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Geheel in overeenstemming met de be
leidslijnen van Vlaams Minister van Cul
tuur, Gezin en Welzijn Luc Martens wil 
De Witte Raaf middels deze aflevering in 
het algemeen, en deze voorpagina in het 
bijzonder, meewerken aan de activering 
van de publiekswerking van de Vlaamse 
musea. Zoals de Minister terecht aan
geeft in zijn beleidsbrief Musea 1996- 
1999mag van een museum verwacht wor
den dat het “een zo ruim mogelijk deel 
van zijn potentieel publiek tracht te be
reiken”.
Bij de keuze voor de tentoonstelling Van 
Ensor tot Délvaux die nog loopt tot 16 fe
bruari 1997 in het PMMK - Museum 
voor Moderne Kunst van Oostende, heb
ben we ons laten leiden door de enorme 
inspanningen die reeds geleverd zijn om 
“het potentiële publiek werkelijk over de 

drempel te krijgen”, om nogmaals de 
Minister te citeren. Allereerst wordt in 
Oostende een waar “kwaliteitsproduct” 
aangeboden: “Het is alsof ze nooit zijn 
doodgegaan. Alsof hun kunst niet echt tot 
het verleden behoort. (...) Het PMMK 
heeft de mensen, de middelen, de ruimte 
en ook de professionele degelijkheid om 
Belgische maatstaven aan internationale 
te toetsen” (Jan Braet in Knack). Maar 
zelfs een “kwaliteitsproduct” moet nog 
altijd verkocht geraken! Toerisme Vlaan
deren werd ingeschakeld, de NMBS, de 
kunstkritiek in dag- en weekbladen,...
Vrijwel iedereen heeft zijn best gedaan 
om voor eens en altijd te komen tot een 
nauwkeurige meting van het publiek voor 
moderne kunst in Vlaanderen. Dan mag 
De Witte Raaf toch niet langs de kant 
blijven staan? Wanneer zal zich in Vlaan

deren immers nog eens een dergelijke 
kans voordoen op zo’n onderzoek? Ja, 
voor zo’n gewichtige zaak durven we zelfs 
onze belangen in Nederland op het spel 
zetten. Ongeacht het feit dat De Witte 
Raaf door de Mondriaan Stichting her
haaldelijk aangemaand werd om vol
doende aandacht te besteden aan “ont
wikkelingen in Nederland” - voldoende 
betekent: in relatie tot de “verleende on
dersteuning” - moeten de belangen van 
Jan Steen en co ditmaal wijken voor “de 
crème van de Belgische moderne schil
ders van het eerste uur”. We hopen dat 
onze inspanningen tot het verhoopte re
sultaat zullen leiden.

Deze aflevering van De Witte Raaf staat 
onder de redactie van Koen Brams en 
Bart Meuleman.



De diskjockeys van de kunstgeschiedenis
Over Het volk ten voeten uit

...ten voeten uit

Een meisje (14 jaar) loopt over een land
weg, gevolgd door een meisje en een jongen 
(11 jaar). Drie dorpskinderen. Ze zijn weer
gegeven in profiel, en ten voeten uit. De 
landweg waarop ze lopen, vult de hele voor
grond van het schilderij.
We staan op de plankenvloer van het Ko
ninklijk Museum voor Schone Kunsten van 
Antwerpen. Maar als we willen, kunnen we 
de landweg opstappen. We kunnen deze 
kinderen ontmoeten. Niets houdt ons tegen, 
zeker niet de precieze behandeling van de 
gezichten, die zich tegen een vagere achter
grond aftekenen. Zeker niet de landweg, 
want die vormt het onmiddellijke voorplan 
van het schilderij. Niets belet ons om even 
verderop het slapende straatventertje met 
gescheurde broek wakker te schudden. Hij 
is als het ware tegen de muren van het 
museum ingeslapen. Hij beheerst het beeld, 
is geportretteerd ten voeten uit en haast zo 
groot als in het echt. De fotografische weer
gave van zijn gezicht komt de realiteits
waarde, en zodoende ons contact met het 
beeld nog ten goede. De snuit van zijn 
hondje is haast tegen de onderkant van het 
schilderij gedrukt, wat de overbrugging van 
de kloof tussen schilderij en werkelijkheid 
helemaal tot een kwestie van millimeters 
maakt.
Wij mogen de kunstwerken bepotelen zo
veel we willen. We mogen jongetjes wakker 
schudden, stervende boerinnen bewenen, 
broederlijke schouderklopjes uitdelen: onze 
participatieve aandrang wordt geen stro
breed in de weg gelegd. Immers, de afstand 
tussen toeschouwer en kunstwerk is opge
heven. Alles wat de beelden aan onze on
middellijke sympathie zou kunnen ontruk
ken - zoals tekstpanelen, sporen van een 
thema, het vermoeden van een betoog - is 
achterwege gelaten. Wat overblijft, zijn wij 
en de beelden. De beelden, dat wil zeggen 
land- en staalarbeiders, een slapend ventertje, 
of een stervend kind. Een boerenfamilie, 
Christus, een geraamte, een religieuze pro
cessie.
Wij, dat zijn mensen als u en ik: het volk 
anno 1997. Natuurlijk komen wij naar een 
tentoonstelling kijken. Maar wat wordt ten
toongesteld? Het volk ten voeten uit, zo zegt 
het museum ons. En het volk, zo weten we, 
daar moeten geen onderschriften bij. Het 
volk is echt en natuurlijk. Wanneer we dan 
weten dat deze kunstwerken er precies in 
slagen deze natuurlijke, ongerepte volks
aard ‘ten voeten uit’ weer te geven, dan 
beseffen we dat het onnodig, ja zelfs onge
past zou zijn, om de toeschouwer op afstand 
te houden met een sloot aan reflecties en 
kritische bedenkingen. Daar vragen deze 
beelden niet om. In de catalogus verwoordt 
Herwig Todts, eerstaanwezend assistent van 
het Koninklijk Museum, het aldus: “Ten 
slotte geloof ik niet dat de afstand tussen de 
toeschouwer of consument van een beeld en 
de voorgestelde werkelijkheid ten enen male 
onoverbrugbaar is. Beelden worden wel 
degelijk gemaakt om de nieuwsgierigheid 
van mensen op te wekken en te bevredigen: 
kijk eens, zo ziet een dodo er dus uit, zo gaan 
Bretoenen gekleed, zo bewerkt een boer het 
land, zo leven straatkinderen”.
Ze spreken voor zich, deze beelden, zoals 
het volk voor zich spreekt. Wij en de beel
den, volksmensen onder elkaar, wij ver
staan mekaar. Daarom moeten we deze beel
den de hand kunnen schudden. Hoe waren 
deze mensen? Hoe leefden ze? Wat deden 
ze? We moeten het kunnen ruiken.

Het beeldmateriaal

Het volk ten voeten uit gaat over Natura
lisme in België en Europa 1875-1915. Om 
ter plekke te vernemen hoe ‘volk’ er ‘ten 
voete’ uit ziet en wat ‘naturalisme’ bete
kent, gaan we eerst, bij gebrek aan enige 
toelichting in de zalen, te rade bij de werken 
en hun onderling verband.
In de eerste zaal merken we twee bleek- 
huidige jongetjes op, samen slapend onder 
een deken, naakt en tegen elkaar aangevleid. 
Het gaat om een schilderij van Fernand 
Pelez, met als titel Een "nest van ellende - 
deze twee poedelnaakte jongetjes, zo moe
ten we veronderstellen, hebben elkaar in 
hun miserie gevonden. Wie daar triestig van 
wordt, vrolijkt dadelijk op: twee werken 
verder ontmoeten we een sympathieke ja

ger, die op bezoek is bij een oude vrouw. 
Geen spoor van ontbering in dit gemoede
lijke beeld met typische volksfiguren in de 
hoofdrol. Het werk heet De rustende jager 
en is van Wilhelm Leibl. Zijn motief is 
romantisch, de invulling realistisch - de 
figuren lijken wel echte acteurs. Onbegrij
pelijk echter waarom dit tafereel het gezel
schap krijgt van De groentenschoon
maaksters door Max Liebermann. Laatst
genoemde schildert werkende mensen met 
een prozaïsch naturel, maar is noch geïnte
resseerd in de sympathieke onschuld van 
het volk, noch in een empathische voorstel
ling. Het kleurenspel - in de kledij van de 
vrouwen, de lichtvlek van de lamp - wijst op 
een louter picturale belangstelling; het mo
tief is veeleer een alibi. Vandaar dat 
Liebermanns rechterbuur, Fritz von Uhde, 
zo bruusk de tentoonstelling komt binnen
vallen. Uit zijn schilderij Het gebed voor de 
maaltijd spreekt, zacht uitgedrukt, een dui
delijk moreel engagement. We zien een 
jongeman op klompen, een vrouw die net 
eten op tafel zet, een fideel en lomp kijkende 
ouderling en enkele kinderen. Een gezin. Ze 

■staan recht, rond de tafel, en kijken met 
slaafs ontzag naar een bezoeker die we op 
deze tentoonstelling niet zo gauw hadden 
verwacht: Christus. Hij maakt van dit werk 
een paternalistische prent voor jonge en 
kroostrijke gezinnen. Wie echter door- 
schuift, kijkt twee werken verder naar De 
arenleesters worden teruggeroepen van 
Jules Breton: nederige vrouwen op het land, 
opgewaardeerd tot klassieke figuranten in 
een profane allegorie.
Pervers misérabilisme, een realistisch 
sprookj estafereel, een bruinige kleurschets 
met vrouwenwerk als onderwerp, het harde • 
landleven verpakt in classicistische formu
les, en een beeld ter promotie van christe
lijke waarden. Vervolgens nog drie werken 
van Pelez, een tweede van Von Uhde en één 
van Hubert von Herkomer. De zaal toont 
tien werken, en de enige aanwijsbare con
stante is ‘gewoon volk’, op Christus na. Is 
dat naturalisme?

Op naar de tweede zaal, waar we bij het 
binnenkomen aan de linkerkant knaapjes en 
meisjes de zaal in zien blikken (Jules Bas- 
tien-Lepage, George Clausen, Edward Stott, 
James Guthrie). Sentimentele motieven, met 
een soms fotografische nuchterheid op lin
nen gezet. Recht daartegenover gaat het er 
keihard aan toe: er hangen vijf schilderijen 
rond het thema ‘arbeid & industrie’ 
(Constantin Meunier, Hubert von Herkomer, 
Stanhope Alexander Forbes). Verderop, 
middenin de zaal, achter de knaapjes en het 
geschilderde werkvolk, staan sculpturen en 
reliëfs van vissers, arbeiders en andere werk
mensen (Constantin Meunier, Guillaume 
Charlier, Henri Bouchard). Er hangen schil
derijen met vunzige randstadfiguren (Jean- 
François Raffaëlli), geschilderd in een mod
derige illustratiestijl. Achteraan zijn dan 
weer land- en dorpsbewoners thuis. Er zit 
ook een dame op een bootje (Emile Claus), 
wellicht behorend tot een hogere klasse. Er 
worden bieten geoogst (George Clausen), 
en men houdt er religieuze processies (Pas
cal Adolphe Jean Dagnan-Bouveret, Alfred 
Guillou).
Wie hierin een samenhang wil ontdekken, 
moet op zijn minst denkbeeldige muren 
bijbouwen en werken herschikken; de 
accrochage is ronduit nonsensicaal. Dat de 
kinderen vooraan bij het ruige werkvolk aan 
de overkant mogen binnengluren, lijkt als 
poppenkast-humor bedoeld - pure wille
keur is wellicht de echte oorzaak. Maar ook 
kleinere, ogenschijnlijk coherente deel- 
ensembles, vertonen bij nader inzien slechts 
een plat illustratieve samenhang. Zo mag 
wel duidelijk zijn dat de doeken van Meunier, 
Von Herkomer en Forbes op elkaar volgen 
omdat ze allemaal ‘arbeiders’ tonen, maar 
daarmee is alles gezegd. De invalshoek ver
schilt per kunstenaar. Meuniers werk 
deproblematiseert de industrialisatie en haar 
sociale gevolgen - Het gieten van het staal 
te Ougrée is een onversneden hulde aan de 
instrumentalisering van de (menselijke) ar
beidskracht. In staking, het schilderij van 
Hubert von Herkomer, benut daarentegen 
de gelaatsuitdrukking van een man, een 
vrou w en twee kinderen om, als een filmstill, 
een verhaal te suggereren. Het is een senti
menteel beeld dat speculeert op sympathie 
met de gedupeerde. Het smeden van het 
anker van Stanhope Forbes tenslotte, viert 

de vermeend harmonische symbiose tussen 
mens en arbeid, niet door de mechanisering 
van de arbeidskracht te celebreren, maar 
vanuit een ‘volks’, romantiserend perspec
tief: arbeid als bron van arcadische levens
vreugde.
Op basis van hetzelfde almanak-uitgangs- 
punt - ‘de arbeid in grootvaders tijd’ - slui
ten de sculpturen van Meunier, Bouchard en 
Charlier bij deze schilderijen aan. Maar 
daarmee is dan ook alles gezegd.
Wat brengt de rest van de werken in deze 
zaal onder één noemer? Het leven buiten de 
grote stad? Als we de catalogus erbij nemen, 
vernemen we dat (bijna) al de bedoelde 
werken (een beetje) in verband te brengen 
zijn met één kunstenaar: de Fransman Jules 
Bastien-Lepage. Laatstgenoemde zou zijn 
collega’s voornamelijk hebben beïnvloed 
door de constructie van zij n beelden en door 
zijd weergavetechniek. De hoge horizon, de 
egale, schaduwvrije belichting, de haast 
fotografische weergave, het zijn allemaal 
mogelijke verbanden tussen Bastien-Lepage 
en de anderen. In de tentoonstelling echter, 
spreekt enkel het rijtje werken met de knaap
jes en meisjes enigszins voor zich. Tussen 
de thematische en stilistische aanpak van 
Bastien-Lepage, Clausen, Stott, Guthrie en 
de andere aanwezige kunstenaars in de ten
toonstelling gaapt een zichtbare kloof. De 
illustratieve bewieroking van een ‘karakte
ristieke lelijkheid’ door Jean-François 
Raffaëlli vraagt om een specifieke benade
ring. In het tweede, achterste zaalgedeelte 
zien we een Bruegeliaans gestileerde 
hooiende boer, doordrongen van een onwe
zenlijk zonneblond licht - Herfst te Tehusene 
van Laurits Andersen Ring. Rechts daarvan 
drie werken die zich vermeien in de voor
stelling van zogenaamd authentieke, door 
de civilisatie onaangetaste volkeren: schil
derijen van Albert Edelfelt, Pascal Adolphe 
Jean Dagnan-Bouveret en Alfred Guillou. 
Dit soort escapisme is weer een hoofdstuk 
apart. Een ervan, het majestueuze, met een 
scheut pre-impressionistische zonnigheid 
aangelengde Terugkeer van de pardon ter 
ere van de heilige Anna van Fouesnant te 
Concarneau van- Guillou, stelt-een scène 
voor uit een Bretoense pelgrimstocht. Tech
nisch is elk verband met Bastien-Lepage 
ver weg, inhoudelijk evenzeer.
Maar misschien moeten we er niet teveel 
achter zoeken. Uiteindelijk wil deze zaal 
maar tonen dat sommige kunstenaars zich 
met de haven- en industriesector bezighiel
den, en anderen met land- en tuinbouw. En 
verder dat kunstenaars zowel voor wer
kende mensen (boeren en arbeiders) be
langstelling hadden, als voor het niet-ac- 
tieve deel van de bevolking - kinderen, 
vrouwen, gepensioneerden en authentieke 
volkeren. Uiteindelijk kan het ons toch niet 
ontgaan zijn, dat de linkerwand vooraan 
voorstellingen van kinderen bevat, en het 
stukje wand in het middendeel voorstellin
gen van oudere mannen.
Misschien hebben we ons vergist. Innaam 
van het volk is deze zaal samengesteld.

Potentiële tentoonstellingen

Er zou nochtans iets mee te doen zijn, met 
die werken van Bastien-Lepage. Iets met 
hun sentimentaliteit, en met de bevreem
dende wijze waarop ze dat overdreven ge
voelige motief aan een verstikkende, 
geheimloze, fotografische klaarte blootstel
len. Het knaapje in Pas Mèche lijkt inder
daad te hebben geposeerd voor een scherp- 
stellende camera, de overgangen tussen 
scherp en vaag binnen een plan, bekomen 
door verfijningen of vergrovingen in de 
toets, herinneren aan de toenemende of af
nemende scherpte van het fotografische 
beeld. In Pauvre Fauvette en Het slapende 
straatventertje wordt nog duidelijker dat de 
schilderkunstige handeling bij Bastien- 
Lepage voor de helderheid van de observa
tie terugtreedt: voor de onwezenlijke beeld- 
matigheid van de voorstelling. Het lijkt wel 
alsof deze schilder met alle geweld geen 
schilder meer wilde zijn, maar enkel nog 
een producent van geschilderde beelden Ook 
in de vagere passages zijn de verftoetsen zo 
in elkaar gewerkt, dat de materiële kwaliteit 
- de herinnering aan het geschilderd zijn - in 
een soort pseudo-fotografische beeldfilm 
oplost. Verf is voor deze schilder werkelijk 
zoiets als het neutrum van de weergave, een 
beeld-emulsie.
Wat heeft men hiermee van museumzijde 

gedaan? De accrochage laat nauwelijks ver
moeden dat men er iets van begrepen heeft. 
Het probleem wordt niet gethematiseerd, 
laat staan toegelicht. Men heeft er evenmin 
aan gedacht om de fotografie uit die tijd bij 
de tentoonstelling te betrekken. Dat is rond
uit verbijsterend, zeker als we weten dat in 
de catalogus wel degelijk, en dat bij een 
kleine helft van de kunstenaars, op banden 
met de fotografie gewezen wordt - er wordt 
zelfs aan bestaande foto’s uit die tijd gerefe
reerd. Waarom is dat dan ook niet in dé 
tentoonstelling gebeurd?
Zaal na zaal hangen hier werken, die naar 
een interessant segment van de 19de-eeuwse 
kunst hadden kunnen voeren, die aanleiding 
hadden kunnen geven tot de behandeling 
ten gronde van een thema of problematiek. 
Er gebeurt niets mee. Elk werk hangt moe
derziel alleen, als een verweesd plaatje. De 
knaapjes van Pelez hadden ons bij de ‘me
delijdende beeldcultuur’ van de 19de eeuw 
kunnen brengen, maar ondanks het feit dat 
Herwig Todts in de catalogus daarvan voor
beelden opsomt, zijn die nergens in de ten
toonstelling te zien. De bedoelde voorbeel
den dateren immers van vóór 1875, en men 
had zich nu eenmaal voorgenomen enkel 
naar werk uit de periode 1875-1915 te kij
ken. Von Uhdes intrede van Christus bij een 
gezin had bijvoorbeeld kunnen inspireren 
tot een probleemstelling rond een bepaalde 
vorm van ideologisch herbronde, half-mo- 
deme kunst. De rustende jager van Wil
helm Leibl zit vast in een traditie van bur
gerlijke, pittoreske voorstellingen van ‘het 
volk’, eveneens afwezig in de tentoonstel
ling. En dat hier toch een werk van vóór 
1875 hangt, De arenleesters worden terug
geroepen van Jules Breton, en niets van zijn 
land- en generatiegenoten Jean-François 
Millet en Gustave Courbet, is een onver
geeflijke blunder. Millets werk is het nood
zakelijke fundament voor een tentoonstel
ling die werk toont dat volk en arbeid op de 
sokkel van de kunst plaatst. Courbets oeuvre 
is een hoeksteen voor elke reflectie over 
werk dat door de thematisering van wat 
voorheen als laag of niet kunstfahig be
schouwd werd, de criteria van de artistieke 
voorstelling problematiseert.

Het kunsthistorische nulpunt

Een tentoonstelling die niets stoffeert, uit
diept of in een zinvolle context plaatst, doet 

.logischerwijze ook dapper haar best om 
geen stelling te nemen tegenover beelden, 
die daar nochtans overduidelijk om vragen. 
Deze kunst is juist problematisch door haar 
leesbaarheid als 'beeldpolitiek' - dat is al 
merkbaar in het feit dat ze zo sentimenteel, 
wervend‘of boodschapperig overkomt. Bij 
veel van deze werken ligt de ideologische 
bepaaldheid van de voorstelling er zo dik 
op, dat men fobisch of blind moet zijn om ze 
niet aan te kaarten. Wie de geoliede, mecha
nische lichamen van Constantin Meunier, 
het simpele christenvolk van Fritz von Uhde, 
de paternalistische etnografische volks- 
studies van Léon Frederic naast elkaar hangt, 
en dan nog onder de vlag Het volk ten voeten 
uit, lijkt haast te beweren dat deze kunste
naars in hun veristisch opzet geslaagd zijn - 
dat deze werk- en volksmensen zich daad
werkelijk tonen zoals ze (gebekt) zijn. Moet 
men zich niet afvragen wat het betekent 
wanneer een kunstenaar ‘de mens ’ wil weer
geven ‘zoals hij is’, en vervolgens uit naam 
van die ambitie voor een voorstelling van de 
lagere klasse kiest? Wat betekent het wan
neer een schilder als Bastien-Lepage in zijn 
waarachtigheidsstreven de verdoezeling van 
de productiesporen verbindt met het senti
mentele motief van volkskinderen? Welke 
houding fundeert het werk van Léon 
Frederic, die het eigen lage volk schildert 
vanuit de houding van een koloniale 
etnograaf die de ‘authentieke mensen’ van 
naast de deur bestudeert, als ging het om een 
exotische diersoort. De weinige keren dat in 
de catalogus de maatschappelijke betekenis 
van deze werken ter discussie komt, is het 
om de zaak als “problematisch” of “te spe
culatief’ gauw van de hand te doen. De taal 
van het beeld is niet eenduidig, is de (impli
ciete) redenering, de intentie van de kunste
naar is niet ondubbelzinnig te achterhalen. 
Liever dan zich te wagen aan een onderzoek 
naar de verschillende ideologische oriënta
ties van deze beelden, verschuilt men zich 
achter hun onspecifieke karakter. Wie ech
ter de maatschappelijke inzet van deze beeld-

2 • Sterckx: We zijn goed op weg, hé, de laatste twee maanden. Kijk maar naar de cijfers. (...) Kijk naar de maanden september, oktober van het jaar 1995,en vergelijk die met 1996. Hellemans (haalt een tabel boven): Dit is een



politiek niet aansnijdt, verwordt tot een ka
rikatuur van de eeuwig objectieve, zijn han
den in onschuld wassende kunsthistoricus.

Wat is naturalisme?

De titel van deze tentoonstelling is accuraat. 
Hij geeft zonder meer de rode draad aan die 
deze sculpturen, bladen en schilderijen met 
elkaar verbindt. We zien inderdaad alle
maal werken die ‘volk’ afbeelden, dat wil 
zeggen ‘gewone mensen’, die de schilde
rijen in hoge mate beheersen en doorgaans 
van kop tot teen weergegeven zijn.
De ondertitel Naturalisme in België en Eu
ropa levert geen bijkomende specificatie, 
want wat ‘naturalisme’ betekent, komen we 
nergens te weten. Verwijst de term naar de 
objectivistische intentie van de kunstenaar, 
heeft hij betrekking op een attitude of op een 
bepaald iconografisch programma? Het 
museum blijft het antwoord schuldig. “De 
term naturalisme is een vlag die vele ladin
gen dekt,” zo lezen we in de ultrabeknopte 
leidraad door de tentoonstelling. De catalo
gus duidt één van de ladingen aan met een 
citaat van de schrijver Camille Lemonnier, 
dat betrekking heeft op het werk van Emile 
Zola: “Het naturalisme is het realisme uit
gebreid met een grondige studie van de 
sociale milieus, een scherpe observatie van 
de karakters en een onverbiddelijke logica. 
Het naturalisme impliceert een filosofie die 
aan het realisme vreemd was; een filosofie, 
inderdaad, die raakvlakken heeft met de 
biologie, de geologie, de antropologie, de 
exacte en sociale wetenschappen”. Het ci
taat staat op de achterflap van de catalogus 
- als een motto - maar wie de beelden hier
aan toetst, mag de tentoonstelling wel op
doeken.
In zijn bijdrage aan de catalogus brengt 
Herwig Todts zelf het problematische van 
de notie ‘naturalisme’ ter sprake. Een blad
zijde na Lemonnier te hebben geciteerd, 
stelt hij: “Precies omwille van dit soort 
terminologische inflatie, vaagheid en ver
warring stelde J. A. Schmoll gen. Eisenwerth 
voor de term naturalisme te reserveren voor 
elke vorm van min of meer getrouwe weer
gave van de natuur en de term realisme te 
gebruiken voor de inhoud van de voorstel
lingen, of de sociaal-kritische benadering 
van de werkelijkheid”. En nog een bladzijde 
verder: “Nu evenwel de belangstelling voor 
de laat 19de-eeuwse schilders van ‘het volk 
ten voeten uit’ groeit, blijkt de term realisme 
ontoereikend en is het veeleer de vraag of er 
ook enige grond is om dit soort voorstellin
gen, bij wijze van conventie, naturalistisch 
te noemen”. Waarom behield men deze 
term dan als ondertitel en als motto? Het 
ontstellende ‘antwoord’ van Todts is met
een de laatste zin van zijn tekst: “Als het 
waar is dat de naturalisten, net zoals hun 
radicale tijdgenoten, meer begaan waren 
met artistieke dan met maatschappelijke 
problemen, dan is er alvast geen reden om 
de term naturalisme niet als een min of meer 
neutrale kunsthistorische term te gebruiken 
en de misverstanden onopgehelderd te la
ten”. Plots is dit on-begrip weer gerestau
reerd. Meer zelfs, ook alle ideologische 
preoccupaties worden van tafel geveegd. 
Oef, het was allemaal maar “een kwestie 
van smaak”, zoals een van de tussentitels in 
de tekst van Todts ons duidelijk maakt.
Het Museum voor Schone Kunsten voelt 
zich tot niets verplicht. Het mag de begrips
verwarring in stand houden, het mag woor
den als ‘realisme’, 'sociaal-realisme', en 
‘naturalisme’ naarhartelustdoorelkaar klut
sen, en het mag ook een begrip als ‘natura
lisme’ blijven gebruiken, zelfs al snapt het 
zelf dat de notie totaal onwerkbaar is. 
Waarom mag dat? Omdat, zo lijkt het, de 
begripsverwarring rond deze term histo
risch is. En wat historisch is, daar raakt de 
kunsthistoricus niet aan. Kunsthistorici, het 
woord zegt het zelf, hoeven toch niet meer 
te doen dan de chaos, met al haar 
terminologische vaagtes en ideologische 
valkuilen, gedachteloos te etaleren? Dat is 
toch hun ‘taak’?
Hét museum heeft zich niet aan de kunst
werken opgedrongen, het heeft zijn ver
stand op nul gezet opdat de kunst en de 
geschiedenis in oprechte verwarring zou
denkunnen spreken. Dankzij deze oefening 
in intellectuele afwezigheid, hangt iedereen 
die ‘volk’ afbeeldde losjes en democratisch 
bij elkaar. Een atmosfeerschildering van 

Anders Zom, een sculptuur van Ernst Bar
lach (genaamd Russische bedelares II), een 
divisionistisch verftapijt van Angelo 
Morbelli (met arbeidsters op een rijstveld), 
het is allemaal naturalistisch. Zo tolerant en 
pluralistisch is dit woord dat het over de 
dood heen zijn geldigheid behoudt, getuige 
het ‘waarheidsgetrouwe’ skelet dat in de 
prent Dood van Kâthe Kollwitz naar de arm 
van een afgeleefde vrouw grijpt. De reeks 
waar deze prent deel van uitmaakt - een 
weversopstand uit 1893-1897 - mogen we 
volgens de catalogus beschouwen als een 
“naturalistische voorstelling van de eigen
tijdse reële sociale toestanden”. Het waren 
griezelige tijden!

Ons volk

Het volk ten voeten uit is niet alleen een 
tentoonstelling over het volk van toen, maar 
ook voor het volk van vandaag, en op deze 
laatste groep heeft het museum een heldere 
kijk. Het publiek bijvoorbeeld, is niet geïn
teresseerd in een betoog over iets. Het wil 
niet weten dat het beeld niet met zichzelf 
samenvalt, maar wenst te geloven in een 
eendimensionaal, ongespleten beeld. De ti
tel stelt de bezoeker dan ook gerust: de 
tentoonstelling zal zich niet verhouden tot 
‘het volk’, laat staan tot de beelden die zich 
op hun beurt aan het volk relateren. Nee, de 
afstand zal worden uitgewist: het volk zal 
hier daadwerkelijk ten voeten uit te zien 
zijn. De beelden zullen de verhouding tot 
hun object hebben opgelost. Het zullen ge
slaagde beelden zijn.
Maar het museum weet ook dat hier en daar 
een bezoeker rondloopt die een beetj e uitleg 
wil, en heeft voor die gevallen een fopspeen 
voorzien: een toestel met koptelefoon, die 
ons bij een beperkt aantal werken de nodige 
onderschriften influistert. Drukken we bij
voorbeeld op nummer 6, dan worden we 
begroet door een flard pianomuziek van de 
beroemde naturalistische componist Claude 
Debussy, en serveert een stem ons onder 
meer een anekdote bij Pauvre Fauvette van 
Jules Bastien-Lepage (...de distels verwij
zen naar J.B.L’s interesse in visionaire er
varingen; ooit was hij zeer onder de indruk 
toen zijn moeder tintelingen zag die als 
distels voor haar ogen verschenen...). Ver
volgens meldt de stem dat wie op een ander 
nummer drukt, meer informatie krijgt. Was 
het eerste luik nog haalbaar voor kunst- 
analfabeten, het tweede luik is meer op de 
‘geïnteresseerde kunstburger’ afgestemd. 
Het gaat al over serieuze dingen: de onge
wone compositie bijvoorbeeld, of de kritiek 
op de kunstenaar, als zou die in concurrentie 
willen treden met de fotografie.
Wie wil weten waar de gehele tentoonstel
ling over gaat, kan enkel op nummer 90 
terecht. Daar worden enkele nietszeggende, 
algemeenheden opgediend, weer eens ge
dompeld in een muzikale saus. Naturalisten 
zijn kunstenaars die “straatkinderen, arbei
ders, boeren, ouderlingen of verschoppelin
gen” schilderen. Een naturalist opteert nu 
eens voor een “waardig monumentale”, dan 
weer voor een “fotografisch letterlijke”, 
ofwel “uiterst expressieve”, “gemanië
reerde” slice of life...
Kortom, de bezoeker wordt verondersteld 
de tentoonstelling als een volks samenraap
sel te bekijken, en niet te vragen naar een 
coherent betoog. Hij krijgt enkelvoudige 
verhaaltjes bij geïsoleerde werken. Hij is de 
toerist die af en toe eens in zijn reisgids moet 
kunnen kijken om de amorfe indrukken van 
het geziene te bewaren in een meeneembare 
reductie, een verbale postkaart.
Om zichzelf te overtuigen dat hij die kaart 
bijheeft, mag hij de opgedane kennis uittes
ten op het computer-ganzespelletje dat hem 
precies op het einde van het tentoonstellings- 
parcours opwacht. Er verschijnt een prent 
van Kâthe Kollwitz op het scherm, en de 
vraag luidt of ze een voorbeeld is van rea
lisme, impressionisme of expressionisme., 
De prent hangt op een tentoonstelling over 
‘naturalisme’ en toch is “expressionisme” 
het juiste antwoord. Een andere multiple 
choice is per definitie onoplosbaar. Is het 
werk De ploegers van Louis Pion naturalis
tisch omdat het 1)... 2) hard labeur afbeeldt 
3) de werkelijkheid op een fotografisch 
exacte manier vastlegt. Wie kunnen we hier 
een foute gok kwalijk nemen? Tentoonstel
ling en catalogus leren dat het museum 
evenmin een antwoord weet.

Barbiersjongen (Directoraat-Generaal van de Arbeid, Voorburg), 
opgenomen in de tentoonstelling Kinderarbeid 1800-1914, 

Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent, 1992

Ons volk elders

Een jaar geleden kon men klagen over het 
magere tentoonstellingsaanbod in dit land. 
Nu vinden er overal tentoonstellingen plaats, 
en wat nog meer is, ook het grote publiek is 
op het appel. Het volk ten voeten uit, de 
retrospectieve Victor Horta (Europalia - 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel), de 
jubileumtentoonstelling Ensor, Spilliaert, 
Permeke, Magritte, Delvaux (PMMK-Mu- 
seum voor Moderne Kunst, Oostende), en 
De Rode Poort (reserveruimtes en voorlo
pige locaties van het Gentse Museum van 
Hedendaagse Kunst): al deze tentoonstel
lingen werden met veel publicitaire drukte 
gelanceerd, maken gebruik van uiteenlo
pende animatie-technieken en weigeren re
flectie over het getoonde. Alle infantiliseren 
ze tot op zekere hoogte het publiek. De 
retrospectieve Victor Horta is een zondag- 
tentoonstelling, opgevrolijkt met attracties 
- een virtueel bezoek aan het Volkshuis en 
zo veel meer - en een relaxerende scheut 
nostalgie. De plannen van de meester han
gen er alsof het om familiefoto’ s ging, zon
der toelichting, en zeker niet als stoffering 
van een betoog over het oeuvre. Ondertus
sen wordt een per computer gehermodu- 
leerde compositie van Eric Sleichim boven 
de maquette van het Municipal Development 
Project uitgegoten. ‘Moderne muziek’, ge
baseerd op materiaal uit werken van Peter 
Benoît en César Franck, gespeeld tijdens de 
inhuldiging van de Grote Concertzaal van 
het Paleis voor Schone Kunsten. Nostalgie 
hoeft niet ouderwets te zijn! De jubileum- 
manifestatie van het PMMK heeft dan weer 
nauwelijks nood aan bijkomende attracties: 
de opzet, topwerken door de top vijf van de 
Belgische moderne kunst, is op zich al een 
pretpark met de kunst als alibi. De tentoon
stelling in kwestie is dan ook niet meer dan 
de promotieslogan, opgevuld met een as
sortiment werken, zonder uitleg opgehan
gen in lelijke zalen, tegen vulgair accor
derende kleurwandjes als animerende 
appetizer. Waarom niet meteen posters op

hangen? Wie kunst tot etalage-lokmiddel 
herleidt, moet consequent zijn. In De Rode 
Poort tenslotte, verzorgen de kunstenaars 
zelf het ontspannende gedeelte. Cai Guo 
Qiang ontstak op de openingsdag een vuur
werk in de vorm van een drakenskelet - de 
verkoolde resten van deze oervonksimulatie 
worden thans als magisch relikt van het 
artistieke spektakel vereerd. De Rode Poort 
maakt tevens duidelijk dat intellectuele ar
moede niet noodzakelijk een gevolg hoeft te 
zijn van luiheid, opportunisme of onkunde. 
In Gent is reflectie over kunst afwezig in 
naam van die kunst. De kunst is te ‘rood’ 
voor woorden, zo klinkt door in de catalo
gus die, net als de tentoonstelling, gespeend 
blij ft van elke zin voor analytische distantie. 
Dat kunst geen woorden nodig heeft, is hier 
een negatieve ideologie. Onwillekeurig gaat 
achter de reflectieloze omgang met kunst in 
een tentoonstelling als Het volk ten voeten 
uit - van de titel tot de zonder meer volkse, 
illustratieve ophanging - eenzelfde veron
derstelling schuil: als zou de kunst, zelfs in 
zijn omgang met het zogenaamd andere, 
probleemloos met zichzelf samenvallen. In 
beide gevallen wordt de kunst opgevoerd 
als iets dat zonder meer, ten voeten uit, is: 
bevrijd van discursieve splijtingen, en dus 
klaar voor consumptie.

Dirk Pültau

Het volk ten voeten uit - Naturalisme in 
België en Europa 1875-1915 loopt nog tot 
16 februari in het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten, Leopold De Wael- 
plaats, 2000 Antwerpen, 03/238.78.09.

vergelijking tussen 09 & 10/95 en 09 & 10/96. Het BRTN-journaal van half acht heeft 300.000 kijkers meer dan vorig jaar. VTM heeft zo’n 40 à 50.000 kijkers minder dan vorig jaar. (Dirk Sterckx en Leo HeUemans in Humo)
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De kijker heeft altijd gelijk*
I. Met cijfers

In Populariteit of het berekende applaus 
stelt Dirk Lauwaert: “Applaus is de 
affirmatie van de heerschappij van de toe
schouwer”. (1) Wat het spektakel bij het 
publiek heeft losgeweekt, krijgt het na af
loop terug in de vorm van handgeklap, ge
juich, ahoe-geroep. Het publiek waardeert 
de voorstelling op een wijze die de spelers 
direct in ontvangst nemen. Als in de theater- 
of concertzaal het applaus weergalmt, dan 
wil dat zeggen dat het publiek daar het 
laatste woord heeft. Maar het tijdperk van 
het levende spektakel verkommert. Het moet 
de duimen leggen voor het imperium van de 
populaire, gemediatiseerde cultuur, die in 
functie van een maximaal bereik van het 
potentiële publiek in termen denkt van 
producten en distributiekanalen. Populaire 
cultuur heeft geen klankkast meer, maar 
gedijt in de ether. W aardering resoneert niet 
langer, want ze bestaat slechts in relais. Men 
moet haar meten en becijferen, en aan de 
hand van de berekeningen wordt de popula
riteit van het product bewezen.
Mijmerend over de ether wordt men algauw 
overvallen door een grote droefheid. Want 
wat is dat eigenlijk, de ether? Toch niks 
anders dan het negatief van God, alomte
genwoordig maar volstrekt zonder geest? 
Een steriele ruimte, waarin niets nog weer- 
klinkt dan de doffe plop waarmee het TV- 
toestel wordt uitgezet.
Televisie genereert een machteloos publiek 
dat enkel de knop kan omdraaien of in 
toenemende onrust het volgende kanaal moet 
opzoeken. Verweesd blijft de kijker in de 
zetel achter, niet bij machte iets van de 
opgeroepen emoties terug te geven aan de 
televisieshow. En maakt het toestel de kij
ker onmondig als de show is afgelopen, het 
fixeert, immobiliseert hem als het spektakel 
bezig is. Het volk oproepen om de zenders 
te bestormen en zelf programma’s te ma
ken, wat Enzensberger in de jaren ’60 deed, 
is dan ook pure piratenromantiek. Het ne
geert de dominerende bijwerking van het 
medium, het effect van dé verdoving.
Toch is het fundamenteel oneerlijk om TV 
ervan te betichten dat ze met deze gang van 
zaken instemt. Wel integendeel. TV maakt 
zich juist grote zorgen over haar eigen we
zen, haar sussende uitstoot. TV smeekt om 
een wederwoord van het publiek, wil niets 
liever dan dat men na iedere uitzending 
massaal op straat komt en zijn vreugde 
uitdraagt. Daartoe "heeft ze een indrukwek
kende reeks maatregelen uitgevaardigd, 
waarvan er hier een aantal worden belicht.

Het begint allemaal met een historische 
misvatting. Het eureka van de TV was een 
van de laatste, maar zeker niet het minst 
succesvolle ordewoord van de zegevierende 
geallieerden, die mede door de nieuwe uit
vinding de kans zagen om tegelijk het ver
leden te vergrendelen en het communis
tische gevaar oostelijk af te dammen. In het 
naoorlogse West-Europa werd een regime 
van staatstelevisie geïnstalleerd, een even
wichtig menu van onderwijzende en amuse
rende uitzendingen, waarvan het de vader
lijke plicht was om de stilte op te leggen. 
Kijkers waren rondom het toestel geschaard 
- bleven zo van straat weg - en staarden 
eerbiedig zwijgend naar het program van de 
dag. Televisie van vroeger: een geseculari
seerde kansel. Vanzelfsprekend was niet 
iedereen tevreden, maar de malcontenten 
moesten dan maar naar Holland kijken. Het 
zendmonopolie in vraag stellen, dat deed 
haast niemand.
Ondertussen weten we wel beter. De markt 
heeft die situatie voor ons gecorrigeerd, de 
markt heeft orde op zaken gesteld. Voortaan 
dienen de zenders - het zijn er nu vele - naar 
de gunst van het publiek te dingen. Die taak 
vervullen ze met grote toewijding, maar het 
zorgt wel voor enorme kopbrekens. Hoe te 
weten komen wat het volk eigenlijk wil? 
Hoe het publiek van zijn geestdrift laten 
getuigen, als het zich, in ontelbare deeltjes 
opgesplitst, thuis, niet verstaanbaar kan 
maken?
Om het publiek opnieuw te laten spreken, 
heeft televisie een paradoxale strategie 
moeten toepassen: het publiek nog dieper in 
het zwijgen drukken, in de statistiek van de 
droge kijkcijfers. Men moet televisie dat 
vergeven, er was geen andere keuze. Want 
naast de noodzaak om het publiek te bewij

zen dat het leefde en sprak, dat het wel 
degelijk daar was, had televisie een nog 
groter probleem te bekampen: verantwoor
ding afleggen aan haar geldschieters. Kie
zen om te werken met cijfers is daarom zo 
stom nog niet. Het is de taal van de markt 
zelf. Adverteerders bijvoorbeeld zijn er erg 
gevoelig voor, naast ook donateurs van over
heidswege. Kijkcijfers zijn een soort geld 
geworden, een economisch gegeven. Met 
de beste cijfers koopt men de meeste pu
bliciteit en het meeste zelfvertrouwen in 
aanschijn van het publiek. Alleen luidt de 
vraag: hoeveel zijn ze eigenlijk waard? Wat 
is hun precieze koers? Om dat te weten te 
komen, heeft televisie een heuse verwer
kingsindustrie uit de grond gestampt. En 
wat blijkt? Dat er, zoals er nooit genoeg geld 
is, nooit genoeg publiek is. Daarom moeten 
de cijfers aan een onuitputtelijke her
interpretatie onderworpen worden. Geen 
mogelijkheid mag onbenut blijven. Het le
zen van de cijfers is een sjamanistisch ri
tueel geworden waarbij de opgegooide stok
jes telkens iets anders moeten bewijzen. Nu 
weer de grootste kijkdichtheid tien minuten 
aan één stuk door, dan weer het totaal aantal 
zappers dat die dag langs het net is ge
scheerd. Vooral minder succesvolle zen
ders - en dat zijn ze vroeg of laat allemaal - 
trachten met steeds nieuwe lezingen voor de 
dag te komen. Het wel en wee van de getal
len loopt als een soap door de programmatic, 
als een hond door het kegelspel. Zo groot is 
hun aandeel geworden dat de onophoude
lijke wijzigingen in het zendschema de 
kluchtige nevenplot vormen van de eigen
lijke uitzending. Tegenprogrammatie als 
onvervalste deurenkomedie. De cijfers en 
hun turbulente gevolgen onder de aandacht 
brengen van het publiek vergt steeds grotere 
inspanningen. Persverantwoordelijken: uit
geputte antwoordapparaten. Iedere veertien 
dagen geeft Truus Genbrugge een verkla
ring voor de nieuwste herschikkingen bij 
VT4, alsof het de eerste keer is. En met welk 
resultaat? De moeite is zo vruchteloos. Dus 
neemt de wanhoop toe, en met de wanhoop 
ook het ongeloof. Koppen moeten rollen 
(Carlo, Cas, Jan, Luc, Mike, Guidô, 
Terry,... ) en zwaardere maatregelen dienen 
zich aan. Maar hoe men ook woelt en wroet, 
de machine valt niet meer stil. De wanhoop 
van de ene mislukking vormt de input voor 
de andere (de mottige, vorige campagne 
voor RADIO EEN, de weerzinwekkende, 
nieuwe campagne voor RADIO EEN; het 
wordt alsmaar erger).
In een poging zich tot het volk te richten, 
ging de BRTN, de voormalige staatsomroep, 
het verst. Ze deed een schuldbekentenis die 
recht naar het hart van de mensen moest 
gaan (‘we hebben gefaald’), waardoor ze 
vooral zelf kon geloven dat ze haar maagde
lijkheid gaat herwinnen. Met beleidsnota’ s, 
heroriënteringsstrategieën, mini- en maxi- 
decreten doet ze nu boete. Maar eerlijk 
gezegd, wie die dingen eens inkijkt, merkt 
dat de omroep zich vooral moed probeert in 
te drinken. De retoriek, nóg met de droesem 
van het missionerende verleden, klinkt vals 
uit paniek. Zo gaat de BRTN op basis van 
het CENSYDIAM-rapport in de nabije toe
komst zogenaamd een verbredend net 
(TV 1 ) en een verdiepend net (TV 2) uitbou
wen. Geen hond die daar in trapt natuurlijk. 
Wie gelooft nu dat een avondje zender- 
trouw beloond wordt met een verbrede kijk 
op de wereld? Vooral als dat wil zeggen, 
“op ontspannen en ongedwongen wijze in 
contact komen met de buitenwereld”? Dat 
kan helemaal niet. Er is er geen buitenwe
reld om op ongedwongen wijze mee in 
contact te komen - op Centerparcs na dan. 
De grootste slachtoffers van die drift tot 
verantwoording zijn de programmamakers. 
Als predikanten worden zij door hun over
sten naar de pers gezonden om het geloof in 
de nieuwe koers uit te dragen, maar hoe kan 
dat als ze zelf zo zwak begeesterd zijn? 
Ieder interview staat stijf van de overtuiging 
dat het vanaf nu dynamischer, vlotter en in 
het bijzonder interactief gaat worden. Hard
nekkig is de manier waarop tevergeefs ge
tracht wordt de krampen van de wanhoop te 
verbergen. Hoe zou het ook anders kunnen? 
Wat doen de makers meer dan ieder nieuw 
TV-seizoen verklaren dat ze het tot dan toe 
helemaal fout deden, en dat het in de toe
komst allemaal anders wordt? Mislukkin
gen stapelen zich op. Terwijl het actieve 
leven van een mens toch zó kort is! Voor

BRTN-personeel is het pensioen als een 
rouwende weduwe immer nabij. De rege
ling van de pensioenen, doofpot van de 
creativiteit, prijkt bij iedere bespreking met 
de vakbond bovenaan het lijstje.
De wetten van de markt dwingen televisie te 
handelen als een bedrijf, compleet met kos
ten en baten, klanten, leveranciers en aan
deelhouders, maar haar finaliteit ligt duide
lijk elders, hoger. Televisie, zo wordtons nu 
voorgehouden, roept de desastreuze indivi
dualisering, de teloorgang van de samen
horigheid een halt toe. Wat een revanche op 
de orthodoxe moralisten! Terwijl tien jaar 
geleden de buis nog mee aansprakelijk werd 
gesteld voor de verloedering, blijkt ze nu 
een verwarmende, heilzame functie te heb
ben. Haar straling is gloed. Televisie brengt 
mensen samen en maakt ze weer vertrouwd 
met regelmaat en basispatronen, een nieuwe 
generatie onderzoekers heeft dat aan het 
licht gebracht. Eigenlijk slaagt het medium 
waar anderen falen. Meer nog, het geldt als 
lichtend voorbeeld voor alle instanties die 
koortsachtig proberen om ons beter te die
nen. Van zeepfabrieken tot theaterfestivals, 
alle willen ze middels een lawine van en
quêtes tot de kern van ons wezen doordrin
gen. Alle willen ze hun pijpleidingen aan de 
gapende wonden van onze behoeften kop
pelen.
Televisie geeft de indruk dat ze daar het 
beste mee bezig is, en om die positie te 
handhaven mag ze haar greep niet lossen. 
Ze mag de noden van haar kijkers niet uit het 
oog verliezen en zal als bijkomende garan
tie, naast het toeleveren van een naadloze 
programmatic, zichzelf onuitputtelijk en 
publiekelijk verantwoorden. ‘Waar hebben 
de belastingbetalers recht op?’ ‘Wat vinden 
de kijkers thuis ervan?’ ‘Hoe komen we nog 
beter te weten wat jullie willen en hoe kun
nen we daar nog beter op inspelen?’ Ziehier 
enkele van de vragen die televisie met haar 
signalen mëe doorstuurt. Ze vormt daarmee 
tegelijk de karikatuur en de karikaturale 
oplossing voor de grote impasse waarin de 
democratische politiek verzeild is geraakt - 
beter kan ze niet, maar wie kan dat wel? 
Televisie als ersatz voor democratie. Ieder 
cijfer is de rechtstreekse verkiezing, iedere 
show de rechtstreekse participatie. Niet de 
mening van de kijker is belangrijk, maar de 
mate waarin hij zich laat overtuigen om mee 
te doen. Televisie is Jonger dan je denkt. De 
zwaar gehavende politiek kijkt opgelucht 
toe.

n. In beeld

Om te bewijzen dat er leven schuilt achter 
het waas van de cijfers, organiseert televisie 
de permanente steekproef. Men valt bij
voorbeeld de huiskamer binnen, op zoek 
naar het antwoord op de quizvraag. De 
onverhoeds getelefoneerde hoeft niet te 
panikeren, want hij weet ondertussen: de 
simpelste antwoorden zijn altijd de juiste. 
Grote prijzen als auto’s en reizen regenen 
uit de hemel. Niet het goede antwoord wordt 
zo buitenmatig beloond, maar het feit dat de 
gelukkige thuis is en zich als kijker bekend 
kan maken. Toch is het niet al vermaak en 
vertier wat de klok slaat, verre van zelfs. Als 
vast onderdeel van de show mobiliseert 
men de kijker om eens te zeggen wat hij er 
nu eigenlijk van denkt. Aan onderwerpen 
geen gebrek, iedere dag levert er nieuwe: 
het zomeruur, de doodstraf, Di Rupo, de 
proton. Uit de keuze van de onderwerpen 
wasemt een vrolijke onverschilligheid. En 
terwijl de opinie van officiële gezagsdragers, 
echte kenners en betrokken partijen zich 
vastrijdt in vooringenomenheid, elitarisme 
en moeilijke woorden, laat men de onbespo
ten mening van de kijker als een frisse wind 
door het landschap van de standpunten 
waaien. De kijker thuis heeft geen moeilijke 
woorden nodig. Hij vindt ofwel ‘ja’, ofwel 
vindt hij ‘nee’, en aan het eind van het 
programma verschijnt de rijke oogst van 
zijn gedachten keurig in grafiekvorm.
Het mooiste voorbeeld van de levendige 
belangstelling voor de show is de aanwezig
heid van het studiopubliek. Dat bestaat uit 
een aantal ‘gewone mensen’ waarmee de 
kijker thuis zich makkelijk identificeert. Zo 
weet hij zich snel in goed gezelschap. Studio
publiek kent vele vormen en gedaanten, 
maar is zoals behangpapier altijd functio
neel. Zo zijn er de wazige, stilzwijgende 
aanwezigen op de achtergrond (De Zevende 

Dag), waarnaar de vedetten letterlijk en 
figuurlijk de rug hebben gekeerd. Misschien 
benaderen zij, in hun floue gedaante, nog 
het dichtst het wezen van het studiopubliek: 
het spokende after image van de oorspron
kelijke toeschouwer. Soms krijgt dit soort 
publiek ook een meer actieve rol opgelegd. 
In HT&D bijvoorbeeld, hét moppen
programma van VTM, moet het heel hard 
lachen na iedere getapte mop. In de uit
gesmeerde brij op de achtergrond wemelt 
het dan opeens van leven, maar nadere be
schouwing van de onscherpe, ongetwijfeld 
op volkse aard geselecteerde koppen ont
hult soms een nachtmerrie. Want wat als ik 
niet gelóóf dat dit angstaanjagende beeld 
mij spiegelt, terwijl het dat Zo uitdrukkelijk 
wil doen?
Het hyperactieve studiopubliek laat het 
meest van zich horen. Het roept uitzinnig, 
klapt in de handen, staat recht en zingt mee, 
en dat alles op commando. Studiopubliek 
wordt altijd grondig getrimd voor zijn taak. 
De warming up vooraf hamert op enthou
siasme en discipline, en tijdens de opname 
ziet de applausmeester erop toe dat niemand 
dat vergeet. Maar hyperactief publiek in 
huis halen houdt ook risico’s in. Zeker als 
het vertoonde enthousiasme in geen ver
houding staat tot een slecht gelukte show. 
Dan komt de wankele constructie van de 
respons op een gênante wijze bloot te lig
gen, en is iedere onwillige toeschouwer die 
in beeld komt - hij die weigert in de handen 
te klappen, hij die pertinent niet moet la
chen - zout op de snee. Trouwens, alle in
structies ten spijt, het publiek thuis is na
tuurlijk lang niet zo gedomesticeerd als men 
het wil doen geloven. Scheurt de gemid
delde kijker niet met de afstandsbediening 
op een verwoestende manier door het pro- 
gramma-aanbod? Hangt hij niet lusteloos in 
de zetel, terwijl hij de meest vulgaire com
mentaren levert? Bij de minste reclamespot 
gaat hij in elk geval gegarandeerd pissen. 
Televisie oogt hulpeloos in al zijn manoeu
vres. TV ensceneert zichzelf zo slecht, dat 
het bijna meelijwekkend wordt. Tegelijker
tijd kan men er zich blijvend vrolijk qver 
maken. Maar het is niet meelijwekkend, en 
ook niet om te lachen.. Televisie vormt het 
speerpunt van een maatschappelijk project 
dat godzijdank nooit zal lukken maar waar
mee we toch onaflaatbaar bestookt blijven. 
Een wereld waarin vraag en aanbod tot een 
volmaakt circuit werden gesloten. Een we
reld waarin het persoonlijke verlangen is 
gesmolten in een opgewarmde, gedeelde 
vreugde. Het antwoord van televisie op de 
zogenaamde catastrofe van de individuali
sering : haar verzuipen in een zondvloed van 
publieke strategieën. Televisie is de groot
ste, meest gedreven producent van het beeld 
van de massa. ‘Zo zijn wij allemaal te sa
men,’ proclameert ze vierentwintig uur per 
dag. Het verschil met autoritaire regimes en 
invloedrijke terreurgroepen is dat ze daar 
maar erg matig in slaagt. Televisie wekt 
daarom geen machteloosheid, woede of af
schuw. Enkel ergernis.

Bart Meuleman

Noot

(1 ) Dirk Lauwaert, Populariteit of het bere
kende applaus, in: Orthodoxie (...) Applaus, 
Vertoog & Literatuur, Antwerpen, 1993.

* Paul J ambers

• 5De zaak-Dutroux is een van de belangrijkste oorzaken van het feit dat ons marktaandeel is gedaald. Na 13 augustus is het fout beginnen te lopen. (Carlo Gepts van VT4 in TV Ekspress)



Herrie om een omelet
“De aanhangers van ‘Electric Gaia’ (...) 
beweren dat het internet functioneert als het 
bewustzijn van de aarde, dat het de techno
logie in staat stelt om het menselijk bewust
zijn op te heffen tot een planetair niveau. ”

De 17de-eeuwse libertijn des Barreaux, een 
liefhebber van allerlei soorten mals vlees, 
belandde op een goede dag met een vriend 
in een herberg in een Frans provinciegat. Zij 
waren erg hongerig en hadden trek in een 
goede biefstuk. Maar omdat het vastentijd 
was, werd die hen prompt geweigerd door 
de lokale herbergier. Des Barreaux en zijn 
vriend gingen dan maar zelf op zoek naar 
iets eetbaars en kwamen terug met een paar 
eieren. De herbergier stemde na veel zeuren 
toe om er een omelet van te maken. Op het 
moment dat de omelet klaar was, brak er 
echter een geweldig onweer los boven het 
dorp. De donder bulderde, de bliksem sloeg 
neer in de tuin van de herberg. Alle aanwe
zigen vielen op hun knieën om te bidden. 
Grommend stond des Barreaux op van tafel, 
nam het bord met de nauwelijks aange
roerde omelet en smeet ze door het venster, 
roepend: “Wat een herrie voor een omelet!” 
Deze anekdote wordt verteld door Pierre 
Bayle in het artikel Des Barreaux, versche
nen in zijn van 1696-97 daterende Diction
naire Historique et Critique. Bayles omelet- 
geschiedenis is minder onschuldig dan ze 
op het eerste gezicht lijkt. Misschien voor 
het eerst sinds de antieke oudheid wordt hier 
namelijk door des Barreaux (en Bayle), 
weliswaar op een verholen manier, een twij
fel aan de ‘natuurlijke’ orde der dingen 
uitgesproken. De vastengewoonten waren 
in de 17de eeuw namelijk nog even onbe
twist als de seizoenen. De vasten werd niet 
gezien als een kerkelijk, of zelfs goddelijk 
gebod, maar haast als een natuurwet. En het 
was dan ook evident (niet in de realiteit, 
maar wel in een moraliserend opgevatte 
anekdote) dat trek hebben in een biefstuk in 
volle vastentijd én een omelet verorberen, 
alleen op dergelijke manier, met een flink 
onweer, door God bestraft of verhinderd 
moest worden.
Schijnbaar, ze wordt hoogst subtiel verteld, 
bevestigt de anekdote de ‘natuurlijke’ orde 
alleen maar. Des Barreaux eet zijn omelet 
imfners niet op, hij offert ze op, smijt ze door 
het raam. Protesterend respecteert hij als
nog de ‘natuurlijke’, de goddelijke orde. 
Maar tegelijk gebeurt natuurlijk precies het 
tegenovergestelde: de offerande wordt pure 
schijn door het begeleidende zinnetje: “Wat 
een herrie voor een omelet!” Het is een 
futiel, belachelijk, idioot zoenoffer dat niet 
bedoeld is om GOd maar wel om de ter aarde 
gezonken en gebeden prevelende dorpelin
gen te paaien. Het is een offerande om de 
sociale vrede die letterlijk naar de bliksem 
is, te herstellen. De libertijn zet een masker 
op, om straks - buiten het gezichtsveld van 
de anderen - weer compleet zijn zin te doen 
en het zijne te denken van een God die 
donder en bliksem afstuurt op wie het waagt 
een omelet te eten in vastentijd. Zo incarneert 
des Barreaux perfect de 17de-eeuwse 
libertijn met zijn dubbele moraal. Claude 
Reichler neemt in zijn L ’Age Libertin (1987) 
volgend citaat op uit de Breviarum 
Politicorum secundum Rubricas Mazari- 
nicas uit 1684: “Wij hebben vandaag twee 
grote principes zoals ook de oudste en meest 
pure filosofie ze had. De antieken zegden: 
‘Lijd en onthoud u’. Wij zeggen: ‘Simuleer 
en verberg’ ofnog: ‘Ken uzelf en ken vooral 
de anderen’ (wat overigens bijna op het
zelfde neerkomt)”.

Tegen het bijgeloof

Er duiken verdacht veel libertijnen op in 
Pierre Bayles Dictionnaire Historique et 
Critique. Ook aan collega' s van des Barreaux 
als La Mothe Le Vayer en Guy Patin wijdt 
Bayle een artikel. Een andere vertegen
woordiger van de nieuwe tijd, Pierre 
Gassendi, krijgt er geen, maar wordt wel 
herhaaldelijk vernoemd in de noten onder
aan de bladzijden - noten waarin vaak B ayles 
meest clandestiene passages verborgen zit
ten.
Dat de omeletanekdote een subversieve 
omvorming is van een schijnbaar stichtend 
verhaal, blijkt uit Bayles achtergrond. Be
halve in Frankrijk is Pierre Bayle (1647- 
1706) een wat vergeten filosoof tussen Des
cartes en de denkers van de Verlichting 
waarop hij vooruitloopt. Lang voor 18de- 
eeuwse materialisten als La Mettrie, 
Helvétius, Diderot en d’Holbach, waagde 
Bayle het om als overtuigd calvinist begrip 
te vragen voor het atheïsme.
Na in Genève de filosofie van Descartes te 
hebben bestudeerd, werd Bayle professor
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filosofie aan de protestantse academie van 
Sedan om, na de sluiting ervan in 1681, naar 
Rotterdam te emigreren. Naar aanleiding 
van de verschijning van een komeet in de
cember 1680 (een omeletgeschiedenis in 
het groot) schreef hij zijn Pensées diverses 
sur la Comète, een pamflet tegen alle vor
men van bijgeloof dat hem veel vijanden 
bezorgde. De volledige titel ervan luidt: 
Lettre à M. L. A. D. C. Docteur de Sorbonne 
où il est prouvé par plusieurs raisons tirées 
de la philosophie et de la théologie, que les 
comètes ne sont point le présage d’aucun 
malheur. Avec plusieurs réflexions morales 
et politiques, et plusieurs observations 
historiques; et la réfutation de quelques 
erreurs populaires.
Ongeloof was voor Bayle veel minder erg 
dan bij geloof. En hoewel hij het geloof bleef 
verdedigen, stelde hij dat een deugdzame 
atheïstische staatsvorm perfect denkbaar 
was, en pleitte hij voor tolerantie.'In de 
woorden van O. Abel: “Bayle verwerpt niet 
het geloof op zich... wat hij aanvalt, is de 
wederzijdse uitsluiting van de vormen van 
geloof... terwijl enkel wederzijds respect 
en een universele dialoog echt ethisch zijn”.

De alfabetisering van de wereld

Misschien evenzeer als door zijn religieuze 
tolerantie bereidde Bayle de Verlichting 
voor door een ander werk. Werk waarvan 
niet (alleen) de inhoud, maar ook de louter 
formele opvatting anticipeerde op het mees
terwerk van de Franse Verlichting : de Ency
clopédie van Diderot en d’ Alembert. Bayles 
Dictionnaire Historique et Critique was één 
van de eerste voorbeelden van een nieuwe 
methode om onze geest (of althans de eraan 
ontsproten teksten) te ordenen: volgens het 
alfabet. Op zich is het boek, behalve een 
alfabetische schatkamer én doolhof van 2038 
artikels op historisch, filosofisch, religieus 
en theologisch gebied, ook een persoonlijk 
werk van Bayle: in klein korps gedrukt, 
wemelen rond elk artikel de persoonlijke 
opmerkingen, uitweidingen en verwijzin
gen naar andere artikels. Daarnaast is het 
ook nog een correctie op een eerder ver
schenen, ook alfabetisch geordend werk: de 
Dictionnaire van Moréri (alleen al voor de 
letter A brengt Bayle 50 correcties aan), 
De alfabetische ordening van de encyclope
dische Dictionnaires van Moréri en Bayle 
was ontleend aan het grote woordenboek 
van de Franse taal dat vanaf 1639 werd 
uitgegeven door de Franse academie. Tevo
ren, in de Renaissance, werden allerlei vor
men van kennis niet alfabetisch, maar op 
een methodische manier geordend (bijvoor
beeld beginnend met God en eindigend met 
de zondeval van de mens zoals nog in La 
Science Universelle uit 1663 van Jean de 
Magnon) of voorgesteld in gelijkenissen, in 
een aan de werkelijkheid refererende voor
stelling. Diagrammen en schema’s hadden 
bijvoorbeeld veelal de vorm van een boom, 
een ladder of een gebouw. Kennis werd 
vaak ook georganiseerd volgens de oude 
principes van de geheugenkunst: in de vorm 
van een gebouw of theater dat de redenaar in 
gedachten bezocht om er de verschillende 
opgeslagen vormen van kennis aan te spre
ken. In vele bizar georganiseerde encyclope
dische werken stonden kennis en bijgeloof, 
observatie en overlevering probleemloos 
naast mekaar. “Mais la raison n’en est pas,”
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merkt Michel Foucault in Les Mots et les 
Choses op, “qu’on préfère l’autorité des 
hommes à l’exactitude d’un regard non 
prévenu, mais c’est que la nature, en elle- 
même, est un tissu ininterrompu de mots et 
de marques, de récits et de caractères, de 
discours et de formes.” De hele natuur is-in 
de Renaissance een vorm van schrift, “une 
nature qui était, de fond en comble, écrite”. 
Een laat hoogtepunt hiervan is de Ari Magna 
Sciendi sive Combinatoria, de grote kunst 
van de kennis of het combineren, van de 
jezuïetenpater Athanasius Kircher, in Am
sterdam uitgegeven in 1669. Het is de uit
werking van de theorieën van de 13de 
eeuwse Spaanse kabbalist Ramon Lull tot 
een soort van symbolische logica waarmee 
een gigantisch web geweven wordt waarin 
alle kennis een plaats krijgt. Kircher verzint 
een geweldige ‘ars combinatoria’ waarin de 
dingen niet strikt gescheiden worden zoals 
bij Bayle (een komeet beïnvloedt de ge
beurtenissen op aarde niet, een omelet re
sulteert niet in donder en bliksem), maar 
waarin alles integendeel met alles symbo
lisch verbonden wordt, waarin alles naar 
alles verwijst. Je zou het een gesystemati
seerd bijgeloof kunnen noemen, een gek 
geworden astrologie (de hedendaagse as
trologen en sterrenwichelaars zijn trouwens 
maar bleke afschijnseltjes van hun barokke 
voorgangers).
De voorplaat van Kirchers boek toont het 
oog van God (want dit was een expliciet 
Christelijke, katholieke, Jezuïtische kennis
kunst) boven een door engeltjes gedragen 
lijst van wetenschappen die hier in één en
kel systeem behandeld zullen worden: theo
logie, metafysica, fysica, logica, genees
kunde, wiskunde, moraal en ethica, ascetica, 
recht, politiek, hermeneutiek, dialectiek, 
moraaltheologie, retorica en tenslotte de 
‘ars combinatoria’ zelf. Daaronder zit op 
het titelblad de allegorisch voorgestelde 
Dame Wijsheid die naar een bord wijst 
waarop de archetypes van alle ervaring en 
kennis zijn afgebeeld als de ‘Alphabeta 
Artis’. Maar dat blijkt geen gewoon alfabet 
te zijn in de hedendaagse betekenis want het 
begint met de B van Bonitas, schakelt met
een over naar M van Magnitudo en eindigt 
tenslotte 26 tekens verder met symbolen 
zoals een vierkantje van puntjes dat voor 
Praedicamen staat. Kirchers algehele be
doeling wordt tenslotte weergegeven door 
een Griekse spreuk onderaan de sokkel 
waarop Dame Wijsheid zit, die stelt: “Niets 
is mooier dan alles te weten”.

De triomf van de onsamenhangendheid

Vanaf de late 17de eeuw wordt er met deze 
allesomvattende, organisch verweven wijs
heid gebroken. De bedoeling van de 18de- 
eeuwse encyclopedie van Diderot en 
d’Alembert (en tot op zekere hoogte zelfs 
van hedendaagse encyclopedieën) is uitein
delijk dezelfde: een samenvatting van alle 
bestaande kennis. Maar niet meer als één 
gigantisch, samenhangend web of systeem. 
Om de kennis te ordenen gebruikt men nu 
een nieuwe, totaal arbitraire, onsamenhan
gende indeling: het alfabet. Ze wordt voor 
het eerst toegepast vijfjaar na de publicatie 
van Kirchers Ars Magna in de in Lyon 
uitgegeven Grand Dictionnaire Historique 
(1674) van Louis Moréri. Dat is één van de 
eerste werken waarin de menselijke kennis 

alfabetisch gerangschikt wordt, volgens let
ters die niet naar een tastbare realiteit ver
wijzen, die niet de realiteit, de ‘natuurlijke’ . 
orde weerspiegelen. Voor het eerst verdrin
gen arbitraire symbolen - die spraakklanken 
vertegenwoordigen - de visuele symbolen 
die via gelijkenissen aan de dingen refereer
den.
In plaats van de ‘natuurlijke’ orde, met haar 
magische en mysterieuze overeenkomsten 
en voortekens, komt nu de schriftelijke, 
arbitraire orde: het alfabet. De Dictionnaires 
van Bayle of Moréri leggen de fundamenten 
voor de latere ordening van de Brittanica’s 
en Winkler Prinsen. Anekdotes als die over 
des Barreaux’ omelet zul je in een moderne 
encyclopedie echter tevergeefs zoeken. 
Ideeën zitten voor een 20ste-eeuwer niet 
meer in voorbeelden, ‘exempla’ of morele 
demonstraties.

Kleine scholastieke excursus

“Onze conversatie begon met het thema van 
het intelligente ontwerp van het Universum, 
en Dr. Thompson [van de International 
Society of Krishna Consciousness] werkt 
aan computermodellen die, door het belich
ten van de enorme complexiteit van vroege 
(multi?) cellulaire organismen, moeten be
wijzen dat er inderdaad een ontwerp be
staat in de natuur, en daarom naar alle 
waarschijnlijkheid, ook een ontwerper. ”

Bayles omeletanekdote bevat in een noten
dop - daarom vertelt hij ze ook - de hele 
filosofische omwenteling van de 17de eeuw. 
Ja, welbeschouwd is deze omelet belangrij- 
ker dan de hele wetenschappelijke revolutie 
waarmee traditioneel wordt uitgepakt om te 
verklaren wat Paul Hazard La Crise de la 
Conscience Européenne (1961) noemde. 
Hij bedoelt er de omwenteling mee die ertoe 
leidde dat terwijl in 1680 nog heel Frankrijk 
dacht als Bossuet, het een halve eeuw later 
al dacht als Voltaire. Basil Willey beschreef 
die revolutie in zijn The 17th Century 
Background (1934) als volgt: “er heeft een 
belangstellingsverschuiving plaats van de 
metafysica naar de fysica, van de contera- ' 
platie van het wezen van de dingen naar de 
observatie van hun veranderingen. In Bacons 
indeling van de wetenschappen worden de 
ultieme oorzaak ( ‘causa finahs’) en de vorm . 
aan de metafysica toegeschreven, terwijl de 
fysica zich enkel bezighoudt met effectieve 
oorzaken (‘causa efficiens’) en de materie”. 
In deze belangrijke passage contrasteert 
Willey de oude scholastische manier van 
denken met het nieuwe wetenschappelijke 
denken. Voor die wetenschap (veel meer 
dan simpele observaties'zijn het bij Galilei, 
Bacon of Newton nog niet) wordt bliksem 
een fysisch fenomeen waarvan de oorzaak 
gezocht moet worden in de natuurwetten. 
De ‘causa finalis’, de ultieme oorzaak, de 
reden waarom het bliksemt (namelijk Gods 
toom om het eten van een omelet), wordt 
aan de metafysica overgelaten en verder 
buiten beschouwing gelaten.
De vier scholastische oorzaken: vorm en 
materie, ‘causa finalis’ en ‘causa efficiens’ 
zijn termen die sinds de 17de eeuw zo ver
waarloosd zijn, dat hun betekenis door ons 
grotendeels is vergeten. Nochtans spelen zij 
een enorme rol in de westerse filosofie sinds 
Aristoteles. In zijn De Principiis Naturae, 
daterend uit 1252-56, schrijft Thomas van 
Aquino: “Er zijn drie principes in de natuur, 
namelijk materie, vorm en leegte. Toch is 
dat niet voldoende voor de schepping. Want 
wat slechts potentieel bestaat, kan zichzelf 
niet verwerkelijken. Bijvoorbeeld koper dat 
potentieel een beeld is, maakt zichzelf niet 
tot een beeld. Het heeft een scheppende 
kracht nodig om de vorm van het beeld van 
mogelijkheid tot werkelijkheid te maken. 
De vorm kan niet zichzelf van mogelijkheid 
tot werkelijkheid maken. (...) Naast mate
rie en vorm moet er dus een principe zijn dat 
handelt. En dit wordt de maker, de beweger, 
of handelende instantie genoemd, of de oor
sprong van verandering”.
Jean-Pierre Vernant merkte terecht op dat 
Aristoteles (en in zijn spoor Thomas van 
Aquino en de hele scholastiek) de activiteit 
van de ambachtsman, het product dat hij 
vervaardigt, en het gebruik ervan, tot een 
algemene theorie van de demiurgische ar
beid gemaakt heeft. Het werk van de am
bachtsman wordt het model voor elk soort 
schepping, zelfs de goddelijke. Zoals de 
pottenbakker de vorm van een pot uit de 
materie aarde draait, zo maakt God de hele 
schepping. Maar er is meer, want Thomas 
van Aquino vervolgt: “Maar omdat alles dat 
handelt, dat doet met een bepaalde bedoe
ling, zoals Aristoteles uitlegt in het tweede 
boek van zijn Metaphysica (H, 8-9) moet er

Wat moeten we tentoonstellen, en hoe? We suggereren: datgene, waarvan de thematiek aansluit bij huidige preoccupaties, bij datgene waarmee velen in hun hoofd rondlopen (...). (Paul Vandenbroeck, gecit. door Piet Coessens)



nog een vierde principe zijn, namelijk dat 
wat het doel is van de handelende instantie. 
Dat is wat het einddoel genoemd wordt”. 
Wat Aquino hier introduceert, is het prin
cipe van de ‘causa finalis’, het einddoel, de 
betekenis van elke handeling. d’Alembert 
schreef nog in zijn Encyclopédie in het 
artikel Causes finales: “Le principe des 
causesfinales consiste à chercher les causes 
des effets de la nature par la fin que son 
auteur a dû se proposer en produisant ces 
effets. On peut dire plus généralement, que 
le principe des causes finales consiste à 
trouver les lois des phénomènes par des 
principes métaphysiques”.
Het principe van de ‘causa finalis' dat dus 
over het einddoel, de zin van de dingen gaat, 
kwam echter op de helling te staan in de 
17de en 18de eeuw. De macht van de natuur, 
van de menselijke reden en van God waren 
toen omstreden. Was het voor de weten
schap voldoende om de mechanische oorza
ken (de ‘causa efficiens ’ ) van een fenomeen 
te onderzoeken zonder ook zijn functie, zin, 
betekenis, uiteindelijk doel in acht te ne
men? Kon een fenomeen werkelijk gekend 
worden zonder dat de uiteindelijke vraag 
over zijn ‘causa finalis’ gesteld werd? Ba
con bekritiseerde het principe van de ‘causa 
finalis'. Descartes en Spinoza verwierpen 
het (Spinoza schreef in zijn Ethica: “de 
natuur heeft geen einddoel”), Leibniz 
trachtte het terug in te voeren, Voltaire zette 
het - na de verschrikkelijke aardbeving in 
Lissabon (wat voor ‘causa finalis’ kon die 
hebben?) - definitief een hak. Althans, dat 
dacht hij.

De goddelijke voorzienigheid

“Zelfs indien de technologie zich net als de 
Godheid ‘alwetend’ en ‘alomtegenwoor
dig ’ toont, ontbreekt nog altijd de noodza
kelijke morele dimensie van de ‘Goddelijke 
Voorzienigheid’. ”
Michael Grosso in gesprek met Michel 
Bauwens

In feite duikt de ‘causa finalis' steeds weer 
op. Zelfs bij verstokte verdedigers van de 
Verlichting. Als Geert Lemout een artikel 
over de lessen van de exacte wetenschappen 
(De Morgen van 12/12/1996) de titel Het 
universum is niet voor ons gemaakt mee
geeft, formuleert hij het probleem in de 
termen van de oude tegenstander: de scho
lastiek. Ook al ontkent hij dan met de den
kers van de Verlichting dat er een ‘causa 
finalis’ (in casu: de mens) voor het univer
sum zou bestaan.
Maar de wetenschap heeft sinds de 17 de 
eeuw gewoonweg niets te zeggen over de 
zin der dingen, alleen over hun functione
ren. Ze houdt geen rekening met een ‘causa 
finalis’, bemoeit zich alleen met de ‘causa 
efficiens’.De hele omwenteling van de 17de 
eeuw komt trouwens niet eens voort uit 
wetenschap, observatie, en theorievorming 
zelf - de belangstelling daarvoor is slechts 
een gevolg - maar wel uit nieuwe inzichten 
in de theologie en de scholastiek. Men is 
gewoon, zoals Bayle, gaan twijfelen aan de 
‘causa finalis’, men is dat idee gaan verwer
pen. Vandaar dat de hele problematiek van 
de moderne tijd perfect samengebald zit in 
dé zo onbelangrijk lijkende bliksemanekdote 
van des Barreaux. Heeft zo’n bliksem een 
‘causa finalis’, of alleen maar een ‘causa 
efficiens’? Dat is de theologische omelet- 
vraag!
Donder en bliksem, kometen, aardbevin
gen: voor een goede katholiek kon er na
tuurlijk geen twijfel over bestaan dat die zin 
en betekenis hadden. Pierre Bayle had er 
nochtans op gewezen dat men op deze ma
nier twee verschillende soorten geloof met 
mekaar verwarde. In het artikel Lucrèce uit 
zijn Dictionnaire schrijft hij: “Les esprits 
les moins pénétrants comprennent très bien 
que tous les usages de la religion sont fondés 
non pas sur le dogme de l’existence de Dieu, 
mais sur le dogme de sa providence”. Het 
bestaan van God werd verward met het 
geloof in de goddelijke voorzienigheid die 
elk toéval uitsluit. Religie werd zo tot een 
vorm van bijgeloof.

Te vroeg door het venster

“Ik heb recent een interessante e-mail con
versatie gehad met de directeur van de 
Chabad (joodse) site op Internet. Volgens 
de theologie van deze Hassidische bewe
ging, is technologie grotendeels positief, 
omdat zij een voorbeeld is van de macht van 
het goddelijke in de wereld van materie en 
de mensenmaatschappij. Het zevende (en 
als ik het goed begrijp, laatste) millennium 
zal de echte Eeuw van de Technologie zijn,

ziet u ook door het web 
de sites niet meer ?

als voorbereiding op de komst van de Mes
sias. "

Soms gooit men zijn omelet te vroeg door 
het venster. B asil Willey noteerde al in 1934 
de post- (of pre?-) moderne pogingen om de 
oude scholastiek te herwaarderen, vooral 
bij katholieke denkers, of bij filosofen als 
A.N. Whitehead. Men had daarbij de al dan 
niet verborgen bedoeling om de ‘causa 
finalis’, de omelethatende God, terug in te 
voeren. Getuige dit motto aan het begin van 
Julien Benda’s La Trahison des Clercs 
(1926): “Le monde souffre du manque de 
foi en une vérité transcendante”. Of volgend 
citaat uit Jacques Maritains boek over Tho
mas van Aquino: "In de 16de eeuw, en meer 
bepaald in de tijd van Descartes, werden de 
innerlijke hiërarchieën van de redelijke 
deugd vernietigd. De filosofie liet de theo
logie achter zich om zijn eigen aanspraken 
om als de hoogste wetenschap beschouwd 
te worden waar te maken. En omdat tegelijk 
de wiskundige wetenschap van de zintuig
lijke wereld en zijn fenomenen de voorrang 
kreeg over de metafysica, begon het mense
lijke brein afstand te nemen van God en het 
Zijn”.
Die nostalgie naar kwaliteit in plaats van 
kwantiteit, naar zingeving in plaats van toe
val, naar religie in plaats van wetenschap is 
in feite niets anders dan heimwee naar de 
scholastiek. Scholastiek die - in de woorden 
van Basil Willey - “bestond om de vragen te 
beantwoorden die kleine kinderen stellen... 
vragen als ‘waarom?’, ‘vanwaar?’, ‘waaruit 
is het gemaakt?’, en ‘wie maakte het, of 
zette het daar?”’. Vragen die afkomstig 
waren uit (en in feite enkel van toepassing 
op) de antieke economie, waar de ambachts
man, de zilversmid of de pottenbakker, uit 
een bepaald materiaal, zilver of klei, een 
schotel of pot maakten. De vier oorzaken: 
vorm, materie, ‘causa efficiens’ en ‘causa 
finalis’ van de ambachtsman werden echter 
verbreed tot het denkmodel voor de hele 
scholastiek. Ja, de nederige werkmens werd 
tot het mentale voorbeeld voor de godde
lijke demiurg gebombardeerd. Als een pot 
gemaakt werd, moest de wereld dat ook 
zijn. Als het werk van een pottenbakker zin 
had, dan moest het universum die ook heb
ben. Zo kreeg de hele scholastiek uiteinde
lijk maar één enkele bedoeling: elke vorm 
van toeval afschaffen.

As we may think

“Turchin en Heilighen zijn ervan overtuigd 
dat een interface tussen het individuele 
menselijke brein/zenuwstelsel en een col
lectief, technologisch 'Wereldbrein of glo
baal bewustzijn een bijzonder realistische 
mogelijkheid is. ”

Terug naar het alfabet, naar de Dictionnaires 
van Bayle en Moréri, de encyclopedieën 
van Zedler, van Diderot en d’Alembert, 
naar de Schotse gentlemen die in 1771 met 
de Encyclopedia Britannica begonnen, te

rug naar Chambers, Brockhaus, Larousse, 
Winkler Prins. Tot ver in de 20ste eeuw 
regeerde de encyclopedie over het intellec
tuele domein. Al werd steeds duidelijker dat 
het oude ideaal van pater Kircher - “Niets is 
mooier dan alles te weten” - steeds onbe
reikbaarder werd. De alfabetische, encyclo
pedische orde botste op haar limieten. Boe
kenplanken verslindende monsters werden 
het, die zich volpropten met atlassen, kaar
ten, foto’s, schema’s en diagrammen. Een 
Limburgs ondernemer bedacht zelfs een 
encyclopedie die met een primitief soort 
platenspelertje klank produceerde. De CD- 
rom heeft er vandaag nog animaties en be
wegende beelden aan toegevoegd en het 
ding terug wat beheersbaarder gemaakt door 
het op één zilveren plaatje samen te persen 
(al neemt de computer om het af te spelen 
meestal meer plaats in dan een 26-delige 
encyclopedie). Toch is de alfabetische en
cyclopedie hopeloos ouderwets. Op het 
moment dat hij gepubliceerd wordt, is hij al 
achterhaald.

“Terwijl het eerst miljoenen, daarna dui
zenden en nog later honderden jaren duurde 
om onze voorraad aan kennis te verdubbe
len, neemt dat nu volgens sommige bereke
ningen slechts drie jaar in beslag. Een inge
nieur die na afgestudeerd te zijn, besluit 
eerst een zeiltocht van drie jaar te maken 
vooraleer naar werk te zoeken, heeft zijn 
kansen daarop verspeeld omdat zijn kennis
gebied dermate veranderd is, dat hij er niets 
meer van begrijpt. "

Vanaf het midden van deze eeuw is men op 
zoek naar een nieuw kennismodel. Vannevar 
Bush, de wetenschappelijke adviseur van 
president Roosevelt, publiceerde in 1945 
het artikel As We May Think, waarin hij een 
nieuw procédé voorstelt, Memex genaamd, 
om kennis te ordenen. In een soort kijkkast 
zou de gebruiker uit een gegevensbank vol 
microfilms en klankbanden zowel tekst, film 
als klank te zien en te horen krijgen. De 
kennis die erin opgeslagen was, zou niet 
alleen alfabetisch, maar ook associatief ge
rangschikt zijn. Bush reageerde met zijn 
Memex tegen de reductieve wetenschappe
lijke classificatiesystemen waarin elk item 
slechts onder één onderwerp geklasseerd 
wordt in een hiërarchisch systeem van klas
sen en onderklassen. De menselijke geest 
werkt volgens hem anders: via associaties. 
De gebruiker zóu zelf zulke associaties kun
nen maken en verbanden leggen tussen in
formatie. Bush bedacht zelfs een nieuw 
soort toekomstig beroep: iemand die ver
banden legt en bruggen bouwt tussen ver
schillende soorten informatie.
Begin jaren ’60 introduceerde Theodore 
‘Ted’ Nelson een gelijkaardige project om 
tot een niet-lineaire vorm van schrijven te 
komen. Hij doopte het Xanadu. Nelson 
droomde van een immens netwerk waarop 
on line en dus onmiddellijk raadpleegbaar 
en becommentarieerbaar, alle bibliotheken 
ter wereld aangesloten zouden zijn en waarop 

alle teksten, beelden en klanken die de mens
heid geproduceerd heeft én produceert be
schikbaar zouden zijn. De mens zou zijn 
hele kennis omzetten in elektronische 
hypertekst: een tekstvorm die via links ver
wijst naar andere teksten, beelden, klanken.

Het universele brein

“De bedoeling van [Jenifer] Kreisberg is 
om de wereld van de materie, de immate
riële wereld van cyberspace en de wereld 
van betekenis en het Goddelijke, opnieuw 
met elkaar te verzoenen. Ze engageert zich 
eveneens in een persoonlijke zoektocht om 
een evenwicht te vinden tussen haar spiri
tuele geloof en haar professionele leven als 
PR-consulent voor spitstechnologische be
drijven. .. [Daarom] concentreert ze zich op 
[Teilhard de] Chardins notie van de 
‘noösfeer’ [en] gelooft ze dat het huidige 
internet moet worden beschouwd als de 
eerste fase in de ‘bedrading van een collec
tieve intelligentie ’. Het internet als globaal 
brein, als globaal zenuwstelsel voor een 
collectieve mensheid...”

Tegenwoordig noemt men Bush en Nelson 
de vaders van de hypertekst zoals die te 
vinden is op CD-roms en Internet: de niet- 
lineaire tekst die allerlei verwijzingen naar 
andere teksten, beelden, klanken, animaties 
en stukjes video bevat. Zowel het Internet 
als CD-roms ( ‘read-only memories ’ immers) 
bieden echter enkel voorgeprogrammeerde 
paadjes. Wat wij nu hypertekst noemen, is 
in feite niet veel meer dan een geautomati
seerde index - zoals je die al vele jaren op het 
einde van elk zichzelf ernstig nemend boek 
terugvindt.
Maar de machtige indexautomaten van het 
World Wide Web (Altavista, Lycos, Yahoo 
enzovoort) moeten constant het net afzoeken 
naar nieuwe sites, nieuwe adressen, nieuwe 
stukjes informatie die aan de gebruiker aan
geboden kunnen worden. Hoe groter het 
net, hoe groter ook de desillusie van de 
gebruiker na een search. Straks komt er 
allicht nog een nieuw beroep bij: de al dan 
niet geautomatiseerde data-mijnwerker die 
de schaarse goudklompjes uit de miljoenen 
tonnen aan inforommel moet ziften.
Met zijn links, associaties en verbanden, ja 
met het idee van een wereldwijd web, van 
een oneindige combinatie van gegevens, is 
het Internet eigenlijk een gigantische (maar 
erg warrige) ‘ars combinatoria’. Ook de 
Memex-machine van Vannevar Bush was 
al een nostalgische poging om opnieuw 
‘natuurlijke verbanden’ tussen feiten te leg
gen, via associaties in plaats van analyse. 
Daarmee zitten zowel het Internet als de 
weterischapsadviseur van president Roose
velt dichter bij de ideeën van pater 
Athanasius Kircher dan bij de non-associ- 
atie tussen bliksem en omelet bij Bayle. 
Beiden zijn in feite reactionaire pogingen 
om de ‘natuurlijke’ orde te herstellen - op 
een virtuele manier uiteraard.
Natuurlijk is het net ook zijn eigen ‘causa 
finalis’ . Het echte universum mag niet voor 
ons gemaakt zijn (dixit Geert Lemout), het 
virtuele universum van het Internet is dat 
duidelijk wel. In de ogen van nogal wat 
Amerikaanse technofantasten is het Inter
net zelfs een poging om God terug uit te 
vinden in elektronische vorm. Cyberspace 
wordt door hen gezien als een gigantische 
virtuele natuur, de indexmachines (Altavista, 
Lycos, Yahoo) als de nieuwe alwetende 
Goden, het Internet zelf als de elektronische 
demiurg waarop wij ons maar moeten aan
sluiten om neoplatonisch op te gaan in deze 
pantheïstische elektronische godheid.
En bovenal: in die virtuele wereld aan de 
andere kant van het computerscherm be
staat er geen enkele vorm van toeval meer. 
Virtueel kan er immers probleemloos een 
link gelegd worden tussen de bliksem en 
een omelet, of tussen God en de PR van een 
spitstechnologisch bedrijf. Enig program
meren in HTML volstaat.

“II n’ya point de mensonge, pour si absurde 
qu’il soit, qui ne passe de livre en livre et de 
siècle en siècle. ”
Pierre Bayle in het artikel Capet van zijn 
Dictionnaire Historique et Critique.

Marc Holthof

De gecursiveerde citaten zijn, indien niet 
anders vermeld, afkomstig uit het artikel 
De metafysica van de computertechnologie 
- conversaties met wetenschappers en 
geestesverruimers van Michel Bauwens, 
verschenen in AS/Andere Sinema, 136 en 
137.

Als dit jaar ook maar één lezer met Van Ostaijen de ontdekking van de hemel heeft gedaan, is het voor mij al een succes (Geert Buelens in De Morgen) • 7



Georges Vantongerloo
1865 - 1965

15 DECEMBER 1996 - 31 MAART 1997

:i

RONNY VAN DE VELDEsm-nr c--og
IJZERENPOORTKAAI 3 2000 ANTWERPEN (BELGIUM) I

tel: 03/216 30 47 - 216 26 97 - fax: 03/237 25 16 §
g

openingstijden: DAGELUIKS van 10 tôt 18 UUR; s
GESLOTEN OP MAANDAG @

8



Twaalf thesen over zin en onzin van Political Correctness
1.

In de discussie over de toepassingen van 
Political Correctness (PC), die op een als
maar geïrriteerdere toon wordt gevoerd, gaat 
het niet om een vermeend nieuw purita
nisme of om een politieke deugdzaamheids- 
waan die als een virus om zich heen zou 
grijpen. Ook als enkele waarnemers gelo
ven dat PC op de Amerikaanse situatie na de 
Reagan-Bush-periode kan teruggevoerd 
worden, is dat alleen maar op het eerste 
gezicht zo. De thema’s waarvoor PC zich 
inzet, kan men namelijk op heel uiteenlo
pende manieren evalueren en ook gemakke
lijk voor andere thema’s inruilen. Het feno
meen zelf is internationaal. In de VS wordt 
de kern van PC bijvoorbeeld gevormd door 
seksuele intimidatie en etnische discrimina
tie, klassieke thema’s van de Amerikaanse 
cultuur. In Duitsland domineren naast de 
rechten van vrouwen, kinderen en gehandi
capten dan weer de omgang met het nazi- 
verleden en de DDR-erfenis. Men kan zich 
echter moeiteloos voorstellen dat PC hier 
straks op andere thema’ s overslaat, zoals de 
problemen van dwerggroei, dierenbescher
ming of bejaardenzorg. Volstrekt willekeu
rig zijn de thema’s van PC dus weliswaar 
niet, maar vervangbaar zijn ze wel. Som
mige thema’s zijn erg belangrijk, multi- 
etniciteit bijvoorbeeld, maar zelf levert PC 
geen criteria om iets belangrijk of onbe
langrijk te vinden. De wijze waarop een 
gezichtspunt beklemtoond wordt, is vaag en 
onbestemd. Wie spreekt er over PC, en in 
welke zin doet hij dat? Het antwoord zegt 
misschien niet veel over PC, maar wel over 
degene die het discours voert - waar, wan
neer, in welke zin.

2.

PC is niet zonder meer een omschrijving 
van een offensieve minderheidspolitiek van 
de kant van de slachtoffers: in deze context 
betreft ze een bepaalde politieke strategie. 
Deze strategie stelt het gerechtvaardigde 
van politieke thema’s als etnische of seksu
ele gelijkwaardigheid of de rechten van 
gehandicapten en seksuele devianten als 
een gegeven voorop. Dat verklaart meteen 
ook waarom PC zozeer beklemtoont dat 
oplossingen eenvoudig zijn en theoretische 
inspanningen overbodig. Ze concentreert 
zich op de vraag of regels juist worden 
toegepast. PC strijdt niet voor bepaalde in
houden, maar waakt over de vormen. In die 
zin is PC een nieuwe naam voor een be
kende en voor de westerse democratieën 
typische vorm om conflicten te beslechten.

3. '

PC is wezenlijk een uitwijkmanoeuvre van 
zwakkeren. (Daarom zijn de inhouden er
van - tenminste in historisch perspectief - 
niet absoluut willekeurig.) Als strategie loopt 
ze vooruit op de inferioriteit die in het di
recte conflict aan het licht moet komen. 
Daarom gaat ze dat liever uit de weg en 
verkiest ze de indirecte confrontatie. Haar 
listigheid schuilt in het feit dat ze een beroep 
doet op de maatschappelijke consensus over 
een politieke canon, terwijl er over de reali
teit van die canon gegronde twijfels be
staan. Indien de macht inderdaad bij de 
minderheden zou berusten, of indien min
derheden het als een kans zouden aangrij
pen om hun rechten en belangen inhoude
lijk te benoemen en door te drijven, dan was 
deze formaliseringsstrategie overbodig. De 
gevechtswaarde van PC ligt er bijgevolg in 
dat ze via de omweg van bepaalde univer
seel toegestane taal-, interpretatie- of ge
dragsregels de toegang waarborgt tot rechts- 
inhouden die anders moeilijker of helemaal 
niet te bereiken zouden zijn.

4.

De verschuiving van de zaak zelf naar de 
correcte omgangsvormen, van de inhouden 
naar de media, is zo oud als de liberaal- 
democratische beweging in Midden-Europa 
en de VS. De verschuiving houdt rekening 
met de diversificatie van religieuze en filo
sofische overtuigingen, sociale en persoon
lijke ethische ontwerpen, levensvormen en 

levensplannen. Met solide rigueur eist PC 
het gelijkheidsbeginsel of de toepassing van 
bepaalde gedragsregels niet alleen in alle 
publiek belangrijke zaken op, maar ook 
steeds meer in het privé-domein, zoals bij
voorbeeld de hofmakerij. Daardoor laat ze 
de waarheid of het gerechtvaardigde van 
individuele aanspraken of dé" motivatie en 
de overtuiging voor wat ze zijn en beperkt 
ze zich ertoe de vormen waarop men deze 
aanspraken kan doordrijven te normeren of 
zelfs meteen te ‘juridiseren’.

5.

Steeds meer is het vormelijke en niet hef 
inhoudelijke de grondslag van consensus. 
Naarmate de democratisering ; toeneemt, 
komt deze evolutie heimelijk of openlijk in 
conflict met een principe dat in de 
verlichtingscultuur even oud en eerbied
waardig is als het gelijkheidsbeginsel: het 
principe van de authenticiteit. De cultuur 
van het authentieke leeft van de aanspraak 
op zelfverwerkelijking. Ze honoreert het 
eigenzinnige en het bijzondere en de waarde 
van de expressie. Ze ignoreert het veralgeme- 
nings- en consensusvermogen, is potentieel 
narcistisch, zelfs solipsistisch, anarchisch 
en elitair. Het is een exclusieve cultuur, 
veeleer afwijkend dan aangepast aan de 
norm, waarin het begrip ‘correct’ zelf geen 
inhoud heeft. Ze oriënteert zich aan verlan
gen en voorkeur, originaliteit, alteriteit en 
innovatie, anciënniteit en verdienste, 
adequaatheit en intensiteit. Dat zijn para- 
meters, geen normen.

t

6.

Het conflict tussen PC en authenticiteit is in 
onze cultuur geïnstitutionaliseerd in een rijke 
traditie: de telkens weer actuele uitdaging 
van de kunst door de democratische moraal. 
De kunsten vormen het traditionele en sta
bielste bastion van het authenticiteits- 
beginsel en zijn anarchische cultuur van de 
afwijking. Op de heftigste polemieken stui
ten de PC-voorvechters dan ook niet in het 
politieke strijdperk maar wel op de champs 
intellectuels. De fronten in dat conflict zijn 
echter niet duidelijk van elkaar afgegrensd. 
Typisch is juist dat deze afgrenzing vaak 
teruggaat op de twee zielen die in de ene 
borst van de intellectueel huizen. Zo kan 
iemand ondubbelzinnig en offensief de 
vrouwenrechten ondersteunen, maar een 
lachkramp krijgen van seksistische schuine 
moppen; is iemand voorvechter van een 
etnische integratiepolitiek, maar stuurt hij 
zijn eigen kinderen naar een school zonder 
buitenlandse kinderen. Double binds en 
meervoudige betrokkenheden leveren het 
discours op waarin over het thema wordt 
gepraat: geestig, ironisch en satirisch, of 
juist stiekem benepen en door ressentimen
ten gekleurd.

7.

Voorzover deze ambivalentie de gedaante 
aanneemt van de wedijver van democrati
sche moraal en esthetische uitdrukkings- 
vrijheid, gaat ze terug tot de late 18de eeuw. 
Lionel Trilling heeft overtuigend uiteenge
zet hoe de verlicht-liberale gelijkheids
ideologie met haar normatieve vorm- 
opvattingen steeds meer uit de kunst ver
dwijnt, terwijl ze in de maatschappij sinds 
de 18de eeuw juist steeds meer terrein wint. 
Wanneer kunst in dienst treedt van recht, 
vrede en conflictloosheid wordt ze flets en 
vervelend. De institutionalisering van de 
kunstproductie tot een soort morele gezond
heidszorg is een bijzondere evolutie en in 
het artistieke proces van de moderniteit 
marginaal. Van de deugdzaamheids- 
propaganda van de Verlichting tot de di
verse 19de- en 20ste-eeuwse varianten op 
het realisme heeft ze een weliswaar politiek 
en moreel integere, maar esthetisch vol
strekt onschadelijke productie opgeleverd. 
Politiek correct is esthetisch gebrekkig. 
Tussen de artistieke programma’s van de 
Duitse Klassik en Heinrich Böll strekt zich 
een periode van esthetische ontberingen uit, 
de cultuur van de goede mensen. Malevich 
en Kafka, Bunuel, Dali en de vroege Aragon 
hebben voorstellingen van gerechtigheid, 

harmonie en schoonheid ontwikkeld die niets 
te maken hebben met het eudaemonie- en 
lustprincipe, het vooruitgangsgeloof en de 
toekomstbelofte van het liberalisme. Onbe
hagen en pijn, droefheid, ontsteltenis, ont
reddering, radeloosheid; affecten van het 
buiten-zichzelf-zijn, van ondefinieerbaar- 
heid, de niet-transcendentale overschrijding 
van wat voor de wereld te begrijpen valt 
- waf al deze voorstellingen kenmerkt, is het 
onmenselijke.

8.

Naarmate de kunst extatisch en metafysisch 
wordt, worden onze maatschappijen libe
raal, democratisch en verlicht. De kunst 
verschijnt niet alleen als kritiek op de 
onmenselijkheid van de maatschappij, maar 
ook als kritiek op een menselijke maat
schappij die het on-menselijke loochent - en 
in laatste instantie is dat onmenselijke de 
dood. Die betrokkenheid op de dood bezit 
de kunst wel. De ‘lust’ van de kunst is 
volgens de artistieke moderniteit nauwe- 

. lijks te vergelijken met de lust zoals die door 
de. maatschappij wordt beloofd en ingericht. 
Beiden spreken over het ‘juiste leven’ ineen 
verschillende taal. Deze tegenspraak kan 
niet principieel worden opgelost. Ook kun
stenaars moeten de liberale ideologie en 
haar maatschappelijke resultaten aanvaar
den, ook al ontkennen ze die in hun artis- 
tieke werk. Hun eigen esthetische autono
mie is een product van het humaniteits- 
denken, waartoe ook de formeel-democra- 
tische terreinwinst behoort die dit denken 
dankzij PC boekt; anderzijds zou propa
ganda voor PC nu net de ondergang van die 
artistieke autonomie betekenen. De opposi
tie kunst-maatschappij is een te eenvoudige 
'voorstelling van zaken. De tegenspraak grijpt 
iedereen aan. De anarchische impulsen, de 
zelfheid van het andere, kunnen maar aan 
het woord komen in een context van demo
cratische institutionalisering, democratisch 
beheer van overheidsgelden enzovoort. De 
verhouding tussen politieke ideeën en es
thetische verbeeldingskracht is van die aard 
dat ze elkaar lijken uit te sluiten, en toch 
hebben ze elkaar nodig.

9.

PC draagt bij ons een Amerikaanse naam, 
maar ze heeft ook een Duitse traditie, vooral 
in deze eeuw. Van oudsher was ze nauw 
verbonden met de taalkritiek. Die steunde 
op de opwaardering van de taal tot een 
productievorm sui generis, terwijl de 
communicatietechnische aspecten ervan 
werden teruggedrongen. Ze voltrekt zich in 
het proces dat Margarete Susmann heeft 
beschreven als de exodus van de filosofie in 
de taalfilosofie, aan het begin van deze 
eeuw. Walter Benjamin en Franz Rosen
zweig, Eugen Rosenstock-Huessy en Martin 
Heidegger, en zeker niet in de laatste plaats 
ook Karl Kraus waren bij dat proces betrok
ken. Deze traditie werd na de Tweede We
reldoorlog voortgezet. Eugen Kogon, Dolf 
Stemberger, het Wörterbuch des Unmen- 
schen en Adorno’s kritiek op Martin 
Heideggers Jargon der Eigentlichkeit zijn 
daar voorbeelden van. Vanuit het uitgangs
punt dat er niet alleen een mimesis van de 
taal bestaat, maar ook een mimesis aan de 
taal, krijgen taalverzorging en taalkritiek 
een bijzonder belang. Daarom is het ook in 
het PC-denken veel meer dan een zaak van 
taalgebruik of iemand over Turken en vreem
delingen of over ‘buitenlandse medebur
gers’ spreekt, over ouderen of ‘senioren’, 
over leerjongens of over jongeren ‘in een 
opleidingstraject’, over Ossies of over ‘bur
gers van de oostelijke deelstaten van de 
Bondsrepubliek’.

10.

PC is de strategie van een minderheid die 
voldoende redenen heeft om het open con
flict over de inhoud van belangen uit de weg 
te gaan. Haar politieke functie en kwaliteit 
is echter onderhevig aan veranderingen in 
de maatschappelijke krachtsverhoudingen. 
Wie waar en bij welke gelegenheid tot de 
minderheid behoort, is afhankelijk van tijd, 
plaats en context. Een emancipatorisch be

doelde strategie kan, zodra meerderheid en 
minderheid van kamp veranderen, in een 
handomdraai perverteren in terrorisme. Het 
strengst worden vandaag de principes van 
PC opgeëist in de maatschappelijke domei
nen waar ze ook zonder haar al grotendeels 
gerespecteerd worden, domeinen die wei
nig of geen onderdrukking kennen zoals 
wetenschap, onderwijs of kunst. - Wanneer 
aan een pedagogische hogeschool waar 80% 
van de personeelsleden uit vrouwen bestaat, 
een functie vacant wordt verklaard met de 
toevoeging “bij gelijke kwalificatie gaat de 
voorkeur naar een vrouwelijke kandidaat”, 
dan gaat het om een onzinnige toepassing 
van PC, met seksistische doeleinden. - Wan
neer een recensent het een roman kwalijk 
neemt dat hij over negers spreekt, terwijl er 
eigenlijk 'Afroamerikanen' had moeten 
staan, over blinden, waar ‘anders-visuelen’ 
bedoeld zijn, over joden, waar ‘semiet’, 
‘Israëli’ of ‘iemand van het mozaïsche ge
loof had moeten staan, dan ondergraaft dat 
het functioneringsvermogen van de kun
sten, het enige domein dat in onze maat
schappij grotendeels van morele verplich
tingen ontheven is gebleven.

1L

Als het klopt dat de strategieën van PC 
eigenlijk oudbakken zijn, politiseringseisen 
en moraliseringsverlangens in een overwe
gend academisch milieu, dan blijft de vraag 
nog altijd: waarom nu, en waarom ook in 
Duitsland. Ik vermoed dat een politiek ge
frustreerde academische intelligentsia het 
PC-denken aangrijpt om in Duitsland het 
terrein te heroveren dat ze sinds de jaren ’60 
was kwijtgespeeld. In de jongste jaren ont
stonden de belangrijkste sociale bewegin
gen in Duitsland niet meer op de universi- 
teit; de vredesbeweging of de ecologische 
beweging konden het ook zonder PC red
den. Typisch voor de academische intelli
gentsia is de vervlechting van gevoelens 
van zwakheid en machtsfantasieën. Die com
binatie kenmerkt ook PC: zwakheid, omdat 
ze over niet meer dan de taal kan beschik
ken; machtsfantasieën, in de idealistische 
voorstelling datje macht zou kunnen vero
veren vanuit de linguïstische correctie van 
het discours: kortom, de kunst van de machts- 
opbouw zonder machtsmiddelen.

12.

Juist moreel gevoelige intellectuelen zijn in 
hoge mate tot concessies bereid. Een van de 
redenen daarvoor is het hoge maatschappe
lijke potentieel van latente schuldgevoe
lens. Hoe onbewuster de aanleidingen en 
oorzaken van die schuldgevoelens zijn, des 
te ongecontroleerder is de neiging om ze bij 
allerlei wisselende en vaak willekeurige 
gelegenheden te actualiseren. Dit vrij vlot
tende schuldpotentieel is een gelaagde taart 
van ongeanalyseerd archaïsch en historisch 
materiaal uit de cultuurgeschiedenis van het 
patriarchaat, de blanke kolonialisering van 
de aardbol, het terrorisme van de fysiek 
sterkere en de institutionalisering van een 
seksuele monocultuur. De profiteurs van 
PC kunnen dit vage potentieel aanspreken, 
zonder dat ze de situationele redelijkheid en 
zinnigheid van hun aanspraken hoeven te 
bewijzen.

Gert Mattenklott

Vertaling uit het Duits: Eddy Bettens

Deze tekst verscheen eerder in het eerste 
nummer van de jaargang 1995 van het 
tijdschrift Neue Rundschau.

Willen culturele organisaties in de toekomst een groter publiek (blijven) bereiken, dan zullen zij zeer snel moeten overgaan tot het oprichten van gespecialiseerde marketingafdelingen. (Ene Temmerman, in Kunst & Cultuur) • 9



GAZ - De Gesubsidieerde Autonome Zone
Il faut manger

Het is zeer gebruikelijk om de kunstenaar 
autonomie toe te schrijven met betrekking 
tot zijn artistieke productie. De kunstenaar 
zou vrij zijn te maken wat hij wil. Daarom 
ook wordt aan de kunstenaar doorgaans een 
kritische functie toegedicht. Precies omdat 
de kunstenaar ongebonden is, zou hij poli
tieke en maatschappelijke gebeurtenissen 
en evoluties afstandelijk kunnen benaderen 
en kritisch kunnen commentariëren. Tege
lijk echter is de kunstenaar gebonden aan de 
materiële condities van het leven. Hij kan 
zijn werk slechts maken indien hij op een of 
andere manier gefinancierd wordt. Il faut 
manger. De kunstenaar kan gesubsidieerd 
worden door één of meerdere overheden, hij 
kan gesponsord worden door particulieren 
of bedrijven, hij kan geld verdienen als 
barman of buitenwipper of hij kan werk
loosheidssteun aanwenden om Zwarte Kun
sten te bedrijven (omdat de werkloze kun
stenaar niet mag werken). Ook kan men een 
vorm van gesubsidieerde autonomie ver- 
werven als DAC of GECO. De PWA’s 
verrichten voor zover bekend geen artis
tieke klusjes. De succesvolle kunstenaar 
daarentegen is al dan niet in bijberoep zelf
standig en verkoopt zijn kunst tegen grote of 
minder grote bedragen, naargelang zijn 
notering op de beurs van het symbolische 
kapitaal. Zijn computer en printer kan hij 
afschrijven en zijn briefpapier met hoofding 
kan hij aftrekken van zijn belastingen, het
geen als een belangrijk voordeel wordt be
schouwd. In elk van deze gevallen verwerft 
de kunstenaar een GAZ, een Gesubsidi
eerde, Gesponsorde, Gesteunde of op eni
gerlei andere manier Gefinancierde Auto
nome Zone, waarbij bepaalde combinaties 
van financiering (sponsoring én subsidiëring 
bijvoorbeeld) niet uitgesloten zijn, andere 
wel. In alle gevallen draait het om het Geld 
dat de artistieke autonomie van doen heeft. 
De vraag die zich stelt, is of en zo ja, in 
welke mate, de geclaimde artistieke autono
mie door deze financiële afhankelijkheid 
gefnuikt wordt. De vraag kan echter nooit 
zijn of er überhaupt wel gegeten mag wor
den. Want eten doen we toch. In een gesprek 
met Jean-Luc Nancy zegt Jacques Derrida 
hierover: “La question morale n’est donc 
pas, n’ a jamais été: faut-il manger ou ne pas 
manger, manger ceci et non cela, du vivant 
ou du non vivant, de l’homme ou de 1 ’ animal, 
mais puisqu’il faut bien manger de toute 
façon et que c’est bien, et que c’est bon, et 
qu’il n’y a pas d’autre définition du bien, 
comment faut-il bien manger?” ( 1 ) Loutere, 
pure autonomie is bijgevolg een fictie. Er is 
geen andere autonomie denkbaar dan een 
gesubsidieerde autonomie. Elke autonomie 
gaat gebukt onder afhankelijkheden. Noch
tans doet het gerucht de ronde dat we, indien 
we maar willen, radicaal autonoom zouden 
kunnen zijn, zij het tijdelijk...

De Tijdelijke Autonome Zone

De zojuist geschetste GAZ of Gesubsidi
eerde Autonome Zone lijkt op het eerste 
zicht een karikatuur van de TAZ of Tijde
lijke Autonome Zone, die' het voorwerp 
vormt van Hakim Bey’s gelijknamig bevlo
gen essay. (2) Het concept van de TAZ dat 
tegenwoordig, zoals het hoort, althans in 
zijn theoretische versie, op een geheime 
manier furore maakt, wordt door Bey onder 
meer als volgt geëvoceerd: “Babylon ziet 
haar abstracties voor realiteiten aan: precies 
binnen deze vergissingsmarge kan de TAZ 
ontstaan. De TAZ op gang brengen, kan 
inhouden dat er gewelds- en verdedigings- 
tactieken worden gebruikt, maar haar groot
ste kracht ligt in haar onzichtbaarheid - de 
staat kan haar niet herkennen omdat de 
geschiedenis haar niet kan definiëren. Zo
dra de TAZ wordt benoemd (vertegenwoor
digd, bemiddeld), moet ze verdwijnen, zal 
ze verdwijnen en slechts een leeg omhulsel 
achterlaten, enkel om ergens anders weer op 
te duiken, eens te meer onzichtbaar want 
ondefinieerbaar in termen van het spekta
kel. Zo is de TAZ een perfecte tactiek voor 
een tijdperk waarin de staat alomtegenwoor
dig en oppermachtig is en tegelijkertijd ver
geven van de barsten en lege ruimten. Om
dat de TAZ een microkosmos is van de 
‘anarchistische droom’ van een vrije cul
tuur, kan ik me geen betere tactiek voorstel
len om naar dat doel te werken en tegelijk al 
hier en nu wat van de voordelen ervan te 
beleven”. (TAZ, p. 12). Men zou Hakim 

Bey een vertegenwoordiger van het anar
chistisch minimalisme kunnen noemen. Hij 
is niet alleen een tegenstander van de staat, 
maar ook van de doorsnee (maximalistische) 
anarchistische tegenstanders van de staat. 
Tegenover het spektakel van de revolutie, 
pleit hij voor de verborgenheid van de op
stand. Tegenover de duurzaamheid van al
ternatieve samenlevingsvormen, bejubelthij 
de tijdelijkheid van de autonome zone. Te
genover het gezin als hoeksteen van de 
consensusmaatschappij, staat bij Bey de 
meute: “Waar het kerngezin voortkomt uit 
schaarste (en uitmondt in wrekkigheid), 
komt de meute voort uit overvloed - en 
resulteert ze in voorspoed. Het gezin is 
gesloten, door de genetica, door het bezit 
van vrouwen en kinderen door de man, door 
de hiërarchische totaliteit van de agricul- 
turele/industriële samenleving. De meute is 
toegankelijk - niet voor iedereen natuurlijk, 
maar voor de affiniteitsgroep, de tot een 
liefdesband verzworen geïnitieerden. De 
meute maakt geen deel uit van een grotere 
hiërarchie, maar eerder van een horizontaal 
gedragspatroon, uitgebreide verwantschap, 
overeenkomst en verbond, spirituele affini
teit, etc.” (TAZ, p. 15)
Eerder dan dat de GAZ eenkarikatuurisvan 
de TAZ, blijkt elke schijnbare TAZ eigen
lijk een GAZ te zijn. De TAZ kan niet 
anders dan op een karikaturale manier be
staan. De radicale weigering van het onont
koombaar GAZ-vormige karakter van de 
TAZ kan alleen tot zelfmoord leiden. 
Anorexia zou men op haar beurt kunnen 
beschouwen als een karikatuur van deze 
radicale weigering. De anorexia-patiënt 
weigert te aanvaarden dat de TAZ uiteinde
lijk niet anders dan als een GAZ kan be
staan, als een Gevoede Autonome Zone. 
Niet alleen wijst Hakim Bey, omdat hij niet 
in duurzaamheid gelooft, zelfmoord als 
mogelijke autonomistische optie uitdruk
kelijk af, bovendien is hij nagenoeg niet in 
staat om over de TAZ te spreken zonder dat 
er eten aan te pas komt. Impliciet is anorexia 
voor Bey duidelijk not an option. Tegelijk is 
hij zich niet bewust van de contradicties 
waarin hij aldus terechtkomt. Over het feest 
schrijft hij: “De ‘tribale ontmoeting’ in 
sixties-stijl, het geheime bosgenootschap 
van eco-saboteurs, het idyllisch Meifeest 
van neo-heidenen, anarchistische congres
sen, nichtenkringen... huurfeesten in Harlem 
in de jaren ’20, nachtclubs, banketten, ouder
wetse libertaire picknicks - we moeten be
seffen dat dit allemaal op een bepaalde 
manier al ‘bevrijde zones’, of althans poten
tiële TAZ’s, zijn. Hetzij toegankelijk voor 
slechts een paar vrienden, als bij een feest
maal, hetzij voor duizenden deelnemers, 
zoals een Be-In, is het feest altijd ‘toeganke
lijk’ omdat het niet georganiseerd’ is; het 
mag dan ‘gepland’ zijn, maar als het niet 
‘gebeurt’ is het een mislukking”. (TAZ, 
p. 17) Met Kropotkin noemt Bey de essen
tie van het feest “een fundamentele biolo
gische drang naar ‘wederzijdse ondersteu- • 
ning’”. (TAZ, p. 17) De essentie van het 
feest dat volgens Bey daarnet nog de voor
afschaduwing, zoniet de realisering was van 
de autonomie, blijkt hier zowaar iets als het 
prototype van de sociale zekerheid te zijn. 
Het blijkt dus niet mogelijk, zelfs Bey slaagt 
daar in al zijn enthousiasme niet in, om 
autonomie te denken zonder afhankelijk
heid. Het helpt ook helemaal niet om de 
Autonome Zone Tijdelijkheid toe te dich
ten. Je bewijst ook niet dat de mens geen 
zuurstof nodig heeft door je neus gedurende 
één minuut dicht te knijpen. De manier 
waarop je na die minuut naar adem snakt, 
bewijst overigens ten overvloede het tegen
deel.
De vraag is dan ook niet: hoe realiseer ik 
mijn eigen onafhankelijkheid, maar wel: 
waarvan wil ik afhankelijk zijn? Welke af
hankelijkheid verkies ik? We kunnen name
lijk geen pure onafhankelijkheid realiseren, 
hoogstens kunnen we onze afhankelijkheden 
kiezen (en zelfs wat dat betreft is onze 
autonomie zeer beperkt). In onze overwe
gingen over gewenste en ongewenste 
afhankelijkheden kan het TAZ-concept ech
ter wel fungeren als een regulatief ideaal. 
Dit betekent dat de T AZ een fictie is die nog 
nooit gerealiseerd werd en ook nooit gerea
liseerd zal worden, maar wel oriënterend 
kan zijn voor het handelen. De interpretatie 
van de TAZ als regulatieve fictie wijkt ech
ter af van Hakim Bey’ s eigen overtuigingen 
omtrent de TAZ. Bey is ér immers ten 
stelligste van overtuigd dat de TAZ niet 

alleen mogelijk is, maar zelfs hier en daar 
reeds gerealiseerd werd. Tegelijk geeft hij 
er om onduidelijke redenen de voorkeur aan 
om bijzonder vaag te blijven in zijn 
conceptualisering van de TAZ: “Ondanks 
de synthetiserende werking ervan voor mijn 
eigen denken is het niet mijn bedoeling dat 
de TAZ wordt opgevat als meer dan een 
essay ( ‘poging tot’ ), een suggestie, een poë
tische dagdroom. Ondanks het soms 
Ranteriaans enthousiasme van mijn taal, is 
het niet mijn bedoeling politieke dogma’ s te 
construeren. In feite heb ik nadrukkelijk 
vermeden de TAZ te definiëren - ik omcirkel 
het gegeven, vuur onderzoekende stralen af. 
Uiteindelijk is de TAZ bijna zelf-verkla- 
rend. Mocht de kreet gangbaar worden, dan 
zal ze zonder moeite worden begrepen... 
begrepen in de daad”. (TAZ, pp. 9-10) Bey 
suggereert dat de vaagheid van zijn TAZ- 
concept te maken heeft met een zekere 
pudeur om mensen een bepaalde levens
wijze voor te houden. Het is Bey immers 
niet te doen om een bepaalde, min of meer 
stabiele levenswijze, maar om tijdelijke toe
standen, situaties van autonomie. Bey blijkt 
echter niet in staat om de wederzijdse bepa
ling van autonomie en afhankelijkheid te 
denken en voert de tijdelijkheid van de 
autonomie op als een soort conceptuele deus 
ex machina die het bestaan van een radicaal 
onafhankelijke autonomie plausibel moet 
maken.

Subsidiariteit en simulatie

Indien wij, anders dan de zelfmoordenaar 
en de anorexia-patiënt, aanvaarden dat de 
TAZ niet realiseerbaar is tenzij als een GAZ, 
welke opties zijn dan aanvaardbaar? Waar 
kan de G dan voor staan, zonder dat de GAZ 
een al te groteske en bijgevolg onaanvaard
bare karikatuur wordt van de TAZ die wij 
als regulatief ideaal voor ons handelen wil
len beschouwen? Overwegen wij de weg 
die de meeste kunstinstellingen (en kunste
naars) tegenwoordig verkiezen: de G van 
Gesubsidieerd. Wat zijn de mogelijke ge
volgen van deze optie voor de beoogde 
autonomie?
Subsidiëring heette lange tijd een tegen
wicht te zijn tegen de loutere Commerciali
sering van de kunst. Men zou de kunst niet 
mogen overlaten aan de wisselvalligheden 
van de markt. Ook nu nog houden overhe
den dit officiële discours aan. Maar in de 
praktijk zijn de subsidiënten zelf commer
cieel beginnen te denken. Overheden moe
ten zichzelf immers ook zien te verkopen. 
Dit is een gevolg van de competitie tussen 
de diverse overheden (federale overheid, 
gemeenschappen en gewesten, provincies 
en steden). Eén van de principes die in de 
strijd voor bevoegdheden het meeste ge
wicht in de schaal werpt, is het subsidiariteits
beginsel, dat de verdeling van bevoegdhe
den ten dele afhankelijk maakt van de nabij
heid van overheden bij de burger. Maar 
aangezien ‘nabijheid’ geen eenvoudig meet
baar gegeven is, wordt nabijheid het voor
werp van simulatie. De nabijheid van een 
bepaalde overheid tot de burger is geen 
eenvoudig natuurlijk gegeven dat door waar
neming geverifieerd kan worden, nabijheid 
is het product van simulatietechnieken. 
Overheden investeren dan ook veel in re
clame en naambekendheid om een indruk 
van nabijheid bij de burger te wekken. Fy
sieke afstanden (bijvoorbeeld van de perife
rie van het land tot het bestuurlijke centrum) 
worden overbrugd door mediabombarde- 
menten. De overheid wil vooral gezien 
worden. Orwells vrees - verwoord in het 
adagium van de panoptische maatschappij: 
Big Brother is watching you - blijkt aange
vuld te moeten worden met een nieuwe 
vloek: You are watching Big Brother. In 
kranten en tijdschriften, op radio en televi
sie, langs autosnelwegen, op affiches, in 
programmabrochures, overal wil de over
heid gezien worden. Visibility is de mini
male return die overheden wensen voor hun 
subsidies. In sommige gevallen is de koppe
ling van zichtbaarheid aan subsidiëring zelfs 
zo sterk, dat ze ook in omgekeerde zin 
werkzaam is. Visibiliteit is dan niet alleen 
het effect van subsidiëring, maar subsi
diëring is een effect van de grote nood van 
de overheid aan visibiliteit. De inkomsten 
uit overheidscampagnes waarvan sommige 
media profiteren, mogen zonder meer be
schouwd worden als een onrechtstreekse 
vorm van subsidiëring.
Dé paradox van de visibiliteit bestaat nu 

hierin dat de overheid, niet door de burger 
voortdurend te willen bespieden, maar door 
zelf voortdurend zichtbaar te willen zijn, de 
meest efficiënte controle uitoefent. De me
dia en de kunsten conformeren zich immers 
steeds gewilliger aan de verlangens van de 
subsidiërende overheid, verwoord als zij 
worden in termen van criteria voor erken
ning en voorwaarden van subsidiëring. 
Uiteindelijk wil de overheid zelf transpa
rant worden in de activiteiten en instellin
gen die zij subsidieert. Zij wil dat haar eigen 
logica oplicht in de werking van de gesub
sidieerde organisaties. De overheid subsidi
eert uiteindelijk alleen maar haar eigen 
epifanie. Of nog: de overheid subsidieert 
zichzelf. Concreet: een overheid die effi
ciëntie, transparantie, naambekendheid, uit
straling. nastreeft, zal eerder geneigd zijn 
efficiënte, herkenbare, bekende instellin
gen met uitstraling te subsidiëren dan an
dere. Objectieven als efficiëntie, naam
bekendheid en uitstraling staan echter niet 
zelden haaks op andere mogelijke artistieke 
en inhoudelijke objectieven. Instellingen en 
organisaties worden vaak om louter prag
matische redenen gedwongen tot een mime
sis van de overheidslogica. Maar indien 
deze pragmatische attitude effect sorteert in 
de vorm van subsidiëring, komen deze in
stellingen en organisaties, zeker wanneer de 
subsidiëring aanzienlijk is, niet zelden te
recht in een verhaal dat niet langer het hunne 
is. Ze hebben bijvoorbeeld eindelijk die 
goed geoutilleerde zaal waarvan ze zolang 
gedroomd hebben en waarvoor ze zo hard 
gevochten hebben, maar nu worden ze ge
dwongen om commercieel te programme
ren opdat de instelling zou kunnen overle
ven. Pragmatiek (van een instelling) heeft in 
zulk geval geleid tot sterke subsidiëring 
(door de overheid) die op haar beurt schaal
vergroting (van de instelling) mogelijk 
maakt, een schaalvergroting die tenslotte 
commercialisering (van de programmatic 
van de instelling) noodzakelijk maakt. Deze 
noodzaak van commercialisering heeft al
les te maken met het feit dat de overheid, tot 
dan toe in min of meerdere mate een gewil
lige subsidiënt, vindt dat haar rol is uitge
speeld. Zij heefteen artistiekprivé-initiatief 
alleenmaar zo goed geoutilleerd opdat het 
de concurrentieslag op de markt van de 
vrijetijdsindustrie zou aankunnen. Waar 
subsidiëring volgens het officiële cultuur- 
beleidsvertoog een tegenwicht heet te zijn 
tegen de loutere commercialisering van de 
kunst, blijkt het in de meeste gevallen de 
manier te zijn waarop de overheid artistieke 
instellingen bij de hand neemt op weg naar 
de commercialisering, om ze, eenmaal op 
dat punt aangekomen, aan hun lot over te 
laten. Subsidiëring is geen tegenwicht tegen 
commercialisering, het is veeleer een vorm 
van commerciële pedagogie, een project 
van een door de overheid begeleid betreden 
van de markt. Subsidiëring is het voorge
borchte van de kapitalistische hemel. 
Subsidiëring staat volledig in het teken van 
de kapitalistische integratie. Kunst is de 
allochtoon van de vrije markteconomie. 
Uiteindelijk moet zij zich integreren. Niet 
alleen is het integratiebeleid alles welbe
schouwd een cultuurbeleid (de allochtoon 
moet zich in onze cultuur integreren), het 
cultuurbeleid is zelf ook een integratiebeleid 
(de kunst moet zich in de vrije markt
economie integreren).

Van identiteit naar efficiëntie

De logica van de overheid is echter niet de 
logica van de overheid. De overheid is zelf 
een buikspreekster wanneer zij een pleidooi 
houdt voor rationeel, efficiënt bestuur, uit
straling nastreeft en beleidsknopen probeert 
dborte hakken metmanagementstechnieken. 
Wanneer de Vlaamse overheid een manager 
katapulteert in de zetel van afgevaardigd- 
bestuurder van de openbare omroep, of 
wanneer de Belgische premier stelt dat het 
gerecht moet leren werken als een bedrijf, 
dan blijkt dat overheden die soms met ge
trokken messen tegenover elkaar lijken te 
staan (de Vlaamse, de Belgische) het uitein
delijk over sommige zaken roerend eens 
zijn. De maatschappij moet gerund worden 
als een bedrij f . Het is vanuit dit dogmatische 
maxime dat de politieke cultuur geacht wordt 
zich te ontwikkelen. Dit kan men merken 
aan de indruk die de voornaamste politieke 
instrumenten beginnen te wekken. Een par
lement begint namelijk steeds meer te gelij
ken op een raad van bestuurleen regering

10 "Bezoek “Van Ensor tot Delvaux” en maak kans één van de 20 verwen-weekends in Hotel Andromeda**** in de wacht te slepen. Hoe deelnemen? Vraag uw formulier aan de kassa van de tentoonstelling en deponeer het



steeds meer op een directie. Indien overhe
den beginnen te denken als managers, dan is 
het eigenlijk ook weinig verwonderlijk dat 
ze tegelijk ook het concurrentieprincipe 
ontdekken. Men zou de hele discussie over 
de Belgische staatshervorming ook vanuit 
dit perspectief kunnen herlezen. Uiteinde
lijk wekken vele participanten aan deze 
discussie de indruk dat het hierbij eenvou
digweg zou gaan om de koele en zakelijke 
vraag wat het meest geschikte, en bijgevolg 
meest efficiënte bestuursniveau is voor be
paalde bevoegdheden. Er vindt een 
concurrentieslag plaats tussen de Vlaamse 
en de Belgische overheid, met alleen nog 
‘efficiëntie’ en ‘transparantie’ als voornaam
ste, gedeelde argumenten. Sommigen, zo 
wordt dan gesteld, zijn nog om ‘emotionele 
redenen’ aan een bepaald bestuursniveau 
gehecht, maar er zouden ‘rationele argu
menten’ te over zijn om bevoegdheden aan 
dat emotioneel geladen bestuursniveau te 
ontnemen. (Maar hoe efficiënt is het om 
volstrekt geen rekening te houden met emo
ties?)
De staatshervorming belooft de komende 
jaren weer maar eens een belangrijk punt op 
de Belgische politieke agenda te worden, 
ook al ligt de Belgische bevolking lang niet 
wakker van het thema. In 1999 zou deze 
evolutie kunnen culmineren in een verkie
zingsstrijd die een nieuwe fase in de staats
hervorming als inzet heeft. De vraag naar 
homogene bevoegdheidspakketten treedt in 
de Vlaamse discussie over de staats
hervorming telkens weer naar voren. Zo is 
de Vlaamse regering vrij bedreven in het 
detecteren van bevoegdheden die van het 
federale naar het gemeenschapsniveau zou
den moéten worden overgeheveld opdat, zo 
heet dat dan, een coherente, efficiënte en 
transparante politiek mogelijk zou zijn. 
Begrippen als ‘coherentie’, ‘efficiëntie’, 
‘transparantie’ zijn de jongste tijd steeds 
duidelijker de grote sleutelwoorden aan het 
worden in hetgeen Stefaan Slembrouck en 
Jan Blommaert “de politiek-retorische con
structie van een Vlaamse natie” noemen. In 
hun bijdrage in het door Anne Morelli gere
digeerde boek De grote mythen uit de ge
schiedenis van België, Vlaanderen en Wal
lonië hebben Slembrouck en Blommaert 
zich vooral toegespitst op de manier waarop 
een aantal schijnbaar totaal andere begrip
pen als “cultuur”, “eigenheid” en “identi
teit” worden ingezet in het van 1993 date
rende project Vlaanderen-Europa 2002. (3) 
Het is echter opvallend dat de meer recente 
retorische ontwikkelingen, die men zou 
kunnen bestempelen als een Vlaamse reto
riek van de efficiëntie, zich naadloos op de 
moederretoriek van de Vlaamse culturele 
identiteit hebben geënt, in die mate zelfs dat 
het vandaag in Vlaamse politieke middens 
bon ton is geworden om te stellen dat de 
Vlaamse culturele identiteit gelegen is in de 
efficiëntie, transparantie ën coherentie van 
het Vlaamse beleid. De Vlaamse politici, zo 
wordt door Vlaamse politici beweerd, zou
den er een andere politieke cultuur op na
houden dan hun Franstalige collegae. On
der vele Vlaamse politici leeft de stellige 
overtuiging dat him culturele identiteit erin 
bestaat dat ze alles beter, efficiënter, door
zichtiger aanpakken dan de Franstalige po
litici.
Terwijl de politieke retoriek zich in het 
recente verleden vooral toelegde op de con
structie van een identiteit die het Vlaamse 
volk zou toebehoren, kunnen wé nu vast
stellen dat deze zich terugtrekt op het terrein 
van de politiek zelf. Men zou kunnen veron
derstellen dat deze terugtrekking, tot spijt 
van wie het benijdt, te danken is aan de 
aanhoudende kritiek van mensen als Mare 
Reynebeau, Stefan Hertmans, Mare Holt- 
hof, Raymond Detrez, Jan Blommaert en 
vele vele anderen. Dit zou betekenen dat de 
impact van hun kritiek niet onbelangrijk is. 
Wel moet daar onmiddellijk aan toegevoegd 
worden dat de terugtrekking verre van vol
ledig is en dat mensen als de Minister- 
President bijzonder hardleers zijn en graag 
de Vlaamse volksaard blijven evoceren. 
Maar andere Vlaamse politici lijken hun 
lessen te hebben getrokken en spelen het 
thans koel, technisch. Men telt het aantal 
vergaderuren van het Vlaamse parlement, 
het aantal gestemde resoluties en decreten, 
het aantal gemaakte interpellaties, en verge
lijkt deze cijfers met de resultaten van de 
andere parlementen in dit land, om dan tot 
de conclusie te komen dat het Vlaamse 
parlement meer werk verzet dan de andere, 

in de urne. De onschuldige hand duidt na de sluiting van de tentoonstelling op 16 februari 1997 alle winnaars aan. Zij krijgen een persoonlijk bericht. Succes en een prettig bezoek gewenst. (Advertentie in De Standaard)

en dus, zo is de onvermijdelijke suggestie, 
beter functioneert dan de andere instellin
gen. Andere belangrijke variabelen (zoals 
aard en moeilijkheidsgraad van de respec
tievelijke materies, de kwaliteit van de wet
ten en decreten, de betekenis van de resolu
ties enzovoort) worden niet in rekening ge
bracht. Misschien veronderstellen zij dat 
door de terugtrekking van de retoriek van de 
culturele identiteit op het terrein van de 
politiek de falsificatie van deze retoriek 
door de niet-politiek actieve critici een stuk 
moeilijker wordt. De koele politicus spreekt 
immers niet langer over en in naam van ‘het 
volk’, maar over en in naam van ‘de poli
tieke klasse’ waartoe hijzelf wél en de meeste 
critici niet behoren. Het geeft de politicus 
een recht van spreken dat de niet-politicus 
niet zou hebben. De criticus wordt op die 
manier in de rol geduwd van de amateur die 
niet weet waarover het gaat. Wie anders dan 
de Vlaamse politicus is expert inzake de 
‘culturele identiteit’ van de Vlaamse poli
tici? Intussen kennen we de stereotypen van 
de Vlaamse en de Franstalige politici: zoals 
gezegd beoogt de Vlaamse politicus niets 
anders dan een efficiënt beleid (en wie kan 
daar nu tegen zijn?), terwijl de Franstalige 
politicus zich hierdoor zou kenmerken dat 
hij dit nobele Vlaamse streven blokkeert. 
We weten ook dat dit onderscheid eerder 
vaak dan zelden in veel straffere bewoor
dingen wordt geformuleerd. Het onderscheid 
tussen de Vlaamse politicus en de Waalse 
politicus begint in elk geval verontrustende 
mythische proporties aan te nemen. De idee 
dat er een verschil is, is uitgegroeid tot een 
onbetwijfelbaar communautair dogma.

De Tweeduizendentweejarige Autonome 
Zone

Het is bekend dat de Vlaamse regering meer 
bevoegdheden claimt die thans de federale 
regering toebehoren omdat deze nauw zou
den aansluiten bij bevoegdheden van de 
deelregeringen en men een coherente poli
tiek beoogt. Sommige Vlaamse politici heb
ben het er moeilijk mee dat Vlaanderen 
slechts een GAZ is, een (door de Belgische 
overheid) Gedoteerde Autonome Zone, en 
geen TAZ, een Tweeduizendentweejarige 
Autonome Zone. Als we echter nagaan hoe 
de Vlaamse regering omspringt met de be
voegdheden waarover zij thans beschikt, 
dan stellen wij vast dat het lijkt alsof de 
ministers van de Vlaamse regering hun por
tefeuilles ongeveer à la carte kunnen vullen 
met bevoegdheden waarvoor zij zich per
soonlijk interesseren. De ministers blijken 
goed vertrouwd met het concept ‘autonome 
zone’, waarvan de ‘tijdelijkheid’ gedefini
eerd wordt in termen van legislatuur. Op het 
intracommunautaire niveau lijkt het de 
Vlaamse regering klaarblijkelijk niet veel 
Uit te maken dat deze intra-executieve 
bevoegdheidsverdeling resulteert in nogal 
willekeurig samengestelde, om niet te zeg
gen bonte, heterogene bevoegdheids
pakketten. Want wat moeten we denken van 
een minister die zich niet alleen inlaat met 
landbouw, maar ook met dé openbare om
roep? Of is het programma Voor boer en 
tuinder, dat we allang niet meer gezien 
hebben, de missing link? De heterogeniteit 
van de intra-executieve bevoegdheids
pakketten wordt niet zelden vergoeilijkend 
met een homogeniserende saus overgoten. 
Zo doet Vlaams Minister van Cultuur, Ge
zin en Welzijn Luc Martens er werkelijk 
alles aan om cultuur, gezin en welzijn in 
eikaars verlengde te laten liggen. De hetero
geniteit wordt er gelegitimeerd door verge
zochte of weinig onderbouwde samenhan
gen. In de beleidsbrief Werken aan netwer
ken suggereert Luc Martens dat cultuur, 
gezin en welzijn in één ministerportefeuille 
werden gestoken om aldus het beleid een 
grotere coherentie te verlenen: “Voor het 
eerst in de Vlaamse Regering worden de 
bevoegdheden voor Cultuur, Gezin en Wel- 
zijn bij één Minister ondergebracht. Het 
betreft zogenaamd zachte sectoren, maar ze 
raken het wezen en het bestaan van de 
mensen, en niet zelden moeten ze kordaat 
verdedigd worden. Dit is zeker het geval in 
een markt-georiënteerde samenleving. De 
markt zorgt voor welvaart en ontwikkeling, 
voor tal van verworvenheden waarvan ve
len genieten. Tegelijkertijd heeft de markt 
een aantal regels, waardoor niet alle mensen 
in dezelfde mate van die verworvenheden 
kunnen genieten. Niet alles kan in termen 
van kopen en verkopen gevat worden. De 

filosofie van kopen en verkopen geldt niet 
helemaal als het gaat over de overdracht van 
waarden en cultuur. In een samenleving die 
vaak te nadrukkelijk inspeelt op de regels 
van de markt, is er weinig ruimte voor 
zingeving, voor het weerloze en het waarde
loze in de economische zin van dat woord. 
V anuit de Vlaamse Regering willen we pre
cies die noodzakelijke ruimte bevechten 
voor de verbeelding, voor wie zwak of kwets
baar is, uitgestoten of geschuwd.” (WAN, 
p. 7) Dezelfde regering die de problemen 
van de BRTN uitbesteedt aan een manager, 
werpt zich hier op als de pleitbezorgster en 
de verdedigster van een tijdelijke autonome 
zone voor het weerloze en waardeloze in 
onze “marktgeoriënteerde samenleving”. 
Dezelfde regering die zichzelf verkoopt met 
mooie slogans, glimmende affiches, protse
rige stickers en dure promotiecampagnes in 
kranten en tijdschriften als de beste en meest 
transparante overheid op de markt der over
heden, die aldus de politiek resoluut in de 
sfeer van marketing en reclame heeft ge
trokken, stelt zich hier voor als diegene die 
zich ontfermt over “de minsten van de ha
ren”.
Het vijfde hoofdstuk van de Minister- 
Presidentiële beleidsbrief Vlaanderen In
ternationaal. Naar een pro-actief buiten
lands beleid waardoor de sterke punten van 
Vlaanderen en de Vlamingen gevaloriseerd 
worden van 10 november 1995, die de 
“Beleidsprioriteiten 1995-1999” schëtst, 
draagt in alle ontroerende eerlijkheid en 
transparantie de titel Het imago van Vlaan
deren. Uit deze beleidsbrief blijkt dat het 
probleem met Van den Brande er minder in 
bestaat dat hij er een hidden agenda op zou 
nahouden, dan wel dat zijn agenda open en 
bloot op tafel ligt en de Minister-President 
effectief ook doet wat hij zegt indien hij niet 
wordt tegengehouden. Zo zegt de beleids
brief over Baskenland: “Sinds kort profile
ren ook andere Spaanse regio’ s zich sterker 
in de bevordering van het ‘Europa van de 
Culturen’ (bv. Baskenland). Ook met hen 
zullen permanente betrekkingen onderhou
den worden”. (VI, p. 11) Dit is geen blad
vulling of loze belofte. Intussen, minder dan 
een j aar later, is de Vereniging Vlaanderen/ 
Baskenland 2002 een feit. Ook voor wie 
eventueel mocht blijven zitten met de vraag 
waar dit alles voor moet dienen, is de beleids
brief onthutsend in zijn eerlijkheid: “We 
kunnen stellen dat ‘diplomatie’ eigenlijk de 
‘public relations’, de ‘buitenlandse betrek
kingen’ zijn van een staat of deelstaat”. (VI, 
p. 27) De belastingbetaler betaalt met an
dere woorden veel voor de “public relations” 
van de deelstaat Vlaanderen: voor vlaggen, 
wimpels, recepties, banketten, vliegtuig
tickets van vertegenwoordigers van de 
Vlaamse natie, opvoeringen van volkseigen 
orkesten en dansgroepen. De belasting
betaler krijgt zelfs tijdens zijn vakantie geen 
verlof van de Minister-President: “Maar 
ook iedere Vlaming is onbewust ‘diplomaat 
van Vlaanderen’. Telkens hij naar het bui
tenland trekt, telkens hij gastheer speelt 
voor buitenlandse relaties; altijd vertelt de 
Vlaming over Vlaanderen, over het land, 
over de mensen die ér wonen en werken, 
over zijn lekkernijen, zijn gezelligheid...” 
(VI, p. 27) Intussen wordt de Minister- 
President voor de zoveelste keer tegenge
sproken door een enquête: 70% van de Vla
mingen stelt zichzelf in het buitenland voor 
als Belg. En ook al heb ik er zelf volstrekt 
geen behoefte aan te vertellen wat de Belg in 
het buitenland vertelt, toch zou het weleens 
kunnen dat hij het minder over gezelligheid 
en lekkernijen heeft, dan wél over deze 
Belgische grondervaring: dat de Vlaamse 
en Waalse politici voortdurend zitten te 
ruziën, maar dat Vlamingen en Walen intus
sen best goed met elkaar kunnen opschieten 
en zich ergeren aan het kinderachtige ge
drag van hun vertegenwoordigers. Met an
dere woorden: haast onvermijdelijk spreekt 
de Vlaming in het buitenland over de Waal 
en vice versa. Indien iemands identiteit ge
legen is, niet in de mythes die de Minister- 
President graag over hem opdist, maar in het 
verhaal dat hij over zichzelf vertelt, en de 
Vlaming, indien hij over zichzelf vertelt, 
haast automatisch over de Waal begint, dan 
moeten we tot de conclusie komen dat de 
Waal onlosmakelijk deel uitmaakt van de 
Vlaamse identiteit en omgekeerd. De Vla
ming heeft met andere woorden een Waalse 
identiteit en vice versa. Wie de Vlaamse 
identiteit echt au sérieux neemt en wil be
schermen, moet daarom een ondubbelzin

nig voorstander zijn van het Belgische fede
rale staatsverband. Het is dan immers zon
der meer ‘transparant’ dat de transfers naar 
Wallonië een efficiënte manier zijn om de 
Vlaamse identiteit in stand te houden en dat 
het Belgische federale staatsverband de beste 
garantie is opdat Vlaanderen zijn eigenheid 
niet zou verliezen. Of hoe je met de ingre
diënten ‘cultuur’,, ‘identiteit’, ‘eigenheid’, 
‘efficiëntie’, ‘transparantie’ netzo goed een 
pleidooi kunt ontwikkelen voor het behoud 
van een Belgische staat, als voor de verdere 
uitbouw van een Vlaamse natie.

Reflexieve Autonome Zones

Indien men overweegt om eventueel via 
subsidiëring een GAZ te realiseren, dan 
wordt men onvermijdelijk geconfronteerd 
met de vraag hoe te vermijden dat de be
oogde autonome zone zelf terechtkomt in 
de logica van de subsidiënt. Aanvaarden dat 
absolute autonomie een fictie is, beseffen 
dat afhankelijkheid structureel noodzake
lijk is, impliceert niet dat om het even welke 
afhankelijkheid aanvaardbaar is. In een con
text waarin men subsidiëring meer en meer 
dreigt te betalen met het verlies van zijn 
autonomie ten aanzien van een kapitalis- 
tisch-spectaculaire logica en een cultuur- 
nationalistische retoriek, in een tijdperk 
waarin men deze kapitalistisch-spectacu- 
laire logica en deze cultuumationalistische 
retoriek en de samenhang van beide zou 
moeten kunnen analyseren en bekritiseren 
“tot op het bot”, in een tijdperk waarin 
intellectuelen die dit type van vraagstelling 
trachten te ontwikkelen bij voorbaat als 
‘nestbevuilers’ uitgestoten worden, is er 
meer dan ooit nood aan RAZ’s, Reflexieve 
Autonome Zones. Het is echter maar zeer de 
vraag of er subsidiënten, sponsors of mece
nassen bestaan die echt bereid zij n dit tegen
draadse onderzoek te steunen.
Ik zei al dat men de TAZ kan opvatten als 
een regulatief ideaal. Een aantal elementen 
in Hakim Bey’s omschrijving van de TAZ 
lijken me voor een RAZ nastrevenswaardig. 
Wil men niet verstrikt raken in de logica van 
het spektakel, dan moeten de Reflexieve 
Autonome Zones relatief onzichtbaar zijn. 
Hun relatie tot de media die een groot pu
bliek willen bereiken, hoeft niet onbestaande 
te zijn, maar moet op zijn minst neurotisch 
zijn. In elk geval zoeken Reflexieve Auto
nome Zones zo gauw mogelijk terug de 
duisternis op wanneer ze te lang aan spot- 
lichten hebben blootgestaan; zoeken zij de 
stilte op wanneer zij te vaak een microfoon 
onder de neus geduwd hebben gekregen. In 
die duisternis en die stilte worden de ana
lyse en de kritiek hernomen, verfijnd, bijge
steld. En op het geschikte moment komen 
zij weer voor heel even te voorschijn. Hit 
and run.

Dieter Lesage

Noten

(1) Jacques Derrida, “Ilfautbienmanger” 
ou le calcul du sujet. Entretien (avec J.-L. 
Nancy), Confrontation, 20,. 1989, pp. 109- 
110.
(2) Hakim Bey, TAZ. De Tijdelijke Auto
nome Zone. Immediatistische Essays, Am
sterdam, Ravijn, 1994.
(3) Anne Morelli (red.), De grote mythen 
uit de geschiedenis van België, Vlaanderen 
en Wallonië, Antwerpen, EPO, 1996.

De beleidsbrieven Werken aan netwerken 
van Minister van Cultuur, Gezin en Wel- 
zijn Luc Martens en Vlaanderen Interna
tionaal. Naar een pro-actief buitenlands 
beleid waardoor de sterke punten van 
Vlaanderen en de Vlamingen gevaloriseerd 
worden van Minister-President Luc Van 
den Brande zijn verkrijgbaar bij de dienst 
Kanselarij en Voorlichting van het Minis
terie van de Vlaamse Gemeenschap, Bou- 
dewijnlaan 30,1000Brussel, 02/507.56.41.
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Beeldende kunst\\houdt zich in principe bezig met

alle vormen van de eigentijdse beeldende kunstpraktijk. Ze 

doet dat door rekening te houden met de praktische voor

waarden en de sociale en kritische context, die samen de

achtergrond vormen voor die praktijk en waartegen ook het 

werk zelf moet worden gezien. De afdeling meent dat het het 

inzicht in de context is dat de actuele relevantie van de

kunstpraktijk^bepaalt. Ze erkent echter dat kunstenaarschap 

ook wordt bepaald door individuele oriëntatie..
De afdeling Ontwerpen houdt zich bezig
met die aspecten van visuele cultuur die 
ontstaan in de context van opdrachten met 
een communicatieve opzet. De nadruk ligt 
op de praktijk en theorie van de visuele 
communicatie, inclusief de productie, de 
distributie en het bereik van visuele in
formatie alsmede de culturele impli
caties daarvan. Vandaar dat de afdeling 
zich als doel stelt de praktijk van het 
ontwerpen te combineren met kritisch 
onderzoek naar de semiotische, communi-
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De prijs van sponsoring
Overwegingen naar aanleiding van 

Tien jaar bruggen bouwen tussen cultuur en economie van de Stichting voor Kunstpromotie

Wat zoeken de kunsten en tot welke prijs?

De kunsten willen geld, zo simpel is dat. 
Waar dit geld verder voor dient - een vakan
tie op de Bahama’s, de betaling van de 
achterstallige huur van de repetitieruimte of 
de creatie van avant-gardistische kunst voor 
de eeuwigheid - hoeft voor de mate van 
gedrevenheid in het zoeken niet uit te ma
ken. Wellicht is het beter om te zeggen dat 
men inkomen in ruime zin wenst en niet 
noodzakelijk geld. Zo valt er weleens iets in 
natura te halen bij sponsors, zoals gratis 
transport door een luchtvaartmaatschappij. 
En een kleine kunstinstelling zal vrijwel 
zeker aan een sponsorcontract met een grote 
prestigieuze bank als de Centrale Bank niet 
alleen geld maar ook status ontlenen.
Maar, de kunsten ontvangen niet alleen, ze 
betalen ook een prijs. Zoals bij elke transac
tie - of we spreken over verkoop of over 
sponsoring doet er niet toe - is de winst van 
de één het verlies van de ander. Het geld of 
de goederen, die het kunstbedrijf ontvangt, 
verschijnen in de boekhouding van de spon
sor als kosten. Omgekeerd geldt hetzelfde. 
Als de sponsor vooral naambekendheid 
krijgt, komt dat voort uit kosten die de 
gesponsorde maakt. Dat kunnen immate
riële kosten zijn: een mogelijk verlies van 
autonomie of een beschadiging van de artis
tieke reputatie. Als de gesponsorde dit als 
verlies ervaart, is het zeker een belangrijke 
kostenpost. Maar een vergroting van bij
voorbeeld de naambekendheid van de spon
sor zal voor de kunstenaar of de kunst
instelling ook meer feitelijke kosten met 
zich meebrengen. Zo zal er bijna altijd door 
de reclame voor de sponsor een minimale 
verstoring optreden, die het kunstproduct 
voor de klanten van de kunstenaar of kunst
instelling een fractie minder aantrekkelijk 
maakt. Daardoor dalen de inkomsten. Bo
vendien geldt, dat door met deze onderne
ming als hoofdsponsor in zee te gaan men 
niet meer aan een andere onderneming een 
hoofdsponsorschap kan aanbieden. Die in
komsten derft men. (Economen noemen dit 
‘opportuniteits’- of ‘schaduwkosten’.) Deze 
kosten zijn belangrijk, maar men ziet ze 
makkelijk over het hoofd. Zeer concrete 
voordelen voor de sponsor zijn per definitie 
veel zichtbaarder. Zo is Heineken de hoofd
sponsor van de Amsterdamse Uitmarkt, een 
jaarlijkse manifestatie, waarbij de Neder
landse podiumgezelschappen zich voor het 
komende jaar aan het publiek presenteren. 
Binnen dit sponsorcontract heeft Heineken 
een alleenrecht op de verkoop van bier en 
frisdrank bedongen. Hetzelfde recht had 
voor een aanzienlijk bedrag aan een ander 
bedrijf verkocht kunnen worden. Dit bedrag 
vertegenwoordigt de kosten die verbonden 
zijn aan het in zee gaan met Heineken.
Vaak nemen sponsors juist de kosten op 
zich van activiteiten die mede in hun eigen 
belang zijn. Zo betalen ze de kósten van de 
publiciteit, posters, programmaboekjes en
zovoort, waarin ze zelf vermeld worden. 
Die publiciteit lijkt dan gratis, maar is het 
niet. Voor een goed inzicht is het daarom 
belangrijk dé inkomsten goed te scheiden 
van dé kosten. De sponsor draagt bij in de 
kosten, dat wil zeggen een inkomst, maar 
vanwege hem is er ook een toename van de 
kosten, een uitgave.

Verwervingskosten
Eén kostenpost wordt heel gemakkelijk over 
het hoofd gezien. Toch is ze steeds aanwe
zig en is ze vaak erg omvangrijk. Ze heeft 
betrekking op de uitgaven en de arbeid die 
gemoeid zijn met het vinden en overtuigen 
van sponsors. De kunsten zijn vaak bereid 
een zeer hoge prijs te betalen in de vorm van 
verwervingskosten. Het is niet anders dan 
bij het binnenhalen van subsidies. Uit erva
ring weet ik hoeveel energie er door beel
dend kunstenaars gestoken wordt in het 
verkrijgen van subsidies. Dit is tijd die an
ders aan artistieke projecten besteed had 
kunnen worden. Is het daarom irrationeel? 
Over het algemeen niet. Het is rationeel 
zolang de prij s van een extra uur lobbyen of 
jezelf presenteren opweegt tegen dé gemid
deld te verwachten extra inkomsten daar
van. Wel is de kunstenaar of kunstinstelling 
die dit soort activiteiten zelf ontplooit, soms 
geneigd om de waarde van zijn tijd te onder
schatten. Voor de continuïteit van de onder

neming is echter de verdere ontwikkeling 
van het eigen product van levensbelang. 
Komt men onvoldoende aan werken toe, 
dan houdt het, subsidie of niet, op den duur 
op. Dit is een bekend probleem, dat zich ook 
kan voordoen in de verhouding tussen kunst- 
instelling en sponsors.
In toenemende mate besteden kunstenaars 
en kunstinstellingen het leggen van contac
ten met sponsors uit aan bemiddelaars zoals 
de Stichting voor Kunstpromotie. Ook daar 
zal men zelden een compleet inzicht hebben 
in de (extra) kosten en de gemiddeld te 
verwachten (extra) sponsorgelden. Toch zal 
men daar eerder in staat zijn om bij benade
ring te bepalen, wanneer kosten en opbreng
sten in marginale zin ongeveer gelijk zijn. 
Zou men dat niet proberen, dan doet men 
zijn werk niet goed.
Een vergelijking met de grote, professio
neel georganiseerde liefdadigheidsin
stellingen ligt voor de hand. Zolang er netto 
nog een paar stuivers in zitten, zal men niet 
nalaten om er nog een mailing van vele 
duizenden guldens tegenaan te gooien. Dit 
op zichzelf rationele gedrag kan ertoe lei-, 
den dat het totale bedrag, dat wordt uitgege
ven om financiële middelen te werven, rela
tief hoog is in vergelijking met de gereali
seerde inkomsten. Bij minder hoge uitga
ven was er netto weliswaar minder binnen
gekomen, maar het deel van de inkomsten, 
dat opgaat aan verwervingskosten en niet ■ 
bij de doelgroep terechtkomt, was relatief 
kleiner geweest.
De sponsorwerving is vermoedelijk nog niet 
zo uitgekiend, als hier wordt geschetst, maar 
bij een voortgaande verzakelijking, zal het 
zeker in deze richting gaan. De prijs die 
wordt betaald, is vooral van maatschappe
lijke aard. Een zeer actieve werving zal 
misschien nog een vergroting van de totale 
sponsormarkt tot gevolg hebben, maar waar
schijnlijk zal het eerder leiden tot een ver
plaatsing van sponsorgeld: wat de één meer 
krijgt, krijgt de ander minder. Het gevolg is 
dat sponsorgelden op den duur vooral te
rechtkomen bij kunstbedrijven en bemidde
laars die veel uitgeven aan werving. Zo gaat 
een steeds groter deel van de ontvangsten 
naar bemiddelaars, publiciteitsbureaus, 
makers van drukwerk enzovoort. Netto komt 
een steeds kleiner deel bij de kunsten zelf 
terecht.
Voor een zichzelf respecterende sponsor is 
dit geen bevredigende situatie. Dit is name
lijk een deel van de prijs die sponsors beta
len. Zij kunnen het nadeel verkleinen door 
zich goed te informeren over dé opbouw 
van de kosten van de gesponsorden en hun 
bemiddelaars. Vervolgens zal de keuze niet 
gauw meer vallen op kunstbedrijven en be
middelaars met hoge verwervingskosten. 
Maar is de informatie over de kostenopbouw 
wel voorhanden? Zelfs goedwillende kunst
en bemiddelingsbedrijven zal het niet mee
vallen deze informatie te verschaffen. Zo 
kon ik bij de Stichting voor Kunstpromotie 
de betrokken kosten niet achterhalen, en ik 
vraag me af of ze het zelf wel kunnen. De 
kosten van de diverse activiteiten, waar 
kunstsponsoring maar één van is, zijn on
voldoende uitgesplitst. Het lijkt mij belang
rijk dat er door een onafhankelijk team van 
accountants richtlijnen worden opgesteld 
voor de verslaggeving door gesponsorden 
en hun bemiddelaars, waarna onderlinge 
vergelijking van gesponsorden mogelijk 
wordt. Dit is niet altijd in het belang van 
afzonderlijke gesponsorden, maar het is wel 
een groepsbelang van de gesponsorden. Als 
sponsors door goede informatie vertrouwen 
hebben in de gesponsorden, zal de markt 
van sponsors standhouden of zelfs verder 
uitbreiden. Alleen dan kan er gekozen wor
den.
Eerder stelden we dat sponsorwerving in 
toenemende mate wordt uitbesteed aan be-' 
middelaars. Bij grotere kunstinstellingen 
blijft dat echter beperkt of gebeurt het hele
maal niet. Een deel van de inkomsten van de 
sponsor schuilt namelijk in het contact met 
mensen die feitelijk in de kunstwereld actief 
zijn, kunstenaars, artistiek leiders en direc
teuren van kunstinstellingen die een artis
tieke achtergrond hebben. De sponsor wil 
niet zozeer contact met boekhouders of be
middelaars, maar met de directeur zelf. Zo 
zie je dat de hoogst gekwalificeerde werk
nemer van een kunstinstelling die tegelijk 

het hoogste salaris heeft, een groot en 
groeiend deel van zijn tijd kwijt is aan het 
leggen en onderhouden van contacten met 
sponsors. De directeur met een artistieke 
achtergrond moet werk doen waar hij niet 
bij uitstek voor geschikt is en dat hij meestal 
niet ambieert. Toch vertegenwoordigt het 
feitelijke contact met de kunsten, dat ge
symboliseerd wordt door het contact met de 
directeur, een doorslaggevende inkomsten
bron voor de sponsor. Alleen zo deelt men 
in het hoge aanzien van de kunsten. Het 
gevolg is dat er bij benoemingen van direc
teuren, zoals bij het Holland Festival of het 
Rijksmuseum, kandidaten worden verko
zen en anderen afvallen, omdat ze al dan 
niet geschikt zijn voor het opbouwen en 
onderhouden van dit soort contacten. Het 
zal duidelijk zijn dat de kunsten hierdoor 
een prijs betalen die aanmerkelijk verder 
gaat dan alleen de uurvergoeding van de 
betrokken directeur.
Tenslotte dient in het kader van de kosten 
voor de kunsten gekeken te worden naar de 
stabiliteit van de geldstroom, die de spon
sors, subsidiënten of kopers van kunst op 
gang brengen. Als sponsors in de praktijk 
een uiterst ongewisse handelspartner blij
ken te zijn, die bij de minste tegenslag hun 
pecunia terugtrekken, dan was het wellicht 
verstandiger geweest indien het kunstbedrijf 
dezelfde energie, met name de kosten, die 
het nu heeft gestoken in de verwerving van 
sponsorgeld, had geïnvesteerd in de relatie 
met overheden of met de eigen klanten
kring. Het is nog te vroeg om generalise
rende conclusies te trekken over de be
trouwbaarheid van overheden en het be
drijfsleven in hun relatie met de kunsten. De 
overheid is in ieder geval niet meer de 
stabiele steun en toeverlaat die zij altijd is 
geweest. De totale stroom sponsorgeld 
fluctueert weinig meer dan de totale hoe
veelheid subsidiegeld. Maar neemt men de 
financiële situatie van particuliere kunst
bedrijven in beschouwing, dan blijkt het 
zoeken naar een nieuwe sponsor vaker voor 
te komen, en dat is een niet te verwaarlozen 
kostenfactor.

Wat zoeken sponsors in de kunst en tegen 
welke prijs?

De prijs die sponsors in elk geval betalen, is 
de verstrekte financiële bijdrage, eventueel 
vermeerderd met diensten en goederen die 
ze in natura leveren. Allerlei indirecte kos
ten komen daar bovenop, zoals het zojuist 
besproken probleém, dat maar een klein 
deel van de eigen bijdrage echt bij de kun
sten zelf terechtkomt.
Voor ons lijkt het vanzelfsprekend dat de 
sponsor inlevert. De gedachte dat de spon
sor ook iets zoekt en ontvangt, ligt minder 
voor de hand. Toch bestaat er geen funda
menteel verschil tussen ruil, waarbij er over 
en weer zowel ingeleverd als verdiend wordt, 
en sponsoring. We vermeldden reeds het 
persoonlijke contact met de kunstwereld, 
bijvoorbeeld in de vorm van een contact 
tussen een directeur van het sponsorende 
bedrij f en de artistiek directeur van de kunst
instelling. Dit is een niet te verwaarlozen 
inkomstenbron. Die inkomstenbron kan zelfs 
doorslaggevend zijn als deze contacten di
rect of indirect verband houden met een 
bedrijfsbelang (en een verhoging van de 
winst van het bedrijf tot gevolg kunnen 
hebben).

Verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien 
van een hoger belang
Wat zoeken sponsors? Over het algemeen 
geven ze geld, maar ze zijn wel uit op 
voordeel. Of bestaat er een volstrekt onbaat
zuchtige vorm van patronaat? In dat geval 
zou de gangbare voorstelling van een een
richtingsverkeer tussen de sponsor of 
donateur en de kunsten bij uitzondering 
toch van toepassing zijn. De grote stroom 
giften van particulieren aan de kunsten in de 
VS lijkt hieronder te vallen. Niettemin le
vert een verklaring vanuit een zucht naar 
gewin - in de ruimste zin - meer op.
Zelfs als deze donateurs belang hebben bij 
hun giften, is het toch merkwaardig dat ze 
ermee doorgaan. Een eventueel voordeel 
kan nooit uitsluitend aan afzonderlijke 
donateurs toevallen. Evenals in het geval 
van de informatieverschaffing door ge

sponsorden, hebben afzonderlijke donateurs 
er op korte termijn voordeel bij om niet mee 
te doen, om niet te geven - zo sparen ze geld 
uit - terwijl ze wel meegenieten van het 
collectieve voordeel, het bloeiende kunst
leven, dat een gevolg is van andermans 
financiële bijdragen. Op lange termijn is er 
een groepsbelang gemoeid met de giften: 
het voortbestaan van de kunsten of van 
bepaalde kunst, landelijk of plaatselijk. Maar 
het zou logisch zijn als iedere afzonderlijke 
donateur zou stoppen met het verschaffen 
van giften, omdat men vervolgens zonder te 
betalen mee kan profiteren - economen noe
men dit hetfree-rider-probleem.
Meestal hebben donateurs ook kleine per- 
soonlijké voordeeltjes, maar die wegen niet 
op tegen het bedrag van hun giften. Dat 
laatste is wel het geval, als we ervan uitgaan 
dat er in een langdurig historisch proces 
ongeschreven regels zijn ontstaan en 
geïnternaliseerd over het belang van don
eren en wie dat behoort te doen. Die regels 
maken deel uit van een specifieke' “habi
tus”, zoals Pierre Bourdieu dat noemt. Je 
kunt ook spreken van een traditie. Een der
gelijke traditie is steeds verbonden aan een 
groepsbelang. Van onbaatzuchtigheid is 
geen sprake. Wel mag er gesproken worden 
van een verantwoordelijkheid ten aanzien 
van een groter geheel, van een ‘verantwoor
delijkheidsgevoel’ . Het is een term die veel 
gebruikt wordt in verband met sponsoring 
door bedrijven. Hij wordtin Tien jaar brug
gen bouwen herhaaldelijk gehanteerd. Im
pliciet wordt er verwezen naar een voordeel 
voor de groep waarvan de betrokkene deel 
uitmaakt. Door de identificatie met de groep 
en door de internalisering van de voor
schriften zal de afzonderlijke donateur zich
zelf belonen en zichzelf straffen. Ga je mee 
met de traditie door ook te doneren, dan 
geeft dat éen góed gevoel en je hoort erbij. 
Doe je niet meer mee, dan bestaat de kans 
datje het jezelf daarmee moeilijk maakt of 
datje omgeving dat doet.
Amerikaanse bedrijven hebben eén veel 
grotere traditie van sponsoren dan Euro
pese. Zo bestaan erbij deze bedrijven nood
zakelijk ook vormen van (zelf)beloning en 
(zelf) Straf. De noemer is steeds verant
woordelijkheidsgevoel en dat verwijst naar 
een groepsbelang op lange termijn: een lo
kaal of nationaal bloeiend kunstleven, waar
van de bedrijven als groep op allerlei manie
ren indirect meeprofiteren. Alleen via de 
vestiging van een traditie kunnen door mid
del van sponsoring dit soort meer dan indi
viduele belangen op lange termijn gediend 
worden.
Toen in Europa in het begin van de jaren ’ 80 
de rek uit de overheidsuitgaven voor de 
kunsten raakte, leken de voorwaarden aan
wezig voor de vestiging van een overeen
komstige traditie. De Stichting Kunst
promotie heeft geprobeerd daaraan mee te 
werken. Dit is echter een zaak van vele 
decennia. Nu op dit moment een deel van de 
bedrijven sterk de nadruk is gaan leggen in 
de sponsoring op het najagen van belangen 
op korte termijn, zoals naambekendheid, 
ten koste van een soort verantwoorde
lijkheidsgevoel, hoéft dit niet te betekenen 
dat het streven naar het vestigen van een 
traditie geen zin meer heeft. Het is goed 
mogelijk dat de vruchten van de huidige 
arbeid pas over enkele decennia echt zicht
baar worden. Het zou jammer zijn als de 
Stichting voor Kunstpromotie onder invloed 
van enkele teleurstellende ontwikkelingen 
dit aspect van haar taakstelling zou gaan 
verwaarlozen.

Van witwassen via imagoverbetering tot 
boodschapreclame
Gaan we te ver in het toekennen van moge
lijkheden van zelfbeloning en zelfstraf aan 
een bedrijf of liever aan de bedrijfsleiding, 
dan bestaat het risico van onverantwoord 
psychologiseren. Toch moet de mogelijk
heid van een schuldgevoel, dat leidt tot 
sponsoring niet helemaal uitgesloten wor
den. Het is bekend dat milieubelastende 
bedrijven veel doneren ten behoeve van het 
milieu. Soms is dit een marketingstrategie, 
die moet leiden tot een verbeterd imago bij 
het publiek, maar vaak gaat het toch in de 
eerste plaats om het bevorderen van de 
gemoedsrust binnen het bedrijf zelf. Een 
vergelijkbaar aspect lijkt ook altijd te spelen

Het publiek weet niet wat het wil. Leg het je wil en je wellust op. (Robert Bresson in Nieuwe aantekeningen 1960-1974)’ 13



bij kunstsponsoring. Het bedrijf is zich be
wust van zijn economische macht, maar 
voelt zich onbehaaglijk over de ‘zakelijke’, 
‘commerciële’, ‘inhumane’, 'a-culturele' 
werkwijze waarmee deze macht is verkre
gen. Vergeleken met de kunsten en hun 
‘onbaatzuchtige’, ‘zuivere’ werkwijze voelt 
men zich inferieur. Persoonlijk denk ik dat 
een dergelijk schuldgevoel op een groot 
misverstand berust, maar in de praktijk is 
het werkzaam. En bij bedrijven leidt het tot 
compenserend gedrag. Door te sponsoren 
wordt enerzijds het geweten gesust, en an
derzijds deelt men door de verbinding met 
de zogenaamd onbaatzuchtige kunst enigs
zins in haar verheven status. De cultuur en 
de schone kunsten leveren tegen betaling 
een aflaat aan de economie en het bedrijfs
leven. Bemiddelaars als de Stichting voor 
Kunstpromotie weten beter. Tegelijk ma
ken ze bij de sponsorwerving door hun 
woordkeuze wel dankbaar gebruik van indi
recte verwijzingen naar een ‘schuldige’ eco
nomie.
Anders dan particuliere donateurs zullen 
bedrijven zelden of nooit uitsluitend spons
oren uit verantwoordelijkheid of schuldge
voel en vanwege de (zelf)beloning die dat 
met zich meebrengt. Bedrijven zoeken ook 
meer onmiddellijk voordeel, in de vorm van 
imago verbetering of naambekendheid of nog 
specifiekere doelen, die ze dooreen verbin
ding met de gesponsorde kunst kunnen be
reiken. Steeds gaat het om een mix, waarbij 
in het ene uiterste het accent ligt bij steun uit 
voornamelijk verantwoordelijkheidsgevoel 
en ook nog een beetje ondersteuning van het 
imago en in het andere uiterste bij de koop 
van allerlei welomschreven tegenprestaties 
op het gebied van naam- en boodschap- 
reclame. De meer directe voordelen, die 
bedrijven met sponsoring najagen, bevin
den zich aan de rechterkant van het 
continuüm. Ze schuilen in de mogelijkhe
den van de kunsten om als voertuig voor 
communicatie te dienen. Zo wordt gepro
beerd het imago te verbeteren door een 
verbinding met kunst. Dat is een voordeel 
dat vooral op middellange termijn speelt. 
Het sponsorcontinuüm volgt zo in grote 
lijnen de termijn waarop de sponsor rende
ment verwacht van zijn investering. Uiterst 
links is de termijn het langst. Uit verantwoor
delijkheidsgevoel wordt bijgedragen aan een 
groepsbelang op zeer lange termijn. Uiterst 
rechts gaat het uitsluitend om voordelen op 
korte termijn. Er worden vormen van re
clame gezocht, die niet anders hoeven te 
zijn dan bij media als pers en televisie. De 
nadruk ligt relatief sterk op naamreclame, 
maar ook op meer of minder bedekte 
boodschapreclame.

Waarom sponsoring geen adverteren mag 
heten
Welk verschil bestaat er tussen naam- en 
boodschapreclame via de kunsten en de
zelfde reclame via andere media zoals pers 
en televisie? Dat is bijna uitsluitend een 
verschil in benaming. Bij de kunsten heet 
het ‘sponsoren’, bij de overigen ‘adverte
ren’. Zolang in de mix van doelen de onder
steuning vanuit verantwoordelijkheid een 
substantieel aandeel heeft, valt er iets te 
zeggen voor een afzonderlijke naam. Maar 
waar dit niet het geval is, komt het gebruik 
van het woord ‘sponsoring’ in plaats van 
‘ adverteren’ neer op verhullend taalgebruik, 
dat er zowel vanuit de sponsor als de ge
sponsorde toe dient anderen een rad voor de 
ogen te draaien. Het verhullend woord
gebruik demonstreert hoezeer in kunst en 
cultuur commercie taboe is. Reclame is 
commercieel en sponsoring zou dat niet 
zijn. Het bestaan van commercie en com
mercieel gedrag dient tot elke prijs ontkend 
te worden. Dat brengt een hogere maat
schappelijke status voor kunst en cultuur 
met zich mee en bedrijven profiteren daar 
door de sponsorrelatie graag van mee. Dit 
aspect wordt eigenlijk door alle bedrijven 
gezocht. Ze vinden het in de kunst. Elders, 
in de sport en in de media, is het niet of veel 
minder aanwezig. Deze automatische 
afstraling op henzelf van de onbaatzuchtige 
en verheven status van kunst is in feite een 
vorm van imagoverbetering, die op het hele 
sponsorcontinuüm aanwezig is.

Een sponsorcontinuüm
De plaats die bedrijven innemen op het 
sponsorcontinuüm, van een grootste inte
resse in een hoger belang tot een exclusieve 
interesse in ordinaire boodschapreclame is 
niet onbelangrijk. Ze heeft gevolgen voor 
de kunstinstellingen. Zo zijn het vooral grote 
bedrijven met een lange adem die oog heb
ben voor een belang dat hun eigenbelang 

o verstij gt. Alleen zij kunnen zich de risico ’ s 
van investeringen op zeer-lange termijn 
veroorloven. Het bestaan van een belang is 
bijna een kwestie van geloof. Een geloof dat 
gaandeweg tot een traditie kan uitgroeien. 
Juist deze grote bedrijven hebben nog enige 
aandacht voor kleine kunstinitiatieven die 
enigszins experimenteel bezig zijn. Ze heb
ben aandacht voor artistieke activiteiten, 
die niet in het centrum van de belangstelling 
staan. (Die aandacht vereist specifieke ken
nis. Daarom richten ze soms afzonderlijke 
fondsen op zoals het VSB-fonds in Neder
land.) Maar ook deze grote bedrijven stellen 
grenzen. De vernieuwende kunst zal het 
derhalve over het algemeen toch niet in de 
eerste plaats van het bedrijfsleven moeten 
hebben.
Middelgrote en kleine bedrijven kunnen 
zich minder risico’s veroorloven. Zij scha
ren zich als vanzelf meer aan de andere zijde 
van het continuüm. Ze zoeken kunstuitingen 
die toch al in de belangstelling staan en ze 
verwachten duidelijk aan wij sbare tegenpres
taties van de kunsten. Het zijn de kunst
uitingen die het op de markt relatief goed 
doen, die nog eens extra profiteren. Daar is 
niets mis mee. In theorie kan het betekenen 
dat de overheden hun subsidiestromen rela
tief meer kunnen laten toevloeien naar ris
kante artistieke activiteiten. Dat is misschien 
niet waarschijnlijk, maar ook niet uitgeslo
ten. Overheden kennen een andere belo- 
nings- en controlestructuur dan bedrijven 
en zullen daarom soms andere keuzen ma
ken.
Juist bij kleine en middelgrote bedrijven 
treedt op dit moment een enigszins afwij
kende ontwikkeling op. Ze nemen zelf het 
initiatief voor artistieke evenementen en 
laten bestaande kunstinstellingen en bemid
delaars links liggen. Eerdere ervaringen 
waren toch teleurstellend. De prijs van 
sponsoring werd als te hoog ervaren, ver
moedelijk vooral vanwege een in hun ogen 
stroeve en tijdrovende samenwerking. Er 
werd meer vrijheid verlangd in de concrete 
invulling van de naam- en eventueel ook 
boodschapreclame. (Ook kunstbedrijven 
rapporteren teleurstellende ervaringen. Het 
komt dus inderdaad voor dat de marginale 
kosten van sponsoring hoog zijn en niet 
opwegen tegen de opbrengsten!) Het 
kunstproduct wordt meestal door deze on
dernemers ontwikkeld en te koop aangebo
den. Dit zijn interessante ontwikkelingen. 
Men is geneigd dergelijke ‘inmengingen’ in 
het artistieke veld te veroordelen, maar ik 
denk dat het veld van de artistieke distribu
tie wel wat verbreding kan gebruiken. Van 
belang is de blijvende differentiatie van 
kunstproducten en distributievormen en 
daarmee de keuzemogelijkheden. Voorlo
pig worden ze eerder verruimd dan dat ze 
gevaar lopen. Maar wat nog niet is, kan 
komen. We komen daarop terug.

De prijs in de vorm van een verlies aan 
autonomie

De grootste bedreiging voor de kunsten 
door sponsoring en de daaraan verbonden 
commercie zou een aantasting van de auto
nomie zijn. Sponsors en de Stichting voor 
Kunstpromotie laten niet na onophoudelijk 
aan te geven dat de artistieke autonomie 
nooit aangetast mag worden. Het lijkt op 
een bezwering. Kennelijk bestaat er een 
groot gevaar en dat gevaar bevindt zich om 
de hoek. Als we het hebben over de prij s van 
sponsoring voor de kunsten, dan lijkt de 
aantasting van de autonomie de hoogste 
prijs - of de hoogste kostenpost - van 
sponsoring.
Artistieke autonomie heeft echter nooit be
staan. Het is een uitvinding, die inspeelt op 
romantische idealen over een volstrekt on
afhankelijk artistiek genie - een monade bij 
wie alle talent aangeboren is. De notie is 
gebruikt bij de strijd voor de professionali
sering van de beroepsgroep en voor de on
derschikking van de belangen van afzon
derlijke kunstenaars aan het hogere belang 
van de groep teneinde een sterkere positie te 
ontwikkelen tegenover patroon en mece
nas. Daardoor konden min of meer feodale 
verhoudingen plaats maken voor moderne 
zakelijke verhoudingen, net als overal el
ders in de economie. De bevrijding van de 
dwang van de patroon en de mecenas kan 
men aanduiden als een proces van relatieve 
autonomisering van de beroepsgroep. Te
gelijk kwamen er nieuwe, beperktere 
‘dwangen’ of invloeden voor in de plaats. 
Zo is er de dwang van de beroepsgroep op 
haar leden. Daarnaast zijn de markt
verhoudingen een grotere rol gaan spelen. 
Dat uit zich in de relatieve dwang van een 

markt van verkopen, maar ook die van sub
sidies, giften en sponsorgelden. De, zeg 
maar, subsidieerbaarheid van het werk, dat 
een beeldend kunstenaar maakt, en de 
verkoopbaarheid ervan hebben invloed op 
een groot aantal artistieke keuzen, van het 
papierformaat tot de sekse van de modellen 
waarmee hij werkt. Het probleem is dat 
sommige kunstenaars deze invloeden, soms 
ook voor zichzelf, ontkennen of er een artis
tieke draai aan geven.
Het droombeeld van de autonomie wordt 
ons kennelijk met de paplepel ingegeven, 
vooral tijdens de beroepsopleiding, wan
neer we de normen en de waarden van de 
beroepsgroep leren. Die staan niet los van 
de ervaringen van de beroepsgroep niet de 
markt. Zijn gedurende de laatste decennia 
de ervaringen met de overheden positief 
geweest, dan valt dat terug te vinden in de, 
mede inhoudelijke, normen die worden 
meegegeven aan de leerlingen. De markt 
bestaat dus niet alleen uit kunstkopers, maar 
ookuitandere partijen: subsidiegevers, spon
sors en mecenassen. Met allen, ook met de 
overheden, worden in eerste, maar zeker in 
laatste instantie prestaties geruild. De af
stemming op de markt komt dus niet alleen 
rechtstreeks tot stand maar ook indirect en 
ongemerkt via de beroepsgroep.
Artistieke autonomie bestaat niet. Daarom 
kan ze ook niet door sponsoring worden 
bedreigd. De enige vraag die ertoe doet is: 
wie willen we dat er het hardst aan de 
kunstenaar trekt? De beroepsgroep, kunst
kopers, overheden, sponsors of mecenas
sen? En dan ook nog: welke overheden, 
welke sponsors enzovoort?

De relatieve autonomie van de beroeps
groep
De beroepscodes hebben tot gevolg dat kun
stenaars als groep, en hetzelfde geldt voor 
bijvoorbeeld medici, in een zekere rust 
producten kunnen ontwikkelen, die ooit 
wellicht kansrijk zullen zijn op de markt. 
Nog belangrijker is dat het groepsoptreden 
ertoe bijdraagt dat kunstenaars tot op zekere 
hoogte de vraag op de markt kunnen beïn
vloeden. Zo stelt de groep kwaliteitscriteria, 
die de markt soms ovemeemt. Het is een 
zekere mate van onafhankelijkheid, die men 
desgewenst kan aanduiden met de term ‘re
latieve groepsautonomie’. Deze vorm van 
autonomie leidt tot enige stabiliteit in het 
veld. Het is een stabiliteit die een hoger 
belang dient.
Het vermogen om de markt enigszins te 
beïnvloeden, strekt zich ook uit tot de markt 
van sponsorgelden. Als er in de maatschap
pij toch al een zeker taboe bestaat op 
sponsoring of op vormen daarvan dié erg 
gericht zijn op onmiddellijk voordeel, waar
door ze sterk ingrijpen in het kunstproduct, 
kan de beroepsgroep proberen dit taboe te 
versterken, in stand te houden of de teloor
gang ervan te vertragen. Dit is het soort 
beperkte autonomie dat een beroepsgroep 
heeft: ontwikkelingen die gaande zijn, sti
muleren of juist afremmen.
Binnen een beroepsgroep zijn steeds uiteen
lopende belangen in het spel. In het geval 
van de kunsten moet men daarbij niet alleen 
denken aan stijlen maar ook aan generaties. 
Voert de oude garde de boventoon, dan kan 
dat leiden tot verstarring. Hebben de nog 
nauwelijks coherente, zeer gevarieerde be
langen van een groep van nieuwkomers de 
meeste invloed, dan bestaat het gevaar dat 
men zich in hoge mate laat meevoeren door 
gewin op korte termijn. Alternatieve 
distributievormen, die gebruik maken van 
sponsoring, zijn in dat geval in trek. Tege
lijk lopen de kunsten dan echter het risico 
dat hun belang van korte duur is. Op lange 
termijn dreigen ze elke vorm van betekenis 
te verliezen.
De belangen van diverse stijlen en richtin
gen lopen eveneens uiteen. De klassieke en 
gevestigde kunstvormen kunnen zich alter
natieve distributievormen eerder veroorlo
ven dan de avantgardistische die per defini
tie veel minder traditie hebben en zich eer
der bedreigd zullen voelen in hun identiteit. 
Hedendaagse kunst maakt minder kans op 
sponsoring door het beperkte publieksbereik; 
tegelijk zal de invloed van de sponsor ook 
eerder als bedreigend worden ervaren.
Stabiliteit en enige mate van autonomie 
worden mogelijk als uiteenlopende belan
gen samenkomen. Zo kan de beroepsgroep 
constructief ingrijpen in de maatschappij, 
ook in het geval van sponsoring.

De inbreuk door sponsoring
Hoe bedreigend is sponsoring, en hoe ver
houdt sponsoring zich tot de betrekkelijke 
onafhankelijkheid van de sector? Er lijkt 

weinig reden om aan te nemen dat sponsoring 
een grotere of kleinere bedreiging vormt 
voor de relatieve onafhankelijkheid van de 
sector dan kopers, overheden of particuliere 
donateurs. Allen hebben op termijn invloed 
op het assortiment van kunstuitingen dat 
wordt aangeboden. Ze maken en breken de 
kunst, zo simpel is dat. Is er op den duur 
geen geld voor bepaalde kunstuitingen, dan 
zullen kunstenaars en kunstinstellingen deze 
niet meer aanbiedenden de normen van de 
beroepsgroep zullen geleidelijk dienover
eenkomstig veranderen. In deze zin is er al 
helemaal geen sprake van autonomie. Ging 
het anders, dan zou dat in maatschappelijk 
opzicht rampzalig zijn. Overigens is de 
moderne markt van kunstkopers vermoede
lijk nog het meest ‘tolerant’. Veel kunste
naars en kunstliefhebbers die graag gering
schattend spreken over de commercie, zijn 
zich hier onvoldoende van bewust. Voor 
menig buitenissig of experimenteel kunst
product, waar geen overheid of sponsor wat 
inziet, bestaat in de wel zeer gevarieerde 
markt van kopers nog wel een klein gaatje. 
De invloed van sponsoring, subsidiëring of 
verkoop op de aard en de diversiteit van de 
kunstproductie lijkt mij het belangrijkst. 
Toch denkt men bij inbreuken op een ver
meende autonomie meestal niet aan de di
versiteit van het assortiment, maar vooral 
aan toegevingen, die door afzonderlijke 
kunstenaars en kunstinstellingen worden 
gedaan. Dat is verklaarbaar, maar wel in
consequent. Er is geen essentieel verschil 
tussen enerzijds een kunstenaar of een kunst
instelling, die door de verschoven interesse 
van sponsors plaats moet maken voor een 
nieuwkomer met een enigszins afwijkend 
product, en anderzijds een kunstenaar of 
een kunstinstelling die zijn product veran
dert om zo op de markt te kunnen blijven. Er 
is geen reden waarom het eerste toelaatbaar 
is en het tweede niet.
Niet alleen in de invloed op het totale assor
timent, dat de kunsten aanbieden, maar ook 
door de specifieke verlangens van sponsors 
heeft sponsoring een zekere en uiteenlo
pende inbreuk op het artistieke product tot 
gevolg. Het artistieke product houdt im
mers niet op bij een partituur of een script. 
Éij de opvoering van een Shakespeare ho
ren sponsorvermeldingen op een pro
grammaboekje of in de zaal. Begin en einde 
van het kunstwerk kunnen niet scherp afge- 
bakend worden. In deze zin is een gespon
sorde Hamlet nooit honderd procent het
zelfde kunstwerk als een niet-gesponsorde. 
(Daarmee spreek ik overigens geen voor
keur voor één vàn beide uit.)
Het is enigszins vermakelijk dat de kunsten 
eerder sponsors dan adverteerders in huis 
halen. Bij adverteerders hebben we geleerd 
dat de.ze niets te maken hebben met het 
medium, waarin ze adverteren. Aan de op
pervlakte is de inbreuk wellicht groot, maar 
inhoudelijk zijn de zaken goed gescheiden. 
Maar bij veel sponsoring, waarbij het im
mers ook om imagoverbetering gaat, is dit 
nu juist niet de bedoeling. Sponsor en ge
sponsorde verbinden zich in symbolisch 
opzicht met elkaar. Heineken zegt in feite: 
‘Ik ben een beetje de Amsterdamse Uit
markt. Bekijk mij daarom met nieuwe ogen. ’ 
Alleen al daarom wordt de Uitmarkt ook 
een heel klein beetje Heineken. Deze sym
bolische ruil grijpt derhalve sterker in de 
kunst in dan veel reclame dat zou doen, 
Maar omdat ze kan worden toegedekt met 
de term ‘sponsoring’ en zijn onbaatzuchtige 
connotatie, zien we dat over het hoofd en 
prefereren we sponsoring boven reclame. 
Door de symbolische verbinding heeft de 
naamsverbinding ook een inhoudelijke in
vloed op het kunstproduct. Reclame-achtige 
vormen van sponsoring zijn daar minder op 
uit, maar in het geval van een sterke feite
lijke vermenging kan het effect wel ingrij
pender zijn dan bij een voornamelijk sym
bolische verbinding. Als een (kunst)film op 
een commerciële zender om de tien minuten 
onderbroken zou worden door reclame, is 
dat niet alleen hinderlijk. De pauzes veran
deren het product. In theorie zijn vergelijk
bare situaties ook op het terrein van de 
podiumkunsten voorstelbaar - maar tegelijk 
onvoorstelbaar. We moeten daarbij beden
ken dat het nogal wat uitmaakt, of de re
clame van de sponsor in een min of meer 
optionele vorm wordt aangeboden, of dat 
deze relatief dwingend is. Reclame in een 
programmaboekje, of om de zoveel pagi
na’s in een roman, kun je net als in de krant 
bekijken maar ook makkelijk overslaan. 
Dat laatste is veel moeilijker bij reclame op 
televisie en bij diverse potentieel denkbare 
reclamevormen tijdens concerten of voor
stellingen. Wat de toekomst nog voor ex-

14 'De verfijning van de nauwkeurige meting van het televisiekijken hóeft niette eindigen bij het registreren van oogbewegingen. (...) Zoals blijkt uiteen verzameling artikels uit een récente reader van Lang (1994), is er een trend



treme variaties zal voortbrengen, kan men 
zich eigenlijk niet voorstellen. Extremen 
kunnen ontstaan, die ons nu absoluut ver
werpelijk toeschijnen, maar die dan mis
schien heel gewoon gevonden zullen wor
den.

De prijs van sponsoring voor het publiek

In het voorgaande hebben wede nadelen en 
voordelen van sponsoring vooral bekeken 
vanuit het gezichtspunt van enerzijds de 
kunstenaars en kunstinstellingen en ander
zijds de sponsorende bedrijven. Welk be
lang heeft het publiek? Het publiek kan 
kunst voor een lagere prijs krijgen. Het 
verwerft een inkomensvoordeeltje. Het pu
bliek gaat meer kopen of het gaat nu voor het 
eerst tot aankoop over. Deze toename van 
de afzet weegt op tegen de eventuele, ge
ringe afname van niet-gesponsorde kunst
producten. Netto neemt de afzet bijna altijd 
toe. Draagt men de kunsten een goed hart 
toe, dan kan men zich hier alleen maar over 
verheugen. Maar het publiek betaalt ver
moedelijk ook een prijs. Het koopt een 
gewijzigd kunstproduct. De reclame, hoe 
minimaal ook aanwezig, wordt door de 
meeste mensen niet gewaardeerd, maar op 
de koop toe genomen.
Persoonlijk vind ik een zeer gedifferen
tieerd aanbod van cultuurproducten heel 
belangrijk. En omdat cultuurproduct en 
distributievorm niet gescheiden kunnen 
worden, hecht ik sterk aan veel verschil
lende distributievormen naast elkaar. Niet 
tot elke prijs, maar ik heb daar wel veel voor 
over. De door mij gewenste pluriforme si
tuatie levert mij keuzevrijheid op. Boven
dien vermoed ik dat het een cultuur levend 
houdt: ook op termijn zal er gekozen kun
nen worden.Om die reden zijn nieuwe 
kunstproducten en nieuwe distributie
vormen, waaronder door bedrijven gespon
sorde kunst, voor mij een goede zaak. Door 
sponsoring wordt het betrokken kunst
product goedkoper en zolang er vergelijk
bare niet-gesponsorde kunstproducten blij
ven bestaan, wordt de keuzevrijheid groter. 
Toch moet de vraag gesteld worden of die 
vergelijkbare niet-gesponsorde producten 
wel zullen blijven bestaan. Kijken we naar 
de televisie, dan zijn kanalen, die niet on
derbroken worden door reclameboodschap
pen, snel aan het verdwijnen. Mijn hoop is 
gevestigd op betaaltelevisie, zodat we kun
nen kiezen (en betalen) voor reclamevrije 
televisie. Maar het is de vraag of dat aange
boden zal worden. Als gemeenschap heb
ben we nu immers ook al niet voldoende 
geld over voor de instandhouding van 
reclamevrije televisie. Vermoedelijk zal 
voor de meeste mensen het kwaliteitsverlies 
door reclame niet opwegen tegen de extra 
kosten van reclamevrije televisie. Maar, en 
zo gaat dat nogal eens, geleidelijk kunnen 
groepen daarop terug komen, waardoor hier 
en daar alsnog een ogenschijnlijk verouderd 
product zoals reclamevrije televisie weer op 
de markt verschijnt.
Het kan niettemin nuttig zijn als overheden, 
die namens ons een enigszins gedifferen
tieerd cultuuraanbod ambiëren, de ontwik
kelingen in de gaten houden en bijsturen. 
Als dat nodig is. Want deze controlerende 
taak komt in de eerste plaats aan de beroeps
groep toe. Deze kan bestaande normen en 
waarden verder ontwikkelen en in stand 
houden, waardoor ze ook experimenten in 
distributievormen niet onnodig beperkt, 
maar wel paal en perk stelt aan een sterke en 
integrale vermenging van reclame en kunst. 
In feite doet ze dat nu al. Slaagt de beroeps
groep erin haar opstelling ingang te doen 
vinden bij de andere marktpartners, pu
bliek, overheden en bedrijven, zonder dat 
dit verstarring tot gevolg heeft, dan zullen 
sommige distributievormen weliswaar ta
boe zijn, maar wordt de keuzevrijheid op 
lange termijn juist veilig gesteld.

Naschrift over de vermenging van kunst 
en economie

De Stichting voor Kunstpromotie ziet het 
niet meer in de eerste plaats als haar taak te 
bemiddelen tussen bedrijven en kunst
instellingen voor de totstandkoming van 
sponsorrelaties. In toenemende mate wil ze 
bedrijven en kunstinstellingen kennis laten 
nemen van eikaars eigen expertise. Bij 
sponsoring waren er al vormen van contact. 
Men bleek een verschillende taal te spreken. 
Soms leidde dat tot teleurstellingen. De 
Stichting wil deze confrontatie nu opzoe
ken, expliciteren en proberen deze onder 
haar begeleiding tot wederzijds voordeel 
aan te wenden. Bedrijven zouden kunnen

leren van de wereld van de kunst, kunste
naars van de wereld van de economie. Hier 
en daar wordt in Tien jaar bruggen bouwen 
tussen cultuur en economie zelfs de roman
tische suggestie gewekt van een toekom
stige synthese van cultuur en economie, met 
meer artisticiteit in het bedrijfsleven en meer 
zakelijkheid in de kunst. Het gaat om een 
romantische misvatting, die maar al te gauw 
evangelische vormen kan aannemen.
Cultuur en economie zijn ongelijksoortige 
grootheden, die zowel in het artistieke veld 
als in het bedrijfsleven betekenis hebben. 
Bedrijfsleven en kunsten hebben zowel een 
cultuur als een economie. Het kan aange
toond worden dat de economie van de kun
sten een andere is dan die van het bedrijfs
leven. En de cultuur van het bedrijfsleven is 
noodzakelijk een andere cultuur dan die van 
de kunsten. Zo kan men de anti-commer- 
ciële houding van veel kunstenaars zien als 
een onderdeel van hun cultuur. Maar tege
lijk is deze houding economisch verklaar
baar. Als kunstenaar heb jé op termijn meer 
succes op de markt door je anti-commer- 
cieel te presenteren. Een dergelijke cultuur

De Stichting voor Kunstpromotie 
foto: Patrick De Spiegelaere

heeft binnen het overige bedrijfsleven wei
nig zin. Een ander economisch verschil, dat 
correspondeert met verschillen in houding, 
is het feit dat veel kunstenaars en kunst
instellingen vaak investeringen doen die 
alleen op extreem lange termijn rendement 
zullen opleveren. Veel carrières of reputa
ties worden uitermate langzaam en met veel 
risico opgebouwd en werpen pas na vele 
jaren de eerste vruchten af. Gelet op de 
kleine bedrijfsgrootte in de kunsten is dit 
opmerkelijk. Het vraagt om een andere in
stelling dan in een groot deel van het be
drijfsleven. Zowel de anti-commerciële 
houding die in feite commercieel is, als het 
‘geloof in succes op lange termijn, vereisen 
een zekere naïviteit en onbevangenheid die 
zich slecht laten rijmen met de toepassing 
van uitgekiende bedrijfskundige principes. 
Als men zich doelbewust anti-commercieel 
opstelt, werkt het niet. Kortom: de cultuur
verschillen zijn grotendeels functioneel, ze 
corresponderen met economische verschil
len.
Dit neemt niet weg dat snelle maatschappe- 
lijke veranderingen in de kunsten, maar ook

in het bedrijfsleven soms een achterstand in 
vaardigheden en corresponderende menta
liteit kunnen veroorzaken. Leentjebuur spe
len bij een andere sector met een andere 
economische geschiedenis kan dan zin heb
ben. Door een veranderde rol van de over
heid en de komst van nieuwe distributie- 
wijzen behoeft de moraal van de kunsten 
hier en daar aanpassing. Kennismaking met 
werkwijzen binnen het bedrijfsleven kan 
helpen. Toch gaat het hierbij mijns inziens 
veeleer om details dan om een revolutie in 
het denken. En het bedrijfsleven zit op dit 
moment al helemaal niet te wachten op de 
overname van elementen uit die wel zeer 
merkwaardige cultuur van de kunsten.

Hans Abbing

Tien jaar bruggen bouwen tussen cultuur 
en economie is een publicatie van de Stich
ting voor Kunstpromotie, Handelskaai 
14,1000 Brussel, 02/219.40.80.

naar steeds gesofisticeerder onderzoek dat pas een voorlopig eindpunt zal bereiken als de neurologische activiteit in het brein van de kijker wordt geregistreerd en geïnterpreteerd. (Jan Van den Buick in Communicatie)
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Mondriaan Stichting 
Stimuleringsfonds voor 
beeldende kunst, 
vormgeving en 
museale activiteiten.

De Mondriaan Stichting werkt in de regel 
voor rechtspersonen; wë geven onder
steuning - en soms ook advies - aan instel
lingen, bedrijven en overheden zowel 
nationaal als internationaal. Voor individuele 
kunstenaars/vormgevers bestaan er alleen 
mogelijkheden tot ondersteuning op het 
gebied van presentaties in het buitenland.

■ De Mondriaan Stichting is het cultuurfonds dat 
activiteiten op het terrein van beeldende kunst, 
vormgeving en musea ondersteunt en sti
muleert. Het gaat onder meer om opdrachten 
voor beeldende kunst, publicaties, projecten en 
om diverse museale en inter-nationale acti
viteiten. Sinds 1994 wordt er hard gewerkt aan 
de vorming van een slagvaardige, stimulerende 
en rechtvaardige organisatie. Voor het werk van 
de Mondriaan Stichting is jaarlijks circa 25 
miljoen gulden beschikbaar.

De Mondriaan Stichting ondersteunt bijzon
dere projecten die vernieuwend zijn, een 
voorbeeldwerking hebben en die anders 
nooit of zeer moeilijk van de grond gekomen 
zouden zijn. Een financiële bijdrage in zulke 
projecten betreft nooit het gehele bedrag dat 
voor een project noodzakelijk is. Een aan
zienlijk deel van het benodigde geld moet de 
instelling zelf financieren of moet elders 
gevonden worden.

De Mondriaan Stichting kent diverse mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

U)
Soheila Najand, ‘Elektriciteitsmeter met hoed'

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 hele studiejaar.
Voor elke student staat een atelier ter beschikking.

• incidentele museale activiteiten
• aankopen beeldende kunst en vormgeving 

door kunstmusea
• opdrachten beeldende kunst en fotografie
• projecten en publicaties beeldende kunst 

en vormgeving
• internationale presentaties van 

Nederlandse beeldende kunst en 
vormgeving

• deelname aan internationale kunstbeurzen 
door Nederlandse galeries

• activiteitenprogramma's van kunstenaars- 
ƒ initiatieven
• beurzen voor kunsthistorisch onderzoek

• kunstkoopregeling voor particulieren
• kunstprojecten in het onderwijs (via Kunst 

en Bedrijf 020-623 0271)

Verder beheert de Mondriaan Stichting een 
tweetal lofts (geen ateliers) in New York waar 
kunstenaars, vormgevers of architecten kun
nen verblijven als zij voor de presentatie van 
hun werk in New York moeten zijn.

Hoe kunt u een aanvraag doen

Vaste docenten 1996/1997:
Paul Donker Duyvis, Willem Sanders.
Gastdocenten tot december 1996:
Cornel Bierens, Ansuya Blom, Frank van den Broeck, Jeroen 
Eisinga, Martin Köttering, Jos Kruit, Wineke van Muiswinkel, 
Joseph Semah, Tom van Vliet, Mirjam de Zeeuw, Ton Zwerver.

Als u van plan bent een aanvraag in te dienen 
bij de Mondriaan Stichting raden wij u aan 
telefonisch contact op te nemen. Wij kunnen 
u dan een algemene informatiebrochure toe
sturen en eventueel de regeling welke op uw 
aanvraag van toepassing is. In de regelingen 
staan de criteria waaraan uw aanvraag moet 
voldoen. U moet minimaal drie maanden voor

aanvang van het project waarvoor u onder
steuning vraagt een aanvraag bij ons in
dienen. Wij raden u overigens aan om, 
voordat u een schriftelijke aanvraag indient, 
eerst een gesprek te voeren met één van ónze 
projectmedewerkers (telefonisch of op ons 
kantoor).

Informatie

Informatie: HKA/Ateliers Arnhem, Onderlangs 9, 6812 CE Arnhem 
Telefoon: [026] 35 35 628 (week) [026] 35 35 679 (woensdag)

Voor meer informatie over het werk van de 
Mondriaan Stichting, en voor het opvragen 
van onze brochure en regelingen kunt u ons 
bellen. Het telefoonnummer is 020 - 676 2032. 
Ons adres is Jacob Obrechtstraat 56, 1071 KN 
Amsterdam.
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A fatality of misinterpretation
Over de kunsttheorie van Clement Greenberg

“Stripped of all experience except a variety 
of painterly effects, and devoid of communi
cation, however, it came to seem as if the pig 
in the pigment were missing. ”
Suzi Gablik, in: Has Modernism Failed?

Stilte

In mei 1994 overleed in alle stilte de in 1909 
in New York geboren kunstcriticus Cle
ment Greenberg. De geringe aandacht die 
de internationale kunstpers aan zijn dood 
besteedde, staat in schril contrast met de 
enorme invloed die hij op de Angelsaksi
sche kunstkritiek én kunstpraktijk van de 
laatste veertig jaar uitoefende. Zonder de 
teksten van Greenberg is het begrip van de 
avant-garde met betrekking tot de naoor
logse kunst zowat ondenkbaar. Zeker vanaf 
1961, toen enkele van zijn sleutelteksten in 
gewijzigde vorm gebundeld en opnieuw 
gepubliceerd werden onder de titel Art and 
Culture, bekleedde Greenberg een promi
nente plaats in het debat over hedendaagse 
kunst.
Zijn positie was echter van meet af aan 
omstreden. Op het moment dat zijn 
modernistische kunsttheorie gestalte kreeg, 
begon de kunstpraktijk datzelfde moder
nistische paradigma te ondermijnen. Green
berg werd vooral een negatief referentie
punt, waarvan de nieuwe kunst zich moest 
distantiëren. Over Greenberg werd vooral 
veel gepraat en geschreven, maar zijn tek
sten bleven zo goed als ongelezen. Pas in de 
loop van de jaren ’80 werden zijn geschrif
ten in hun oorspronkelijke vorm gebundeld 
in de door John O’Brian geredigeerde 
Collected Essays and Criticism. (1) Deze 
vier volumes omvatten zeer verschillende 
soorten teksten. Enerzijds zijn er de korte 
kunstkritische stukjes, besprekingen van 
tentoonstellingen of van enkele specifieke 
kunstwerken. Deze teksten zijn niet uitslui
tend gewijd aan moderne kunst, al wordt 
ook in de stukken over oude kunst vaak de 
relatie gelegd met de moderne kunstpraktijk. 
Anderzijds zijn er de lange essays op het 
terrein van de theoretische esthetica, waar
mee Greenberg op een duurzame wijze in
vloed uitoefende. Greenbergs teksten wor
den gekenmerkt door een meesterlijke vor
melijke analyse en een bijzonder vlotte en 
heldere schrijfstijl, die van een grote, soms 
naar arrogantie neigende zelfzekerheid ge
tuigt.

Marxisme als methode

Greenberg publiceerde zijn eerste teksten in 
1939 en zijn ontwikkeling als criticus viel 
vrijwel geheel samen met de opkomst, ont
wikkeling en ondergang van het Ameri
kaanse abstract expressionisme. Enkele lan
gere, achteraf bijzonder invloedrijk geble
ken essays publiceerde hij tijdens de jaren 
’40 in Partisan Review, terwijl zijn kortere 
stukjes hoofdzakelijk in The Nation ver
schenen. Daarnaast leverde Greenberg tal 
van bijdragen aan vele andere tijdschriften. 
In zijn vroege teksten schonk hij veel aan
dacht aan literatuur, met een klemtoon op 
moderne poëzie. De concentratie op de beel
dende kunst manifesteerde zich slechts ge
leidelijk.
Net als enkele andere Amerikaanse linkse 
cultuurcritici als Dwight Macdonald, Harold 
Rosenberg en Meyer Shapiro, vertrok Green
berg in zijn analyses duidelijk vanuit het 
marxistische ideeëngoed. Kunst en alle an
dere vormen van culturele expressie konden 
niet worden losgekoppeld van hun maat
schappelijke context. Bovendien werd in de 
artistieke milieus die Greenberg in de pe
riode van de New Deal frequenteerde druk 
gespeculeerd over de sociale verantwoor
delijkheid van de kunstenaar. Greenbergs 
politieke engagement in deze periode bleek 
ook al uit zijn activiteiten als vertaler. In 
1936 vertaalde hij in opdracht van een 
Amerikaanse uitgeverij vanuit het Duits The 
Brown Network: The Activities of the Nazis 
in Foreign Countries. Greenbergs verwer
ping van de kapitalistische samenleving, 
die zich in de periode van de depressie van 
haar meest schrijnende kant liet zien, was en 
bleef nog lange tijd marxistisch geïnspi
reerd. Zelfs kort na de Tweéde Wereldoor
log' schreef Greenberg: “The fact is that 
most people in our society lack the security, 
leisure, and comfort indispensable to the 
cultivation of taste; and only a socialist 
society can provide security, leisure, and 
comfort”. (II, 64)
Ook later, wanneer Greenbergs enthou- 

siasme voor het marxisme op ideologisch 
en zeker op politiek vlak sterk was bekoeld 
en hij zich schikte in het Amerika van 
McCarthy, bleven zijn intellectuele positie, 
zijn opvattingen over historische ontwikke
lingen en over de relatie tussen kunst en 
samenleving duidelijk schatplichtig aan 
Marx. Van bij de aanvang van de Moskou- 
processen in 1936 had Greenberg zich ech
ter reeds gedistantieerd van het Stalinisme 
en onderging hij, zoals zovele andere Ame
rikaanse linkse intellectuelen onder de New 
Deal, de invloed van het Trotskisme. Het 
door Trotski geïnspireerde Manifeste pour 
un Art révolutionaire indépendant (1938) 
van Diego Rivera en André Breton sterkte 
Greenberg in zijn overtuiging dat voor de 
opbouw van een socialistische samenleving 
de artistieke vrijheid van de kunstenaar een 
conditio sine qua non is. Zijn ontevreden
heid over het toen vaak in linkse kringen 
gepropageerde sociaal-realisme werd preg
nanter, alsook zijn afkeer van het populaire 
regionalisme. Net als Meyer Shapiro met 
zijn in 1937 verschenen artikel Nature of 
Abstract Art, verdedigde Greenberg de idee 
van een kritische kunst die aan een idealis
tisch formalisme beantwoordt en zich radi
caal afzet tegen het sociaal-realisme.

Avant-garde and Kitsch

Greenberg definieerde de relatie tussen kunst 
en samenleving, tussen artistieke expressie 
en werkelijkheid op een totaal nieuwe wijze. 
Zijn eigenzinnige positie begon zich af te 
tekenen voor en tijdens de Tweede Wereld
oorlog, op een ogenblik dat de Verenigde 
Staten volledig afgesneden waren van de 
Europese kunstmarkt. Terwijl in New York 
een aantal vooraanstaande figuren uit de 
Europese avant-garde aan de dreiging en 
later de effectieve verwoestingen van de 
oorlog konden ontsnappen, ontwikkelde zich 
een eigen Amerikaanse avant-garde. Ter
zelfder tijd kende het land door de oorlogs
industrie een heropleving van zijn econo
mie en zag een nieuwe welvarende klasse en 
intellectuele elite het daglicht. Toen de oor
log was afgelopen, kon New York de fakkel 
van Parijs als het culturele centrum van de 
wereld ovememen. (2)
Eén van Greenbergs eerste artikels was 
Avant-garde and Kitsch, dat in 1939 in 
Partisan Review verscheen. (1,5-22) Hierin

Clement Greenberg 
foto: Hans Namuth

argumenteert de auteur, met een duidelijk 
marxistische boventoon, dat de avant-garde 
erin is geslaagd om “de Alexandrijnse star
heid” van de cultuur te doorbreken dankzij 
een superieur bewustzijn van de geschiede
nis. De moderne kunstenaar is immers tot 
het inzicht gekomen dat de burgerlijke sa
menleving geen eeuwige, natuurlijke maat
schappelijke ordening is. Na het wegvallen 
van het aristocratische mecenaat verhuist de 
kunst uit de kapitalistische markt naar 
bohemia. Om de cultuur en de maatschappij 
in beweging te brengen, trekt de avant- 
garde zich terug uit het publieke leven en 
lanceert ze de idee van de kunst om de kunst. 
De nieuwe kunst kent zich de taak toe naar 
het absolute te zoeken en de abstracte kunst 
kan als een hoogtepunt van dit streven wor
den beschouwd. De aandacht voor de in
houd verschuift volledig naar deze voor de 
vorm. De ambachtsmiddelen zelf worden 
het onderwerp van de kunst. “Picasso, 
Braque, Mondriaan, Miro, Kandinsky, 
Brancusi, of zelfs Klee, Matisse en Cézanne: 
allemaal ontlenen ze het grootste deel van 
hun inspiratie aan het medium waarin ze 
werken,” meent Greenberg, en op dit ogen
blik bestaat er. geen enkele andere manier 
om kunst van een hogere orde te scheppen. 
De grootste verdienste van het essay is wel
licht de wijze waarop de auteur de begrip
pen ‘avant-garde’ en ‘kitsch’ aan elkaar 
koppelt. Tegenover de avant-garde staat er 
iets als een achterhoede, die door de kitsch 
wordt belichaamd. Ongetwijfeld zijn ze aan 
elkaar tegengesteld, maar terzelfder tijd 
wordt erkend dat ze met elkaar zijn verbon
den. De kitsch spruit immers voort uit de
zelfde maatschappelijke condities die de 
avant-garde hebben gegenereerd. Kitsch 
vormt de culturele expressie van de 
verstedelijkte massa van de kleinburgerij, 
die het genoegen in de volkscultuur van het 
-platteland heeft verloren, maar niet over de 
welstand en onbezette tijd beschikt om zich 
de traditionele stadscultuur toe te eigenen. 
Kitsch is volgens Greenberg evenwel op de 
eerste plaats een ersatzcultuur, louter ver
strooiing en schone schijn. Terwijl de avant- 
garde met haar concentratie op de artistieke 
media de procédés van de kunst imiteert, 
aapt de kitsch haar effecten na. Kitsch eta
leert een genot zonder moeite. De be
schouwer van de avant-gardistische kunst 
daarentegen moet gevoelig zijn om ade

quaat te kunnen reageren op de plastische 
kwaliteiten van het kunstwerk. Greenberg 
beklemtoont tenslotte dat kitsch niet het 
gevolg is van een conditionering door de 
staat. Het aanmoedigen van de kitsch in de 
dictaturen van de jaren ’30 kan alleen ver
klaard worden door het feit dat de 
stalinistische, nazistische en fascistische 
despoten in de gunst van hun onderdanen 
willen- komen. De avant-garde wordt in 
Duitsland en de Sovjet-Unie niet verboden 
omdat ze kritisch is, maar omdat ze onschul
dig is, omdat men ze nauwelijks voor propa
gandistische doeleinden kan inschakelen. 
Indien het volk om avant-gardistische kunst 
zou vragen, zouden Hitler, Stalin en 
Mussolini niet aarzelen om ze te promoten, 
stelt Greenberg.

Laocoon

De ideeën uit Avant-garde and Kitsch wer
den verder ontwikkeld en concreter gemaakt 
in het essay Towards a Newer Laocoon, dat 
in juli 1940 in Partisan Review verscheen. (I, 
23-38) Beide teksten kondigen samen 
Greenbergs latere opvattingen aan over een 
zelfbewuste avant-gardistische cultuur.
De titel is een toespeling op twee oudere, 
belangrijke kunstkritische werken. Voor
eerst het fragmentarisch gebleven Laokoon, 
oder über die Grenzen der Malerei und 
Poesie (1766) van de dichter Gotthold 
Ephraim Lessing, waarin naar criteria werd 
gezocht om de poëzie en de schilderkunst 
van elkaar te scheiden. Zo sprak Lessing 
van beeldende kunsten in plaats van schone 
kunsten en maakte hij een onderscheid tus
sen ruimtelijke en temporele kunst. En ten 
tweede The New Laokoon: An Essay on the 
Confusion of the Arts (1910) van Irving 
Babbit, die de Romantiek voor deze verwar
ring verantwoordelijk achtte. Greenberg 
trekt deze lijn door. Volgens hem is er in de 
loop van de cultuurgeschiedenis meermaals 
een dominante artistieke discipline geweest. 
In de 17de eeuw bijvoorbeeld trachten de 
schilder- en beeldhouwkunst de mogelijk
heden van de literatuur en dit leidt tot een 
verval in de beeldende kunst. Met haar 
creatieve energie biedt de Romantiek aan
vankelijk hoop, maar de revolutie in de 
beeldende kunst blijft beperkt tot de inhoud. 
Voor de Romantici is kunst op de eerste 
plaats een vorm van communicatie en het

Het surplus van een langdurige vriendschap, een blij weerzien, een versmelten van kunstenaars met een alert publiek (Jerry Aerts in deSingel brochure) • 17



medium is wel fysisch noodzakelijk, maar 
een betreurenswaardig obstakel tussen de 
kunstenaar en zijn publiek. De belangstel
ling voor de kunst als métier gaat verloren. 
De Romantiek is bovendien de laatste grote 
tendens die onmiddellijk voortkomt uit de 
burgerlijke samenleving. Na 1848 vindt de 
artistieke impuls nog wel zijn oorsprong in 
de burgerlijke maatschappij, maar de avant- 
garde zoekt voortaan in oppositie met de 
burgerlijke samenleving naar nieuwe en 
adequate culturele vormen. Als gevolg van 
de noodzaak om te ontsnappen aan de ideeën 
die de kunst infecteren met de ideologische 
disputen van de maatschappij, wordt het 
onderwerp in de beeldende kunst uitgewist. 
De nadruk komt volledig op de vorm te 
liggen en op de kunst als een onafhanke
lijke, autonome discipline. De avant-garde 
vormt dus op de eerste plaats “the 
embodiment of art’s instinct of self
preservation”.
De eerste breuk met de literatuur situeert 
Greenberg in het oeuvre van Gustave Cour
bet, die de traditionele, verheven thema’s 
inruilt voor het alledaagse, prozaïsche le
ven. Het onderwerp verliest met Courbet 
zijn esthetische waarde. De eerste de beste 
koe, weide, steenkapper of boer kan het 
onderwerp van een kunstwerk zijn. Niet 
wat, maar hoe wordt geschilderd, wordt 
belangrijk. En bovenal, merkt Greenberg 
op, “a new flatness begins to appear in 
Courbet’s painting, and an equally new 
attention to every inch of the canvas, 
regardless of its relation to the centers of 
interest”. Aangezien het onderwerp zijn es
thetische rol heeft verloren, wordt elk detail 
van het schilderij even belangrijk. De all- 
over structure en de flatness die Greenberg 
telkens in de doeken van bijvoorbeeld 
Jackson Pollock beklemtoont, relateert de 
auteur aan het 19de-eeuwse Realisme. 
“The history of avant-garde painting,” con
cludeert Greenberg, “is that of a progressive 
surrender to the resistance of its medium; 
which resistance consists chiefly in the flat 
picture plane’s denial of efforts to ‘hole 
through’ it for realistic perspectival space.” 
Penseelstreken worden omwille van hun 
eigen waarde geapprecieerd; primaire, een
voudige kleuren verschijnen op de voor
grond en onder invloed van de rechthoekige 
vorm van het doek worden de vormen 
geometrisch en eenvoudig “because 
simplification is also part of the instinctive 
accommodation to the medium”. Maar bo
venal wordt het beeldvlak vlakker en vlak
ker. Twintig jaar later blijft Greenberg hierop 
hameren: “For flatness alone was unique 
and exclusive to pictorial art. The enclosing 
shape of the picture was a limiting condition, 
or norm, that was shared with the art of the 
theatre; color was a norm and a means 
shared not only with the theatre, but also * 
with sculpture. Because flatness was the 
only condition painting shared with no other 
art, Modernist painting oriented itself to 
flatness as it did to nothing else”. (IV, 87) Er 
wordt afgestapt van het chiaroscuro omdat 
het vasthouden aan de integriteit van het 
platte vlak de totstandkoming van een 
perspectivische ruimte verhindert. Fictieve 
dieptevlakken worden samengeduwd tot ze 
samenvallen met het echte, materiële vlak, 
dat het eigenlijke oppervlak van het doek is. 
“Where the painter still tries to indicate real 
objects their shapes flatten and spread in the 
dense, two-dimensional atmosphere. A 
vibrating tension is set up as the objects 
struggle to maintain their volume against 
the tendency of the real picture plane to re
assert its material flatness and crush them to 
silhouettes. In a further stage realistic space 
cracks and splinters into flat planes which 
come forward, parallel to the plane 
surface.” (I, 35) Greenberg lijkt hier een 
beschrijving te geven van de destructie van 
de ruimte in het analytische kubisme, waarin 
de kleur wordt ingeruild voor de mono
chromie om elke vorm van schaduwing te 
minimaliseren en het doek wordt opgebro
ken in een aantal subtiel recessieve vlakken.

Pollock

In vele andere teksten werkt Clement Green
berg deze ideeën verder uit en toetst hij ze 
aan het werk van bijvoorbeeld Cézanne, de 
kubisten, Manet en Matisse (cf. 1,199-204). 
Maar bovenal herkent hij deze eigenschap
pen in de eigentijdse ontluikende avant- 
garde, in het bijzonder in het werk van 
Jackson Pollock (3): “Pollock’s strength lies 
in the emphatic surfaces of his pictures, 
which it is his concern to maintain and 
intensify in all that thick, fuliginous flatness 
which began - but only began - to be the 
strong point of late cubism. Of no profound 
originality as a colorist, Pollock draws 
massively, laying on paint directly from the 
tube, and handles black, white and grey as 

they have not been handled since Gris’s 
middle period. No other abstract painter 
since cubism has been so well able to retain 
classical chiaroscuro”. (II, 160-170) 
In zijn talrijke, stimulerende beschouwin
gen over het werk van Pollock zal Green
berg telkens de aan het kubisme herinne
rende ambigue ruimtelijkheid beklemtonen. 
De beruchte all-over structure wordt zelfs 
uitdrukkelijk met flatness in verband 
gebracht. (II, 221-225) Het klassieke ezel- 
schilderij maakt de decoratieve impact van 
het schilderij ondergeschikt aan het drama
tische effect. De illusie van het schilderij als 
een doosachtige holte staat de werking van 
de picturale media in de weg. Wanneer 
Edouard Manet en de impressionisten deze 
holte uitvlakken en de picturale elementen 
in termen van vlakheid organiseren, wordt 
de status van het ezelschilderij aangetast. 
De vormen worden echter nog steeds gedif
ferentieerd en op een dramatische wijze in 
onevenwicht gehouden. Claude Monet be
dreigt de identiteit van het ezelschilderij 
precies met betrekking tot dit aspect. Green
berg leest een schilderij van Monet als een 
“decentralized, polyphonic, all-over picture 
which, with a surface knit together of a 
multiplicity of identical or similar elements, 
repeats itself without strong variation from 
one end of the canvas to the other and 
dispenses, apparently, with beginning, 
middle and ending”.
Tenslotte betrekt Greenberg de nieuwe 
ruimtelijkheid in het werk van Pollock op de 
voorkeur voor grote formaten bij de abstract 
expressionisten: “That these pictures were 
big was no cause for surprise: the abstract 
expressionists were being compelled to huge 
canvases by the. fact that they had 
increasingly renounced an illusion of depth 
within which they could develop pictorial 
incident without crowding; the flattening 
surfaces of their canvases compelled them 
to move along the picture plane laterally and 
seek in its sheer physical size the space 
necessary for the telling of their kind of 
pictorial story”. (Ill, 217-236) Het is opval
lend dat Greenberg de voorkeur voor grote 
formaten nooit in verband brengt met een 
poging om de lichamelijke betrokkenheid 
van de kunstenaar en de toeschouwer bij het 
kunstwerk te maximaliseren.
Ook Pollocks belangstelling voor een 
automatistische techniek en de surrea
listische en expressionistische dimensie in 
zijn werk worden door Greenberg nauwe
lijks aangestipt en vanaf de late jaren ’40 
zelfs volledig over het hoofd gezien. In 
1947 erkent hij nog de Gothic quality in het 
werk van Pollock: “Pollock’s art is still an 
attempt to cope with urban life; it dwells 
entirely in the lonely jungle of immediate 
sensations, impulses and notions, therefore 
is positivist, concrete”. Deze Gothic quality 
is voor Greenberg echter iets negatiefs - dit 
blijkt des te duidelijker in zijn af keer van het 
surrealisme, dat hij met hetzelfde epitheton 
aanduidt - en over Pollock schrijft hij dan 
ook: “Yet its Gothic-ness, its paranoia and 
resentment narrow it; large though it may be 
in ambition, (...) it nevertheless lacks 
breadth”. (4)
In How Art Writing Earns Its Bad Name 
(IV, 135-149), een berucht geworden ge- 
schriftuit 1962dat een polemiek met Herbert 
Read veroorzaakte, verkettert Greenberg 
Harold Rosenbergs lectuur van het werk 
van Pollock, die door Europese critici als 
Lawrence Alloway en Herbert Read gretig 
was overgenomen: “But it is as though a 
fatality dogged the success: a fatality of 
misinterpretation that was also a fatality of 
nonsense. I callit a fatality - though it might 
be more proper to call it a comedy - because 
the misinterpretation and the nonsense have 
come not from those who professed to reject 
the new American painting, but from friends 
or supposed friends. It was as though the 
critics of modem art set out to justify 
everything that philistines have said about 
them”. Greenberg trekt vooral van leer te
gen Rosenbergs op het existentialisme van 
Heidegger en Sartre geïnspireerde opvat
ting dat schilders als Pollock niet zozeer het 
maken van ‘kunst’ nastreven, maar eerder 
hun eigen identiteit pogen te ontdekken met 
behulp van onmiddellijke en min of meer 
ongecontroleerde acts waarmee verf op het 
doek wordt aangebracht. Greenberg komt 
tot de vaststelling dat deze theoretici nog 
steeds over kunst en over artistieke kwali
teiten spreken. Bovendien vraagt hij zich af 
wat deze painted left-overs of action, die 
voor de kunstenaar enkel en alleen nog een 
autobiografische betekenis hebben, voor een 
buitenstaander zouden kunnen betekenen. 
Tenslotte stipt Greenberg ook aan dat Rosen
berg geen antwoord kan bieden op de vraag 
waarom een bepaald by-product of action 
painting meer dan een ander moet worden 
gewaardeerd.

Impact

Greenbergs lectuur van het abstract expres
sionisme als een cool hedonism, waarin op 
de eerste plaats de mogelijkheden van het 
medium schilderkunst worden afgetast, de
termineerde onmiskenbaar de richting 
waarin de Amerikaanse kunst in de late 
jaren ’50 en ’60 evolueerde. Hoewel Green
berg later beklemtoonde dat hij slechts een 
neutraal, descriptief relaas van de kunstge
schiedenis trachtte te geven en geenszins 
criteria voor een artistieke praktijk wilde 
formuleren, bleek de impact van zijn ge
schriften op de Amerikaanse kunstscène 
enorm.
De zwarte schilderijen van Frank Stella uit 
de late jaren ’50 illusteren bijvoorbeeld de 
invloed van het Greenbergiaanse paradigma. 
De virtuositeit van de losse expressio
nistische penseelstreek wordt ingeruild voor 
een strakke symmetrische beeldopbouw 
waarin de persoonlijke hand van de kunste
naar nauwelijks bespeurd kan worden. De 
eigenschappen die Greenberg in het werk 
van Pollock onderkende (flatness, all-over 
structure, wall sized-formaat) worden over
genomen en zelfs consequent doorgetrok
ken. Thierry De Duve merkte ooit treffend 
op dat Stella’ s Black Paintings kunnen wor
den gezien als de ultieme voorbeelden van 
de modernistische schilderkunst: “the black 
paintings would make Greenberg’ s historical 
description prescriptive, even normative; 
they would make the minimal condition of 
flatness into a maximal one”. (5) Stella le
vert bovendien onmiskenbaar commentaar 
op Greenbergs theorie door de anti- 
illusionistische vlakheid van zijn Black 
Paintings te presenteren als een artistiek 
equivalent van het positivisme: “There aren’ t 
any particularly poetic or mysterious 
qualities. My painting is based on the fact 
that only what can be seen there is there. 
(...) What you see is what you see”. (6) Het 
kunstwerk valt volledig samen met zijn vi
suele waarneming. Het schilderij, dat met 
zijn omkering van de optische verwachtin
gen (we lezen achtergrond als voorgrond en 
vice versa) elk ruimtelijk illusionisme een 
hak zet en de traditionele compositie inruilt 
voor een modulaire opbouw, doet niets an
ders dan de wetmatigheden van het medium 
aan een scrupuleus onderzoek te onderwer
pen. Toch liet Greenberg zich nooit duide
lijk in positieve termen uit over het werk van 
Stella, maar maakte hij gewag van een dis
crepantie tussen impact en substantie, die 
zijn kunst in het geheel niet compromitteert 
maar toch “makes him something less than 
the major artist he presents himself as 
being”. (7)
Eigenaardig genoeg was Greenberg weinig 
enthousiast over kunstenaars die zijn para
digma verder ontwikkelden. Ook over het 
werk van Jasper Johns liet Greenberg zich 
meermaals misprijzend uit. De spirituele 
leegte van het abstract expressionisme wordt 
door Johns weliswaar tenietgedaan door de 
representatie van voorwerpen uit de banale 
werkelijkheid, maar de illusie wordt onder
geschikt gemaakt aan de belangstelling voor 
de wetmatigheden van het eigen medium. 
Johns’ vlaggen, cijfers en landkaarten zijn 
niet alleen abstracties of conventionele sym
bolen, het zijn bovenal dingen die op zich
zelf reeds plat zijn en dus niet onderworpen 
worden aan de betrachtingen van de 
figuratieve schilderkunst.
Ook een kunstenaar als Donald Judd kon 
Greenberg weinig bekoren, hoewel de ge
schriften én specific objects van Judd nu 
gewoonweg als een extensie van Greenbergs 
modernistische ideologie beschouwd kun
nen worden. Judds monolithische en 
modulaire sculpturen zijn duidelijk schat
plichtig aan de holistische schilderijen van 
Pollock (of beter, aan Greenbergs Pollock) 
en in zijn teksten neemt hij Greenbergs idee 
van een autonome en zelfverwijzende kunst 
over. Niettegenstaande hij Greenbergs li
neaire en deterministische beeld van de 
kunstgeschiedenis aanvecht, stelt ook Judd 
dat de veranderingen in de kunst een “soort 
noodzakelijkheid en een coherente, pro
gressieve continuïteit” vertonen. (8) In de 
schilderkunst betreft deze ontwikkeling de 
eliminatie van een ruimtelijk illusionisme. 
Om dit illusionisme te vermijden, zoekt 
Judd aanvankelijk zijn heil in de incorporatie 
van found objects in zijn schilderijen. De 
eliminatie van elk illusionisme noopt Judd 
uiteindelijk ertoe om de schilderkunst an 
sich te verlaten. Volgens Judd is een of 
andere vorm van ruimtelijk illusionisme 
immers eigen aan het medium schilder
kunst. Elke vorm in een rechthoekig vlak, 
zelfs een geometrisch vlak dat naar de ran
den van het schilderij verwijst, suggereert 
onvermijdelijk een voorwerp in een 

. ruimte. (9) Om trouw te blijven aan de ei
genheid van het medium schilderkunst zag 

Judd zich dus genoodzaakt eerst haar zui
verheid te corrumperen om vervolgens het 
medium zelf te verlaten. Judd bestrijdt niet 
alleen Greenbergs centrale these door voor 
te houden dat elke vorm van schilderkunst 
per definitie illusionistisch is, maar legt ook 
de inconsequenties in Greenbergs prefe
renties voor beeldhouwkunst bloot: de door 
deze laatste gekoesterde werken van David 
Smith en Anthony Caro beantwoorden im
mers niet aan de wetmatigheden van het 
eigen medium. Greenberg had een voorkeur 
voor pictorial sculpture. (10)
Greenberg was over de voortbrengselen van 
de Minimal Art weinig enthousiast en klas
seerde ze samen met de andere nieuwe ont
wikkelingen die tijdens de jaren ’60 in de 
Verenigde Staten en Europa het daglicht 
zagen onder de denigrerende term novelty 
art. Donald Judd omschreef hij als “very 
small stuff’ (IV, 310) en Minimal Art, zo 
stelde hij in 1967, “remains too much a feat 
of ideation, and not enough anything else. 
Its idea remains an idea, something deduced 
instead of felt and discovered”. (IV, 250- 
256) Toch moet Greenberg de affiniteit tus
sen zijn eigen inzichten en de minimale 
kunst hebben erkend want “I take minimal 
art more seriously than I do these other 
forms of novelty art,” concludeerde hij. 
Greenbergs verwerping van het werk van 
Judd en andere minimalisten was boven
dien weinig geargumenteerd en zijn opmer
king dat hun werk louter deductie is en niets 
met gevoel of ontdekking te maken heeft, 
was nogal pover in vergelijking met de goed 
gestructureerde en geargumenteerde theo
rieën waarmee hij een kwarteeuw tevoren 
de traditionele schilderkunst verwierp. Een 
serieuze poging om de Minimal Art vanuit 
de modernistische traditie te verwerpen, liet 
Greenberg over aan Michael Fried, die in 
zijn beroemd geworden tekst Art and 
Objecthood (1967), Minimal Art afwees op 
grond van het feit dat ze theatraal was en het 
moderne autoreferentiële karakter van de 
kunst ondermijnde.

Kant

De centrale positie die Greenberg in de late 
jaren ’50 en ’60 in het Amerikaanse kunst- 
milieu bekleedde, was dubbelzinnig. Ener
zijds had het internationale succes van het 
abstract expressionisme in de jaren ’50 
Greenberg de reputatie van een van de meest 
overtuigende en belangrijke critici verleend. 
In deze periode publiceerde hij ook meer en 
meer in de massamedia, legde hij zich toe op 
het organiseren van tentoonstellingen en 
gaf hij lezingen aan diverse universiteiten. 
Anderzijds werd Greenberg in negatieve 
zin naar voren geschoven als de belicha
ming van een modernisme, dat bestreden 
diende te worden. Andere critici, cultuur
filosofen en kunstenaars als Harold Rosen
berg, Thomas Hess, Herbert Read, Chris
topher Lash en Donald Judd gingen met 
Greenberg in de clinch en nieuwe artistieke 
fenomenen als performance, happening en 
environment toonden duidelijk aan dat het 
Greenbergiaanse paradigma het kunstmilieu 
niet langer in zijn greep hield. Paradoxaal 
genoeg moet dus worden vastgesteld dat 
Greenbergs belang als criticus vrijwel om
gekeerd evenredig toeneemt met de directe 
invloed van zijn kritieken.
Ondertussen ondergaan Greenbergs opvat
tingen inzake de relatie tussen kunst en 
samenleving ook enkele wijzigingen. Tot 
de vroege j aren ’ 60 verklaart Greenberg dat 
het marxisme de enige methode is om de 
culturele dynamiek in haar maatschappe
lijke samenhang te verklaren. In een boek
bespreking van The Social History of Art 
van Arnold Hauser (HI, 94-98), dat hij niet 
alleen als een voorbeeld van sociale ge
schiedenis maar ook als een verbeterde 
kunstgeschiedenis beschouwt, komt hij tot 
de conclusie dat de analyse van deze laatste 
marxistisch is en dat “no other available 
method can extract equally plausible 
meanings from the seeming contradictori
ness of social evolution, especially in its 
relation to art”. Toch merkt hij op dat “Mr. 
Hauser’s marxism is too orthodox, in the 
Bolshevik sense, for my taste and his 
interpretation of social history as such 
follows the standard lines closely, leading 
him often to glib equations, but it rarely 
interferes with its view of art, since he does 
not extend his Marxism to aesthetic questions 
proper”. De relatie tussen kunst en samenle
ving is voor Greenberg te complex opdat 
één model alles zou kunnen verklaren. Het 
door het historisch materialisme voorge
houden onderscheid tussen onder- en bo
venbouw wordt door Greenberg verwor
pen. Beide zijn volgens hem met elkaar 
verstrengeld. Tegelijkertijd bekritiseert hij 
ook iemand als T.S. Eliot omdat deze de 
cultuur te weinig in dialectische termen

Alleen het publiek al/de coterie/de kliek/de luizen/het publiek van nu is de kanker van het toneel/van nu/nee/het toneel van nu/is de kanker van dat beetje publiek van nu/het publiek/lui zelfgenoegzaam/kijkt uitsluitend nog/naar zijn eigen



begrijpt én enkel als bovenbouw interpre
teert. (11) Hoe dan ook versterkte zijn lec
tuur van Hauser opnieuw zijn belangstel
ling voor de centrale paradox van het mo
dernisme, die reeds het onderwerp vormde 
van zijn tekst Avant-garde and Kitsch uit 
1939: de manier waarop de kunst onlosma
kelijk is verbonden met de kapitalistische 
samenleving, maar zich er terzelfder tijd 
van vervreemd heeft. De culturele degrada
tie, die het industriële kapitalisme met zich 
heeft gebracht, dwingt de kunst ertoe zich 
los te snijden van de alledaagse werkelijk
heid en zich in een autonoom en autoreflexief 
domein te nestelen. De autonomie van de 
kunst, die gepaard gaat met een uitgespro
ken aandacht voor het medium, wordt door 
Greenberg ook verbonden met het concept 
van de esthetische afstand. De. belange
loosheid van het kunstwerk wordt een con
ditio sine qua non voor zijn esthetische 
kwaliteit. Hierin wordt Greenberg uiteraard 
sterk beïnvloed door de filosofie van 
Immanuel Kant. (12)
De eerste expliciete verwijzing naar Kant in 
de geschriften van Greenberg kunnen we 
reeds in 1943 aanstippen, maar vooral na de 
Tweede wereldoorlog grijpt Greenberg 
steeds meer terug op de V erlichtingsfilosoof. 
Zo hanteert hij in 1950 de Kritik der 
Urteilskraft als sleuteltekst in een cursus 
over kunstkritiek aan het Black Mountain 
College en tien jaar later opent zijn belang
rijke essay Modernist Painting met een pas
sus over Kant: “Because he was the first to 
criticize the means itself of criticism, I 
conceive of Kant as the real first Moder
nist”. (IV, 85) Kant brengt Greenberg ertoe 
om zich als criticus vooral te concentreren 
op een analyse van de interne organisatie 
van het kunstwerk. “The essence of 
modernism lies, as I see it, in the use of 
characteristic methods of a discipline to 
criticize the discipline itself, not in order to 
subvert it but in order to entrench it more 
firmly in its area of competence. Kant used 
logic to establish the limits of logic, and 
while he withdrew much from its old 
jurisdiction, logic was left all the more se
cure in what remained to it.” Het zelfonder
zoek van de kunst is dus voor Greenberg 
niet gericht op een zelfvernietiging (de stra
tegie van Duchamp zou bijvoorbeeld zo 
geïnterpreteerd kunnen worden), maar in de 
eerste plaats op het verkrijgen van een gro
tere zuiverheid van het medium. De drijf
veer van de moderne kunst bestaat er niet in 
om de waarden van de moderniteit aan te 
vallen, maar om te streven naar zuiverheid 
en de “standards of excellence” te behou
den. Door op een kritische wijze de eigen 
procedures aan een scrupuleus onderzoek te 
onderwerpen, wordt de integriteit van de 
moderne traditie bewaard. “In this respect 
alone can modernism be considered 
subversive.” Met deze opvatting levert 
Greenberg ongetwijfeld een originele bij
drage aan de moderne kunstkritiek. Reeds 
in zijn allereerste teksten heeft hij immers 
tegen de gangbare opvattingen in geargu
menteerd dat het fenomeen van de avant- 
garde eigenlijk niet veel te maken heeft met 
een tabula rasa, niaar veeleer moet begrepen 
worden in een traditie (Courbet, Monet, 
Matisse, Picasso enzovoort). De avant-garde 
is voor Greenberg zelfs de enige ware ver
dediging van de traditie. (13)
In het bijna spreekwoordelijk geworden 
formalisme van de jaren ’50 wordt het ver
mogen van het modernisme tot negatie even
wel nog sterker beklemtoond. Zoals Adomo 
meent Greenberg dat de kunst in staat is om 
afstand te bewaren ten opzichte van de 
betrachtingen van de samenleving. De taak 
van het kunstwerk schuilt precies in het 
oproepen van een weerstand tegen de 
producten van de moderne maatschappij. 
Zoals in Avant-garde and Kitsch richt Green
berg zijn aandacht naar het onderscheid 
tussen high en low culture, naar hun onder
linge wisselwerking en naar de mechanis
men die ze van elkaar scheiden.
Vanaf de late jaren ’40 veranderen echter de 
klemtonen. Greenberg uit voortaan vooral 
zijn ongerustheid over het feit dat de dis
tincties tussen beide domeinen beginnen te 
vervagen. Hoewel hij stelt dat een zekere 
hoop gerechtvaardigd is omdat de naoor
logse Amerikaanse middenklasse naar cul
tuur hunkert, stelt hij vast dat dit verlangen 
vooral betrekking heeft op een kunst die 
“not too hard to consume” is: “We may be 
witnessing the emergence of a new, 
middlebrow form of popular art that, while 
it exploits many of the innovations of avant- 
garde art, lowers their intensity and dilutes 
their seriousness in order to convert them 
into something calendar and magazine can 
digest - as if in answer to a public that is 
making new and higher demands on the art 
offered to it”. (II, 57 en II, 160-170) Als de 
culturele elite ontbreekt om de kunstenaar 

te ondersteunen dan zal deze zich onder- 
werpen aan de conventies van de massacul
tuur, waarschuwt Greenberg.
Ondertussen tekenen zich op politiek en 
ideologisch vlak ingrijpende wijzigingen af 
in Greenbergs benadering. Omstreeks 1949, 
ongeveer gelijktijdig met het stopzetten van 
zijn activiteiten als recensent voor The 
Nation, verliest Greenberg elke hoop op een 
socialistische samenleving. Ondanks het feit 
dat hij zich distantieert van het demago
gisch populisme van McCarthy, wordt 
Greenberg zelfs een militant anti-commu- 
nist. Niet alleen reageert hij furieus op be
paalde artikels in The Nation die hij als 
sovj etpropaganda verkettert, hij participeert 
ook volop aan uitgesproken anti-commu- 
nistische organisaties zoals het American 
Committee for Cultural Freedom. (14) 
Vanzelfsprekend valt Greenbergs inschik
kelijkheid tegenover de Amerikaanse poli
tieke werkelijkheid samen met verschuivin
gen in zijn standpunten als criticus. In een 
lang essay uit 1953, The Plight Of Our 
Culture, (III, 122-152) herroept Greenberg 
zelfs zijn vroegere kritiek op de massacul
tuur. Op enkele jaren tijd ruilt hij zijn pessi
mistische visie op de cultuur van de moder
niteit in voor een bijna stralend optimisme. 
Plotseling meent Greenberg dat de nieuwe, 
dominante cultuur van de middenklasse in 
staat is om aan de inauthenticiteit en de 
vervlakking van de massacultuur te weer
staan en zelf een oprechte cultuur kan pro
duceren. “But can it not be hoped that 
middlebrow culture will in the course of 
time be able to transcend itself and rise to a 
level where it will be no longer middlebrow, 
but high culture? This hope assumes that the 
new urban middle classes in America will 
consolidate and increase their present social 
and material advantages and, in the process, 
achieve enough cultivation to support, 
spontaneously, a much higher level of cul
ture than now. And then, supposedly, we 
shall see, for the first time in history, high 
urban culture on a mass basis.” Terwijl in 
Avant-garde and Kitsch enkel de marginale 
cultuur van de avant-garde weerstand kon 
bieden aan de vulgariteit van het moderne 
industrialisme, wordt in de tekst uit 1953 
gesteld dat het industriële kapitalisme niet 
noodzakelijk leidt tot vulgariteit op cultu
reel vlak. Uiteraard beklemtoont Greenberg 
dan ook niet langer dat de moderne kunst in 
staat is om de dominante waarden van de 
burgerlijke samenleving te negeren. De cen
trale paradox vanhet modernisme, met name 
de vervreemding van de kunst van de kapi
talistische samenleving, wordt bijgevolg 
volledig losgekoppeld van ideologische en 
politieke (Trotskistische) connotaties. De 
notie van de zelfreflexiviteit van de mo
derne, abstracte kunst en de preoccupatie 
met de artistieke media gaan niet langer 
gepaard met een kritiek op de waarden van 
de eigentijdse samenleving. Zijn preferentie 
voor het serene hedonisme van Matisse (15) 
boven de terribilità van Picasso en zijn 
voorkeur tijdens de jaren ’60 voor het werk 
van Morris Louis, Kenneth Noland en Jules 
Olitski geven duidelijk aan wat Greenberg 
als een valabele artistieke belichaming van 
de stralende culturele toekomst van de 
Amerikaanse droom beschouwde.
Het optimisme dat Greenberg in de jaren 
’50 uitte, wordt in het daaropvolgende de
cennium evenwel getemperd. Gedesillusio
neerd moet hij erkennen dat de nieuwe 
Amerikaanse middenklasse, waarin hij zijn 
hoop had gesteld, eerder middlebrow cul
ture verkiest dan kunst. Bovendien blijkt de 
vooruitstrevende kunst (advanced art) uit
eindelijk zelf niet bestand tegen de 
vervlakking van de massacultuur: “The 
avant-garde seems to have proven, finally, 
just as unable to protect itself from the 
infiltration of the middlebrow as every other 
department of culture in our society has 
been. And the middlebrow, not the lowbrow, 
has always been the avant-garde’s most 
formidable enemy”. (IV, 259-265) Nieuwe 
fenomenen als Pop Art en Minimal Art 
beschouwt Greenberg, zoals reeds aange- 
toond, als voorbeelden van novelty art, een 
product van een hypertrophied avant-garde 
die zich richt tot een publiek dat “the 
emblems, tokens, signs, and stigmata” ver
langt van wat het reeds kent en als vooruit
strevende kunst mag verwachten.
Wat de verhouding tussen moderne kunst 
en samenleving betreft, kunnen we dus ge
wag maken van een drietal fasen in het 
denken van Greenberg. De eerste fase moet 
gesitueerd worden in de periode 1939-1949. 
In Avant-garde and Kitsch stelt Greenberg 
dat het industriële kapitalisme vernietigend 
is voor de cultuur en dat enkel het fenomeen 
van de avant-garde in staat is aan deze 
vernietiging weerstand te bieden. In de 
tweede fase, te situeren in de jaren ’50, 
meent Greenberg dat de moderne samenle

ving niet noodzakelijk tot een culturele 
vervlakking leidt en dat een alliantie tussen 
de nieuwe opkomende middenklasse en de 
nieuwe avant-gardistische cultuur mogelijk 
is. In de laatste fase tenslotte, tegen het eind 
van de jaren ’60, knoopt hij terug aan bij zijn 
vroege ideeën: de moderne samenleving is 
inderdaad vernietigend voor de cultuur, met 
dien verstande, dat zelfs de avant-garde 
daartegen niet bestand blijkt.

Hogepriester

Clement Greenbergs activiteiten als criticus 
nemen een einde wanneer hij merkt dat hij 
zijn greep op het eigentijdse kunstgebeuren 
verliest. De Collected Essays and Criticism 
worden afgesloten met een in 1969 afgeno- 
men interview. Greenberg blijft bijna angst
vallig vasthouden aan de idee van een zui
verheid van de cultuur. Hij veroordeelt alle 
pogingen die zijn puristische esthetica on
dermijnen. Zijn voorkeur voor een cool 
hedonism, zoals belichaamd in de doeken 
van Olitski, Noland en Louis, beantwoordt 
echter niet alleen aan zijn ideaal van een 
zuivere en volledig autonome kunst, maar 
reflecteert ook zijn appreciatie van de kracht 
van de Pax Americana. Greenberg, ooit de 
high priest of formalism genoemd, wordt 
bijna de Amerikaanse dubbelganger van de 
Romeinse censor Cato maior, die helle
nistische invloeden beschouwde als een 
aantasting van de Romeinse discipline en 
militaire slagvaardigheid. Niet voor "niets 
heeft Greenberg de nieuwe Amerikaanse 
avant-garde, die zich tegen het provincia
lisme van de doorsnee Amerikaanse kunst 
had afgezet en zich een universele en kos
mopolitische status had toegeëigend, 
American Type Painting genoemd. Als free 
trade painting zou zij de kitscherige aard 
van de kunst van de Oosteuropese regimes 
blootleggen.
Opvallend is ook zijn geringe belangstel
ling voor de naoorlogse Europese avant- 
garde. Net als sommige historische avant- 
gardes, met name het dadaïsme en het sur
realisme, valt ze volledig buiten zijn kunst
historisch schema. Het surrealisme be
schouwt hij van meet af aan als een diepte
punt van de moderne kunst aangezien het op 
geen enkele manier kan verzoend worden 
met het ideaal van een gebalanceerde, zui
vere, autonome, apollynische kunst, dat hij 
voor ogen had. (I, 225-231) Latere 
interpretatiemodellen zullen precies pogen 
hiervoor oplossingen te bedenken, zoals 
bijvoorbeeld Peter Burger in zijn Theorie 
der Avantgarde (1972). Bürger, die in zijn 
interpretatie ook vanuit Marx vertrekt (de 
notie van systeem-immanente kritiek ont
leent hij aan de Grundrisse), zal zich even
wel in zijn poging om zowel Malevich, 
Duchamp als de surrealisten in één enkel 
schema te integreren, richten op het maat
schappelijke systeem van de kunst in plaats 
van op individuele kunstwerken.
Vanaf de late jaren ’60 wordt bovendien elk 
grand récit radicaal in vraag gesteld. Pre
cies de poging om het modernisme te inte
greren in een historisch ontwikkelingsproces 
vormt Greenbergs grootste verdienste. Sinds 
Winckelmann is de kunstgeschiedenis niet 
langer een opeenstapeling van afzonder
lijke feiten of verhalen. Zoals voor Hegel, 
Marx, Warburg, Riegl en Panofsky, is ook 
voor Greenberg de kunst een uitdrukking 
van wat we gemakshalve een Zeitgeist noe
men. Ook voor Greenberg ligt de verklaring 
van de kunstgeschiedenis besloten buiten 
de kunst, in het domein van bredere sociale 
en culturele transformaties. Greenbergs ori- 
ginaliteit schuilt precies in het feit dat hij 
deze contextualistische of externalistische 
visie op de kunst koppelt aan het moder
nisme met zijn formalistische of inter- 
nalistische connotaties. Voor Greenberg 
definieert kunst zijn eigen grenzen en moet 
ze als een autonome materie benaderd wor
den, maar dit moet vanuit een breder histo
risch perspectief bekeken worden. Green
bergs internalisme wordt als het ware 
ingebed in een contextualistische verkla
ring. Kants notie van een Zweckmafligkeit 
ohne Zweck wordt in een Hegeliaans histo
risch ontwikkelingsproces geïncorpo
reerd. (16) Vanuit een marxistisch geïnspi
reerde visie op de geschiedenis als een li
neair vooruitgangsproces wordt in de kapi
talistische samenleving een stadium onder
kend, waarin de kunstenaar naar bohemia 
wordt verbannen en de kunst tot autoreflectie 
wordt veroordeeld. Zoals voor Adomo, is 
ook voor Greenberg kunst een vorm van 
negatie en vindt zij haar nut in haar 
nutteloosheid voor het kapitalistische, in
dustriële productieproces.

Steven Jacobs

Noten

(1) The Collected Essays and Criticism, 
Edited by John O’Brian, werden gepubli
ceerd door The University of Chicago Press, 
Chicago and London tussen 1986 en 1993. 
De vier volumes omvatten respectievelijk 
Perceptions and Judgments (1939-1944), 
Arrogant Purpose (1945-1949), Affir
mations and Refusals (1950-1956) en 
Modernism with a Vengeance (1957-1969). 
Referenties aan teksten van Greenberg ver
wijzen naar de nummering en pagina-aan- 
duiding van deze editie.
(2) Zie Serge Guilbaut, How New York 
Stole the Idea of Modem Art: Abstract 
Expressionism, Freedom, and the Cold War, 
Chicago, 1983.
(3) Zie Yve-Alain Bois, Dossier Pollock: 
Clement Greenberg; les textes sur Pollock, 
in: Macula, 2, 1977, pp. 36-39; Francis 
Frascina (ed.), Pollock and After: The 
Critical Debate, New York, 1985; Timothy 
J. Clark, Jackson Pollock’s Abstraction, in: 
Serge Guilbaut (ed.). Reconstructing 
Modernism.Art in New York, Paris, and 
Montreal 1945-1964, Cambridge, Mass., 
London, 1990, pp. 172-243; en Rosalind 
Krauss, Qui a peur du Pollock de Green
berg?, in: Les Cahiers du Musée national 
d’art moderne, 45/46, automne/hiver 1993, 
pp. 159-171.
(4) The Present Prospects of American 
Painting and Sculpture, II, 65, pp. 160-170. 
In zijn in 1946 in Les Temps Modernes 
verschenen artikel over L’art américain au 
XXe siècle maakt Greenberg gewag van 
“une peinture d’un genre gothique, néo- 
expressioniste et abstrait (...). Cette oeuvre 
produit une impression baroque, élaborée, 
qui fait penser à Poe et elle est remplie d’une 
sensibilité sadique et Scatologique”. Zie ook 
Timothy J. Clark, Jackson Pollock’s 
Abstraction, in: Serge Guilbaut, 1990, zie 
noot 3, pp. 172-243.
(5) Thierry De Duve, The Monochrome 
and the Blank Canvas, in: Serge Guilbaut, 
1990, zie noot 4, pp. 244-310. Zie ook Yve- 
Alain Bois, Les Amendements de Green
berg, in: Les Cahiers du Musée national 
d’art moderne, 45/46, automne/hiver 1993, 
pp. 52-60. Misschien moet ook worden aan
gestipt dat het essentialisme van Greenberg 
zich volledig concentreert op de flatness 
van de schilderkunst en, eigenaardig ge
noeg, slechts zeer zelden aandacht heeft 
voor de materiële aspecten van het picturale 
proces. Zie Jean Clay, La peinture en 
charpie, in: Macula, 3/4, novembre 1978, 
p. 171.
(6) Bruce Glaser, Questions to Stella and 
Judd, in: Art News, 65, 1966, p. 58.
(7) Deze opmerking heeft eigenlijk be
trekking op het werk van Francis Bacon, 
maar onmiddellijk erna merkt Greenberg op 
dat “the same discrepancy has the same 
effect in the art of Frank Stella”. (IV, 282- 
288) Voor Greenbergs readies op de Black 
Paintings van Stella zie ook Thierry De 
Duve, The Monochrome and the Black Can
vas, zie noot 5.
(8) Zie Barbara Haskell, Donald Judd, 
New York, 1988, p. 81.
(9) Zie bijvoorbeeld Donald Judd, Specific 
Objects, in: Arts Yearbook, 8, 1965, p. 77; 
Complete Writings 1959-1975, p. 182.
(10) De uitdrukking is ontleend aan Lucy 
R. Lippard, Tony Smith, New York, 1972, 
p. 20. Lippards verwijt is hier gericht tegen 
Michael Fried, die Greenbergs gedachten
gang overneemt en verder uitwerkt.
(11) Zie bijvoorbeeld I, 217-220; III, 66- 
71;enin, 122-152.
(12) Zie Paul Crowther, Greenberg’s Kant 
and the Problem of Modernist Painting, in: 
British Journal of Aesthetics, 25, 4, 1985, 
pp. 317-325; en Ingrid Stadler, The Idea of 
Art and of Its Criticism: A Rational 
Reconstruction of a Kantian Doctrine, in: 
Ted Cohen & Paul Guyer (eds.), Essays in 
Kant’s Aesthetics, Chicago, 1982.
(13) Zie Thierry De Duve, Clement Green
berg Between the Lines, Paris, 1996, p. 85. 
(14) Zie de introductie van John O’Brian tot 
het derde volume van The Collected Essays. 
(15) Zie John O’Brian, Greenberg’sMatisse 
and the Problem of Avant-Garde Hedonism, 
in: Serge Guilbaut, 1990,zie noot3,pp. 144- 
171.
(16) Zie Arthur C. Danto, Greenberg, Le 
grand récit du modernisme et la critique 
d’art essentialiste, in: Les Cahiers du Musée 
national d’art moderne, 45/46, automne/ 
hiver 1993, pp. 19-29.
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Het geheugen van de hedendaagse kunst
Over Gerhard Richter, Jeff Wall en Mat Collishaw

Na de beeldenstorm die gedurende de eerste 
decennia van deze eeuw in de kunst opstak, 
en die weer aan kracht toenam na de Tweede 
Wereldoorlog, treden vanaf de jaren ’60 
enkele niet-traditionalistische kunstenaars 
opnieuw in dialoog met de kunst van het 
verleden. Zij verlangen niet op een naïeve 
manier naar de ‘echte’, ‘grote’ kunst terug. 
Zij pretenderen niet in een ononderbroken 
traditie te staan, veeleer onderzoeken zij 
vanuit een hedendaags standpunt elemen
ten die gaandeweg uit de kunst zijn ge
weerd. Aldus geven ze de kunst haar geheu
gen terug. In dit artikel staat het werk van 
drie van hen - behorend tot verschillende 
generaties - centraal: Gerhard Richter, Jeff 
Wall en Mat Collishaw.

L.H.O.O.Q, de door Duchamp in 1919 van 
een snorretje en een obsceen taalgrapje voor
ziene reproductie van de Mona Lisa, is 
slechts één (zij het erg expliciete) uiting van 
de in de eerste helft van de eeuw vigerende 
overtuiging dat de erfenis van het verleden 
een loden last is die de vernieuwing van de 
kunst in de weg staat. Theorieën die de aard 
van de 20ste-eeuwse kunst willen kenschet
sen, benadrukken dan ook steevast de vrij
wel volledige breuk met de conventies van 
de westerse kunst. Deze breuk kan echter op 
uiteenlopende manieren worden geïnterpre
teerd, zoals een vergelijking van de theo
rieën van Clement Greenberg en Peter 
Burger leert.
Greenbergs theorie van het modernisme 
concentreert zich op de eigenschappen van 
een bepaald medium. Modernisme is vol
gens zijn definitie “the use of the caracteristic 
methods of a discipline to criticize the dis
cipline itself, not in order to subvert it but in 
order to entrench it more firmly in its area of 
competence.” (1) Dit leidt in de moder
nistische schilderkunst tot een verdringing 
van referentiële elementen en een fixatie op 
de flatness van het doek. Een volstrekt an
dersoortige invalshoek kiest Bürger met zijn 
Theorie der Avantgarde. Burger contras
teert de autonomie van “de burgerlijke kunst” 
- waartoe we vermoedelijk ook het moder
nisme à la Greenberg moeten rekenen - met 
de transgressie van die autonomie door de 
avant-gardes, met name het dadaïsme. (2) 
Innovaties zoals montage en de ready-made 
plaatsen de kunst in het leven en geven haar 
weer een (politieke) functie in de maat
schappij. De breuk met het verleden is niet 
minder radicaal dan in Greenbergs theorie: 
Bürger stelt weliswaar dat de avant-garde 
terugwerkend bepaalde kenmerken van de 
oude burgerlijke kunst aan het licht brengt, 
maar dit kan zij enkel door radicaal met die 
kunst te breken, door zich negatief en kri
tisch tot het verleden te verhouden.
Al is het om heuristische redenen zinvol om 
een onderscheid te maken tussen een op 
formele zuiverheid gerichte modernistische 
tendens en een deels politiek georiënteerde, 
anti-formele en tegen de beperkingen van 
de autonome kunst agerende avant- 
gardistische beweging, men moet in het oog 
houden dat het om twee perspectieven op de 
kunst van deze eeuw gaat en niet om twee 
transcendentale categorieën. Nog afgezien 
van het feit dat de jonge Greenberg dat wat 
hij later ‘modernisme’ zou noemen nog als 
‘avant-garde’ betitelde, overlappen de theo
rieën elkaar. (3) Sinds Greenberg zijn theo
rie formuleerde, is ook steeds duidelijker 
geworden dat ‘modernisten’ als Mondriaan 
en Kandinsky geen genoegen wilden nemen 
met een autonome status van de kunst. Zij 
hoopten op een spirituele omwenteling waar
van hun werk een voorbode zou zijn. (4) 
Wat de ‘avant-garde’ betreft, hebben met 
name Rosalind Krauss en Hal Foster be
paalde aspecten van het surrealisme naar 
boven gehaald die niet in Bürgers nogal 
rechtlijnige politieke theorie passen. In het 
geval van Fosters lezing van het surrealisme 
in het teken van de Todestrieb neemt het 
verleden een belangrijke plaats in, als de 
'unheimliche' fascinatie die oude objecten 
uitoefenen. (5)
De term ‘avant-garde’ komt in de eerste 
helft van de 19de eeuw op om politieke, 
artistieke en intellectuele voorhoedes te 
benoemen. Nog steeds worden in de kunst- 
geschiedschrijving 19de-eeuwse stromin
gen zoals realisme en impressionisme 
‘avant-gardistisch’ genoemd. Bürger - en 
anderen in zijn voetspoor - behoudt de term 
echter voor aan de 20ste-eeuwse bewegin
gen zoals dadaïsme, surrealisme en 
constructivisme. Greenbergs geschiedenis 
van het modernisme begint bij de impressio
nisten en bij Cézanne. Dat is nogal restric

tief. De autonomie van de kunst wordt im
mers in de 18de eeuw een feit, en na 1800 
worden in de romantische schilderkunst 
reeds de eigenschappen van het medium 
benadrukt en wordt de compositie radicaal 
vereenvoudigd - zoals Greenberg in een 
vroege tekst ook enigszins tegenstribbelend 
toegeeft. (6) De pogingen van 19de-eeuwse 
salonkunstenaars om de traditie van de ‘klas
sieke’ 16de- tot 18de-eeuwse kunst niette
min voort te zetten, betekenen een ontken
ning of veronachtzaming van het feit dat die' 
erfenis problematisch is geworden.
Gerhard Richter, Jeff Wall en Mat Collishaw 
verwijzen in hun werk niet alleen naar de 
vorige eeuw, maar ook naar die ‘grote’ 
(Italiaanse, Nederlandse) kunst van de daar
aan voorafgaande eeuwen, die door de kunst- 
geschiedschrijving lang als het hoogtepunt 
van de beschavingsgeschiedenis werd be
schouwd. Zij kunnen zich dat juist veroorlo
ven omdat zij er door een grote temporele en 
culturele kloof van gescheiden zijn. Gerhard 
Richter is in zijn referenties naar het verle
den het minst specifiek. Hij is van mening 
dat ongeloofwaardig geworden conventies 
toch alleen maar in de vorm van kitsch terug 
kunnen komen - zoals sommige 19de- 
eeuwse salonkunstenaars reeds onvrijwillig 
demonsteerden. Wall ziet daarentegen in de 
genres van de klassieke westerse kunst - van 
de Renaissance tot de 19de eeuw - moge
lijkheden tot vernieuwing. Mat Collishaw 
maakt het meest expliciet gebruik van be
roemde historische kunstwerken, maar juist 
door de behandeling die deze voorbeelden 
ondergaan, worden zij onherroepelijk in het 
verleden geplaatst.

Gerhard Richter: de tijd der koningen en 
het informele tijdperk

Na de Tweede Wereldoorlog worden de 
modernistische zelfzuivering en de avant- 
gardistische transgressie van de autonomie 
zélf respectabele en museabele tradities. 
Eén van de kunstenaars die deze canoni
sering op haar beurt van repliek dient, is 
Gerhard Richter, geboren in 1932 in 
Dresden, en als socialistisch-realistisch 
schilder opgeleid in de DDR. Op de 
documenta van 1959 komt hij voor het eerst 
in aanraking met abstractie. Ook na zijn 
emigratie naar de Bondsrepubliek in 1961 
verloopt de kennismaking met de moderne 
kunst vrij langzaam en toevallig. (7) 
Sommige werken van Richter lijken pro
bleemloos in de geschiedenis van het mo
dernisme opgenomen te kunnen worden, 
zoals de reeks Farbtafeln (rasters met wille

Gerhard Richter

Lesende, 1994

keurige kleurcombinaties) en de mono
chrome Graue Bilder, beide uit de eerste 
helft van de jaren ’70. Daarnaast schildert 
Richter vanaf 1962 figuratieve werken naar 
foto’s uit kranten en tijdschriften alsmede 
naar zelfgemaakte opnames. Op deze wer
ken werd in de jaren ’60 het etiket “kapita- 
listischer Realismus" geplakt, naar de ma
nifestatie Leben mit Pop - eine Demonstra
tion für den kapitalistischen Realismus, in 
1963 door Gerhard Richter en Konrad Lueg 
in een Düsseldorfse meubelzaak georgani
seerd.
Het op een zelfgemaakte foto gebaseerde 
Erna (Akt aufeiner Treppe) uit 1966 toont 
frontaal de zwangere vrouw van de kunste
naar die naakt de trap afloopt. Dit werk is 
onder meer een commentaar op Duchamps 
kubistische Nu descendant un escalier 
( 1912), dat tijdens de Armory Show in 1913 
in de Verenigde Staten hét symbool van de 
onbegrijpelijke, bizarre moderne kunst werd. 
Richter laat het succes de scandale van 
Duchamp als het ware een retour à l’ordre 
maken: de kubistische fragmentatie heeft 
plaats gemaakt voor een wat wazige realis
tische voorstelling, die de sfeer van semi- 
pornografische amateurkiekjes oproept. Op 
deze wijze wordt duidelijk hoe academi
sche tradities, uit de kunst verbannen, op 
Taag’ niveau nog doorwerken.
Richter heeft opgemerkt dat hij zich als een 
“informeel” schilder ziet. (8) Het onvermo
gen om tot een overtuigende vorm te ko
men, wordt in zijn oeuvre gethematiseerd. 
Net als bij alle foto-schilderijen is de voor
stelling van Erna (Akt auf einer Treppe) 
verwist op het moment dat de verf nog nat 
was. De verwissing van de composities duidt 
erop dat zij voor Richter uiteindelijk niet 
kunnen standhouden. Zij zijn als voortbreng
selen van de fotografie te willekeurig, zij 
hebben niet de dwingende kracht van de 
traditionele schilderkunst. Richter levert zich 
echter niet volledig aan het ‘informele’ uit. 
Hij creëert in zijn werk ook een tegenpool - 
in de vorm van traditionele motieven en 
compositieschema’ s.
In de jaren ’60 overheersen nog het frag
mentarische (het snapshot-karakter) en het 
informele (de sterke verwissing). Richter 
interesseert zich dan vooral voor foto’s van 
amateurs en persfotografen, omdat deze geen 
artisticiteit pretenderen. Vakkundig ge
maakte foto’s zijn te nadrukkelijk gecom
poneerd en refereren daarmee te expliciet 
aan de traditie van de schilderkunst. Gaan
deweg gebruikt Richter echter steeds meer 
zelfgemaakte foto’s, en worden zijn foto’s 
harmonischer en conventioneler. Ook het 

gebruik van kleur ten opzichte van het zwart
wit van veel werk van de jaren ’60 maakt de 
werken op het oog traditioneler en in ieder 
geval verleidelijker, mooier. Erna wijst door 
het gebruik van kleur en door het verstilde, 
intieme karakter al naar latere ontwikkelin
gen vooruit, al heeft het nog onmiskenbaar 
het karakter van een kiekje.
In de late 19de eeuw had Nietzsche schoon
heid opgevat als de schijn die ons ervoor 
behoedt de wreedheid en de zinloosheid van 
de wereld onder ogen te zien. Tegenover de 
vulgaire waarheidszoekerij van de weten
schap, die de onttovering van de wereld tot 
gevolg heeft, staan de schijn en het mas
ker. (9) Met dit manoeuvre - het ontkoppelen 
van de traditionele trias van het schone, het 
goede en het ware - gaf Nietzsche echter 
zonder het te beseffen kunstenaars een wa
pen in handen om de schoonheid (die im
mers als schijn is doorzien) te bestrijden. Dit 
gevecht tegen de schijn, dat reeds decennia 
aan de gang was en tijdens Nietzsches leven 
in intensiteit toenam, bereikte in de jaren na 
zijn dood - in de vroege 20ste eeuw - een 
hoogtepunt. Voor de modernistische en ze
ker voor de avant-gardistische kunstenaars 
mocht kunst geen narcotiserende fantasma
gorie zijn, maar diende kunst juist droom
beelden te vernietigen en in het teken van 
bewustwording te staan. Deze ontwikke
ling was deels een reactie op de nieuwe 
mogelijkheden om beelden op een mecha
nische wijze te reproduceren. Schoonheid is 
tot een handelswaar als elke andere verwor
den. Niet langer is ze door een beperkt 
aanbod noodzakelijkerwijs exclusief. Elke 
Hollywoodfilm, elke advertentie weet een 
geluksbelofte te geven.
Met een doek als Lesende (1994) introdu
ceert Richter de door commercie en foto
grafie toegeëigende geluksbelofte wederom 
in de schilderkunst. Lesende maakt deel uit 
van een reeks waarin de jonge derde vrouw 
en de baby van de kunstenaar centraal staan. 
Het schilderij toont de vrouw terwijl zij met 
volle aandacht een tijdschrift aan het lezen 
is. Het warme licht, de roodbruine kleuren, 
de glans op het tijdschrift, op de haren en op 
de nek van de vrouw, al deze elementen 
scheppen een verstilde sfeer. Een intiem 
genrestuk, dat aan de biedermeiertijd lijkt te 
zijn ontsproten - al benadrukt de scherpe 
scheiding van voor- en achtergrond (die out 
of focus is) het fotografische karakter.
De kritische hedendaagse beschouwer staat 
onvermijdelijk wantrouwig tegenover der
gelijke voorstellingen, waarvoor het gezegde 
‘te mooi om waar te zijn’ letterlijk lijkt te 
gelden. In het verleden stond de schoonheid

Op welke doelgroep richt u zich met uw tijdschrift? Wat rijn de karakteristieken van uw doelgroep? Zijn rij vakmatig betrokken (producerend - exposerend - exploiterend - beschouwend - educatie) en/of geïnteresseerd als privépersoon?



Adrian Walker, artist, drawing from a specimen in a laboratory in the department of Anatomy at the University of British Columbia, Vancouver, 1992

van de kunst in scherp contrast met de 
maatschappelijke realiteit. Als Richter in de 
hedendaagse chaos een herinnering aan 
schijnbaar betere tijden levend houdt, dan is 
dat niet omdat hij gelooft dat die tijden 
werkelijk beter waren. Veeleer gaat het - 
met Nietzsche - om een confrontatie van de 
moderne samenleving met een schijn van 
schoonheid en harmonie, die niet preten
deert meer dan bitter noodzakelijke schijn 
te zijn.
Richter onderkent de sterke schijnvijandige 
tendens in de 20ste-eeuwse kunst. In zijn 
ogen is echter de tijd gekomen om afscheid 
te nemén van de fixatie op het materiële en 
het concrete. “Die Erfindung des Ready
made scheint mir die Erfindung der Realitat 
zu sein, also die einschneidende Entdeckung, 
daB die Realitat im Gegensatz zum Weltbild 
das einzig Erhebliche ist. (...) Und 
irgendwann wird es wieder darum gehen, 
dieser Realitat den Wert abzusprechen und 
Bilder einer besseren Welt (wie gehabt) 
aufzustellen.” (10) Ema (Akt auf einer 
Treppe) is met zijn verwijzing naar één van 
de laatste schilderijen van Duchamp een 
heroverweging van het historische moment 
waarop de dingen het ovememen van de 
beelden. Met een werk als Lesende stoot 
Richter op zijn beurt “de realiteit” weer van 
de troon en creëert hij een “beeld van een 
betere wereld”.
Ook de landschappen van de jaren ’80 en 
’90 vallen in de categorie ‘beelden van een 
betere wereld’. Deze vage en sfeervolle 
landschappen verraden altijd hun fotografi
sche oorsprong en herinneren aan de kitsch 
van reisbrochures. Soms worden zij ver
stoord door menselijke ingrepen zoals ver
keersborden en viaducten. Meestal lijkt de 
natuur echter intact, of beter gezegd, lijkt 
het een oud en harmonisch cultuurlandschap. 
Richter noemt deze schilderijen huichel
achtig (verlogen). Hun suggestie van een 
intacte wereld (heile Welt) is ongeloofwaar
dig. (11) Bij de landschappen en bij andere 
heile Welt-schilderijen zoals Lesende heeft 
de verwissing een andere functie gekregen 
dan in de oude zwart-wit-schilderijen. Zij is 
verfijnder en in plaats van te signaleren dat 
de voorstelling op elk moment tot volledige 
informaliteit kan overgaan, zorgt zij voor 
een verfraaiend soft focus-effect.
De verwissing maakt het motief nu tot een 
schim uit het verleden. De voorstellingen 
liggen als achter een waas. De utopische 
dimensie van de kunst vindt Richter in het 
ongeloofwaardige, in het clichématige. Hij 
plaatst zich met de heile Welt-schilderijen 
meer in de lijn van Cabanel, Bouguereau en

JeffWall

Alma-Tadema dan in de modernistische tra
ditie. Dat deze werken onoprecht zijn en 
met de kitsch flirten, geeft aan hoe proble
matisch en fantasmagorisch idealistische 
noties van een betere wereld zijn. Richters 
abstracte schilderijen van de laatste twintig 
jaar laten het tegendeel van deze dromen 
zien: het falen van de poging om een slui
tend Weltbild te ontwerpen. De veelkleu
rige en complexe abstracte doeken die Rich
ter vanaf de tweede helft van de jaren ’70 
maakt, zijn het resultaat van een reeks ver
nietigingen. De oorspronkelijke opzet wordt 
door het schrapen van verf onherkenbaar 
gemaakt. Het uiteindelijke resultaat komt 
voort uit gepland toeval. Deze werken zijn 
de optische evidentie van de mislukking om 
harmonisch gecomponeerde werken te schil
deren.
Omdat onze moderne samenleving niet vol
gens door God gegeven regels hiërarchisch 
geordend is (zoals ten tijde van de Renais
sance en de Barok), is het volgens Richter 
onmogelijk om ‘klassieke’ kunstwerken te 
scheppen. Ons tijdperk is chaotisch én brengt 
een informele kunst voort. “Das Informelle 
ist das Gegenteil der konstruktiven Qualitât 
der Klassik, also der Zeit der Könige, der 
klar gestalteten Hierarchien. (...) Das, 
informelle Zeitalter hat ja gerade érst be
gonnen.” (12) Schilderijen die dit ontken
nen, zoals Lesende, zijn dan ook onoprecht. 
De op pers- en politiefoto’s gebaseerde cy
clus 18. Oktober 1977 uit 1988 staat echter 
volledig in het teken van de triomf van het' 
informele. Deze reeks schilderijen, die qua 
formaat variëren van klein tot monumen
taal, doet verslag van de zelfmoord van de 
RAF-leden in de gevangenis van Stamm- 
heim in 1977. De RAF is voor Richter hét 
voorbeeld van misleid en verblind idea-, 
lisme, van de in misdaden uitmondende 
behoefte aan een betere en stabielere wé
reld. Richter grijpt met deze reeks terug öp . 
zijn zwart-wit schilderijen uit de jaren ’60, 
maar de subtiele manier van verwissen legt 
eerder een verband met de ‘mooie’ 'werken 
van de jaren ’80 en ’90. Ook in dé Oktober- 
cyclus bewerkt hij de beelden op een dus
danige manier dat een sfeervolle, in dit 
geval melancholische indruk ontstaat. Het 
schilderij van de gevangeniscel (Zellej ziet 
er door de verticale verwissing uit alsof het 
door een ruit wordt bekeken waarlangs re
gen naar beneden stroomt. In Erhangte is de 
verwissing zonder richting, zodat het moei
lijk herkenbare lichaam in een dichte mist 
lijkt te zweven. De tonaliteit van de Okto- 
ber-werken, die donkerder is dan die van de 
oude zwart-wit schilderijen, draagt even

eens bij tot de sfeer van rouw. Die rouw 
betreft niet alleen de RAF-leden, Richter 
draagt ook de hoop op de daadwerkelijke 

• verwezenlijking van een betere wereld ten 
grave.,

Jeff Wall en het genre

De Canadese kunstenaar JeffWall confron
teert in zijn van achteren belichte ciba- 
chromes de kunst van het verleden met de 
maatschappelijke realiteit van het heden. 
Daarbij grijpt hij terug op oude genres, die 
aldus een scharnier tussen verleden en he
den van de kunst vormen. Ook Richter ge
bruikt de conventies van traditionele genres 
om te breken mét de vernielzucht van de 
moderne kunst. Met de kitscherigheid van 
de heile Welt-werken betoont hij zich echter 
uiterst sceptisch over de mogelijkheid om 
deze genres té actualiseren. Wall stelt daar
entegen dat het genre niet uitsluitend voor 
het verleden staat. Het genre biedt ook de 
mogelijkheid tot variatie, tot innovatie. “In 
that sense, there is always something spectral 
- ghostly - in the generic, since any new 

"variant has in it all the past variants, 
somehow.” (13)
In de Middeleeuwen is de kunst gedefini
eerd door haar rol bij de liturgie en de 
devotie. Vrijwel alle genres zijn in feite, 
subgenres van de kerkelijke kunst, zoals 
altaarstuk, bijbelilluminatie, Mariabeeld. In 
de Renaissance en Reformatie komt er gaan
deweg steeds meer ruimte voor kunst die 
privé-vertrekken opsmukt. De vrije markt 
bloeit op en de kunst komt tot volledige 
ontbolstering. Naast de historieschilderkunst 
maken landschap, stilleven, portret en 
genrestuk opgang. In de Nederlanden ge
beurt dit in de loop van de 16de eeuw; in 
Frankrijk bestrijdt de academie gedurende 
de 17de eeuw de ‘lage’ genres door de 
historiéschildering als de enige waardige 
vorm van schilderkunst te propageren.
Aangezien de mens het hoogtepunt van Gods 
schepping is, is de kunstenaar die de mens 
uitbeeldt “beaucoup plus excellent que les 
autres,” aldus de invloedrijke kunst
theoreticus Félibien. ( 14) Toch heeft iemand 
die alleen portretten schildert de hoogste 
perfectie nog niet bereikt. Daartoe is het 
volgens Félibien noodzakelijk dat hij meer- 
dere figuren in één compositie verenigt, en 
vooral dat hij hen onderwerpen uit de my
thologie, de Bijbel en de geschiedenis laat 
uitbeelden. Als echter in de 18de eeuw de 
burgerij koopkrachtiger en zelfverzekerder 
wordt, vinden met schilders als Fragonard, 
Chardin, Vernet en Greuze pok in het 

absolutistische Frankrijk de minderwaardig 
geachte genres ingang.
In de kunstgeschiedschrijving krijgt met 
name het landschappelijke genre veel aan
dacht. Charles Harrison heeft in een indruk
wekkend artikel getraceerd op welke ma
nier het landschap in de 19de eeuw een rol 
speelde als wegbereider van het moder
nisme. Het landschap zou in die eeuw een 
bloei hebben doorgemaakt omdat het tijde
lijk tegengestelde visies op het schilderij 
wist te verzoenen: het schilderij als afbeel
ding van de werkelijkheid tegenover het 
schilderij als oppervlak met bepaalde for
mele kenmerken. Titels van impressionisti
sche schilderijen uit de jaren ’70 maken dit 
duidelijk: “Effet de neige” laat in het mid
den of sprake is van het effect van sneeuw of 
op het (schilderkunstige) effect van 
sneeuw. (15)
Nadat dit wankele evenwicht verstoord was 
en de referentialiteit de terugtocht blies, was 
de prominente rol van de landschap
schilderkunst uitgespeeld. Ook de 20ste- 
eeuwse kunst heeft echter haar tradities en 
dus haar genres, bijvoorbeeld het mono
chrome schilderij en de ready-made. De 
modernistische zuivering en de avant- 
gardistische transgressie hebben tot einde
loze variaties op en ontelbare herhalingen 
van succesvolle negaties aanleiding gege
ven; Genrevorming in de moderne kunst is 
in dat opzicht een teken van falen.
Wall grijpt na deze iconoclastische tenden
sen terug op traditionele beeldvormen, maar 
hij vermengt deze met ontregelende, heden
daagse elementen: “all representation, mine 
included, has been augmented with a kind of 
critical iconophobia.” (16) Dat wordt zicht
baar in een werk als Adrian Walker, artist, 
drawing from a specimen in a laboratory in 
the Dept, of Anatomy at the University of 
British Columbia, Vancouver uit 1992, dat 
verwijst naar de traditionele weergave van 
de kunstenaar en naar de in hun eigen ge
dachten verzonken, zich niet om de kijker 
bekommerende figuren van Chardin. Pein
zend kijkt de in een laboratorium gezeten 
Walker naar zijn motief, een hand met een 
deel van de arm, dat hij secuur tracht te 
tekenen. Maar Walker bevindt zich niet in 
een schilderij van Chardin - hij zit in een 
aseptisch, modem laboratorium, en de con
clusie is snel getrokken dat de camera die de 
foto heeft gemaakt inzake realisme zijn 
meerdere is. Met zijn “kritische iconofobie” 
betwijfelt Wall binnen de conventies van 
een genre de waarde daarvan voor de heden
daagse wereld - en vernieuwt het tegelijker
tijd zodat die waarde niettemin wordt be
vestigd.
Dat geldt ook voor Odradek, Taboritska 8, 
Prague, 18 July 1994, maar dan met betrek
king tot 20ste-eeuwse voorbeelden. Te zien 
is een op het oog alledaags tafereel: een 
modem gekleed meisje loopt de trap af in 
een nogal sjofel en donker Praags trappen
huis. In deze traditioneel aandoende com
positie heeft Wall verwijzingen verwerkt 
naar klassieken van de moderne literatuur 
en beeldende kunst. De ‘odradek’ uit de titel 
is een vreemdsoortig wezen uit Kafka’s 
verhaal Sorgen eines Hausvaters, dat emit 
ziet als een stervormige garenklos op een 
stokje - op de foto ligt het nauwelijks zicht
baar naast de trap. De ‘huisvader’ in Kaf
ka’s tekst vreest dat het wezen hem zal 
overleven en ook nog door het huis zal 
rollen als dat al door zijn kleinkinderen 
wordt bevolkt. Een andere, minder expli
ciete verwijzing betreft Duchamps Nu 
descendant un escalier. (17) Wall behan
delt Duchamps schilderij als het beginpunt 
van een potentieel nieuw genre, niet als een 
eenmalige en onaantastbare icoon. De 
kubistische fragmentatie is ingeruild voor 
fotografische precisie en het naakt voor een 
gekleed pubermeisje - is zij één van de 
kleinkinderen van de ‘huisvader’? Esthe
tisch radicalisme wordt getoetst aan de ba
naliteit van de alledaagse werkelijkheid, 
met een sfeervol, bijna meditatief werk als 
resultaat.
Werken als Adrian Walker en Odradek heb
ben wat Wall een “genormaliseerd opper
vlak” noemt: de divergentie tussen traditio
nele vorm en actuele realisering wordt niet 
sterk benadrukt. Het ziet er allemaal vrij 
conventioneel uit. De angels zitten in de 
details. Richter associeert de fotografie met 
het informele en met de teloorgang van de 
klassieke compositieschema’s; Wall vindt 
dat dergelijke conventies ook in de fotogra
fie benut kunnen worden omdat deze tegen
strijdige eigenschappen verenigt. Enerzijds 
is de fotografie wezenlijk fragmentarisch,

Welk deel bereikt u van uw gekozen doelgroep? (...) Voert u onderzoek uit, waarin u uw bereik meet? Hoe voert u dit onderzoek uit, intern/extern? Met welke frequentie? In hoeverre bevordert u het bereik van uw tijdschrift onder een breed
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puter om oude genres te actualiseren, maar 
een foto als Catching fairies geeft aan dat 
zijn belangstelling vooral uitgaat naar de 
ficties die de fotografie oplevert (of zij 
digitaal is dan wel conventioneel, ‘che
misch’) door de tijd stil te zetten: er komt 
altijd schijn bij kijken. Het ‘beslissende 
moment’ is niet veel meer dan het opleggen 
van compositieschema’s aan de realiteit. In 
zijn video-installaties creëert Collishaw een 
circulatie van beelden, een beeldenstroom 
zoals die dagelijks door tv-stations gepro
duceerd wordt. Het gevecht tussen open
heid en geslotenheid wordt in het voordeel 
van de eerste beslecht: de actuele informa
liteit wint van de klassieke orde. Collishaw 
betrekt juist in deze videowerken voorbeel
den van wat vóór veel mensen nog steeds de 
hoogste, de échte kunst is - Jan Van Eyck en 
Jan Steen - om de kloof tussen de laat 20ste- 
eeuwse realiteit en de (klassieke) kunst zo 
ver mogelijk uit te diepen.
Met zijn nadruk op de onbetrouwbaarheid 
van fotografie en zijn gebruik van video om 
afstand tot de bewonderde meesterwerken 
te scheppen, bewandelt Collishaw in feite 
de omgekeerde weg van Walls actualisering. 
Net als Richter benadrukt hij de afstand die 
ons van hiërarchische samenlevingen en 
hun kunst scheidt - zelfs van de 17 de-eeuwse 
Republiek der Nederlanden, die immers di
verse Europese vorsten verzocht om koning 
van het opstandige gebied te worden. Jan 
Steen wordt door het massaal naar het Rijks- 
museum stromende publiek niettemin als 
een actuele, levende kunstenaar beschouwd, 
in tegenstelling tot de ‘onbegrijpelijke’ en 
‘steriele’ hedendaagse kunstenaars. Heim
wee naar de Tijd der Koningen en naar 
Grote Kunst zal in dit informele tijdperk 
vermoédelijk niet snel uitsterven.

anderzijds biedt ze oneindige mogelijkhe
den op het vlak van compositie. Met de 
ontwikkeling van de techniek van de digi
tale manipulatie is de constructieve potentie 
van de fotografie alleen maar toegenomen. 
De werkelijkheid wordt in de fotografie niet 
meer zuiver indexicaal vastgelegd, zij kan 
naar believen worden vervormd en getrans
formeerd. Het fotografische beeld krijgt 
bepaalde kwaliteiten van het geschilderde 
beeld - al blijft er vanuit Benjaminiaans 
perspectief natuurlijk een grote kloof tussen 
het unieke, ‘auratische’ object en het tech
nisch reproduceerbare beeld.
In de 19de eeuw stierf het ooit zo prestigieuze 
mythologische genre een zachte dood in de 
handen van Cabanel en Bouguereau. Hun 
Venussen zagen er onder de invloed van de 
fotografie uit als tastbare pin-ups; de góden 
overleefden de confrontatie met de realiteit 
niet. Door de digitalisering krijgt de foto
grafie in onze tijd echter mogelijkheden die 
zij aan de schilderkunst ontnam. In Giant 
(een werk op zeer klein formaat) staat een 
reusachtige, naakte, oude vrouw met een 
briefje in de hand in een bibliotheek - ken
nelijk op zoek naar een bepaald boek. 
Vreemd genoeg breekt er geen paniek uit 
(zoals in Goya’s Colossus'), waarmee het 
beeld lijkt toé te geven dat het niet meer dan 
een technische illusie is. Michael Newman 
heeft over Giant opgemerkt dat de 
gedigitaliseerde fotografie góden kan doen 
verschijnen. (18)
Eveneens met behulp van de computer tot 
stand gekomen, is Deadtroops talk: A vision 
after an ambush of a Red Army patrol near 
Mogor, Afghanistan, winter 1986 (1992), 
dat verwijst naar demetkunstig gedrapeerde 
en halfdode lichamen bezaaide salonstukken 
zoals Napoleon te Eylau van Gros en Het 
vlot van de Medusa van Géricault. De digi
tale techniek is hier echter slechts ingezet 
om verschillende delen van het tafereel on
merkbaar aan elkaar te Tassen’. De onge
looflijke voorstelling zelf is het resultaat 
van ‘ouderwetse’ geënsceneerde fotogra
fie. Het werk toont Afghaanse soldaten bij 
het plunderen, terwijl de lijken van Sovjet
soldaten moppen tappen - alsof ze na een 
zinloze dood als zombies moeten voortle
ven. Er is geen Napoleon die, zoals bij Gros, 
licht in deze hel brengt. Dead troops talk is 
een sterk staaltje van Walls geloof in de 
mogelijkheden van de fotografie om oude 
genres (in dit geval de slagveldscène) te 
actualiseren. Richters stelling dat in deze 
informele tijd klassieke conventies niet meer 
voldoen, wordt doorhem niet gedeeld. V roeg 
19de-eeuwse schilders zoals Gros en 
Géricault wisten de traditie immers ook 
voort te zetten.

Mat Collishaw: geheugenmachines en 
vervliegende beelden

Een kunstenaar die eveneens met behulp 
van digitale technieken het fantastische weer 
inde kunst introduceert, is de jonge Brit Mat 
Collishaw. Hij refereert evenals Wall en 

Richter aan genres die in onbruik zijn ge
raakt - zoals het bloemstuk. Met werken als 
Tigerskin lily bewerkstelligt hij een grieze- 
lige verschuiving. Was het bloemstuk eer
tijds geruststellend, bij Collishaw is het in 
iets monsterlijks getransformeerd. De 
bloemblaadjes hebben de huid gekregen 
van wilde dieren zoals tijgers en luipaarden. 
In een recente reeks is de subtiele en verlei
delijke dierenhuid vervangen door de expli
ciete horror van kankerweefsel. In derge
lijke werken neemt het on- dan wel boven
natuurlijke wraak op de fotografische blik, 
net als in Giant en Dead troops talk van 
Wall.
Er is een cause célèbre uit het begin van 
deze eeuw die demonstreert dat ook in de 
klassieke fotografie het fantastische kan 
opduiken temidden van de ‘objectief vast
gelegde werkelijkheid. In 1917, en nog een 
keer in 1920, maakten de tienermeisjes Elsie 
Wright en Frances Griffiths foto’s die hen in 
het gezelschap van elfjes toonden. Spiritisten 
zoals Sir Arthur Conan Doyle zagen de 
opnames als bewijs voor het bestaan van 
etherische, voor de gewone waarneming 
onzichtbare wezens. Pas veel later werden 
deze opnames definitief als trucages ont
maskerd. (19) Collishaw hierover: “Wat 
maakt die foto’s nu zo interessant? Nog 
even afgezien van het feit dat het een fucking 
wild idee is en totaal stupide - ik bedoel: wat 
zijn wij voor wezens, dat we die behoefte 
hebben aan minuscule transparante figuur
tjes die om ons heen flikkeren? - denk ik dat 
het succes van die foto’s, de opwinding die 
erover ontstaan is, te maken heeft met de 
ontwikkelingsfase waarin de fotografie zich 
toen bevond. Fotografie was nog een tame
lijk nieuwe manier om beelden te maken. 
Dit waren beelden die, zo dacht men, een 
redelijk getrouwe afspiegeling van de wer- 
kelijkheid opleverden. Waar een schilderij 
nog altijd een soort versiering was, een 
vorm van opsmuk, kon je nu vertrouwen op 
het waarheidsgehalte van een foto.” (20) 
Het enthousiasme van lieden als Conan 
Doyle voor de elfjes-foto's had, naast de 
door Collishaw gediagnosticeerde verwar
ring over de status van fotografie, vooral te 
maken met het feit dat hier met technische, 
rationele middelen het bestaan van iets 
spiritueels werd ‘bewezen’. Degenen die 
geloofden in de authenticiteit van de foto’s 
hoopten dat de wereld met moderne midde
len weer betoverd kon worden, terwijl de 
fotografie tot dusverre steeds als de expo
nent van de onttovering van de wereld door 
wetenschap en techniek was beschouwd. 
Hun hoop komt nu, met de digitale beeld
manipulatie, in zekere zin uit, al beperkt 
deze nieuwe betovering zich tot het beeld en 
betreft zij niet de werkelijkheid. Van 1994 
dateert Catchingfairies, een geënsceneerde 
foto die niet met de computer is bewerkt, 
waarin de kunstenaar, staand in een ondiep 
nachtelijk meertje, met een schepnet elfjes 
vangt. Met dit werk wijst Collishaw op het 
feit dat foto’s nooit volledig betrouwbare 
schijfjes realiteit zijn geweest, dat zij altijd 

al ruimte voor schijn boden. De digitale 
manipulatie, waarmee reuzen in bibliethe- 
ken kunnen verschijnen, is in die zin meer 
een logische stap voorwaarts dan een radi
cale breuk met de traditionele fotografie. 
Naast al dan niet bewerkte foto’s maakt 
Collishaw vooral video-installaties. Terwijl 
de digitalisering de fragmentarische aard 
van de fotografie terugdringt ten gunste van 
de compositie, gaan de in onze samenleving 
alomtegenwoordige tv- en videobeelden 
juist gepaard met een ruis die elke aan
spraak op een definitief en gefixeerd karak
ter hypothekeert. In de installatie Morning 
toilet (1996) legt Collishaw een verband 
tussen deze beelden en de efemere projec
ties van de camera obscura. Morning toilet 
is’ geconcipieerd voor een 18de-eeuwse 
slaapkamer in Museum van Loon, een oud 
Amsterdams grachtenhuis. De camera 
obscura staat opgesteld tegenover het vor
stelijke hemelbed. Het toestel bestaat uit 
een driepoot waarvan het bovenste deel 
door een zwarte doek is afgedekt zodat het 
geheel op een soort wigwam lijkt. Bovenop 
de driepoot bevindt zich het optische ge
deelte, dat bij een functionerend exemplaar 
bestaat uit een reflector en een lens, die het 
beeld op een plankje onderin de wigwam 
projecteren. In Moming toilet is echter in dit 
gedeelte een videoprojector gemonteerd, 
zodat op het plankje het beeld van een 
zwarte vrouw te zien is, die op een hemel
bed zit in de pose van de vrouw uit Het 
morgentoilet van Jan Steen. Het beeld is 
negatief, zodat de waarneming bemoeilijkt 
wordt; het is onwerkelijk en ongrijpbaar. 
Het videobeeld heeft niets van de defini
tieve kwaliteit van een .schilderij zoals dat 
van Jan Steen: het kan elk moment verande
ren of volledig verdwijnen. In een toelich
ting aan de curator van de tentoonstelling 
schrijft Collishaw dat het fototoestel als een 
memory machine functioneert, terwijl de 
camera' obscura een beeld doorgeeft maar 
niet vasthoudt. Zij was in de 17deende 18de 
eeuw dan ook slechts de dienstmaagd van 
de schilderkunst, die wél beelden kon vast
leggen.
De installatie In search of the perfect dou
ble, ook uit 1996, speelt eveneens met het 
onderscheid tussen vliedende en blijvende 
beelden. In een vogelkooi zitten twee 
'liefdesvogeltjes'. Op een bolrond scherm
pje achterin de kooi worden beelden van de 
vogels geprojecteerd, die door een camera 
aan de rechterzijde worden gemaakt. Dit 
videocircuit is een hedendaagse versie van 
Jan van Eycks Amolfini-Portret: de magni
fieke spiegel van Van Eyck is een bewakings- 
monitor geworden en het gelukkige paar is 
nu gevangen in een (niet eens vergulde) 
kooi. Een gesloten compositie in een erg 
letterlijke zin. Enkel de tralies houden de 
boel bijeen, niet het fragmentarische video
beeld dat live wordt getoond en dan in het 
niets vervliegt.

Collishaw maakt met zijn bloemstukken 
weliswaar evenals W all gebruik van de com-

Sven Lütticken
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cm 13 april GALERIE LIESBETH LIPS
Rochussénstr.81A 3015 EE Rotterdam tel.4360015 vr-zo 12.00-17.00

Willie Doherty

Hans Broek
17/1-9/3

RICK KOREN
STOCK:

ARMANDO, KIRKEBY, 
SERRA, TAPIES

the open road GALERIE MAAS
Oudedijk 159 3061 AB Rotterdam ter.4124048 wo-zo 14.00-17.00

1 8 januari tm 11 mei 11/1-6/2
ANAHID KOELEMAN 

JEAN KAMPS

8/2-6/3
JOHAN VAN LOON 
tevens grafiek uit 

eigen collectie

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

John Körmeling
tm zomer 1998

5/1-2/2
ANNEMIEK DE BEER 

RASTER 12X2: oa 
Otto Egberts, Ditty Ketting, 

Ronald Brosschot, Erik 
Wijntjes, Hans Wilschut

9/2-2/3
Selectie uit Rijksacademie 

Una Henry, Fiona Tan, 
Saskia Janssen, Marjan 

Laaper, Edwin Zwakman, 
Quinten Trentelman

Douglas Gordon
n ~.m.

AernoutMik..
AN INTERNATIONAL SURVEY ON tHENOTIOn

OFIDENTITY INCONTEMPORARY ART 

_ w=- TonyOursler.--

Sam Samore

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

foto’s uit het noorden van Finland
18/1-23/3

LORÉNE BOURGIGNON
2/3-6/4

CHARL VAN ARK

nog tm 1 2 januari

Georgina Starr

Gillian Wearing
RAM GALERIE

Hoornbrekersstr. 8 3011 CL Rotterdam tel 4123133 alleen op afspraak

DE PONT

Wilhelm inapark 1 Tilburg 
dinsdag - zondag 11-17 uur

1/1-23/3
Vitrine Schouwburg: 

HANS BRUININK

15/1-25/2 
Autonoom III . 

Damisch, Moura, De Nie, 
Rogge, Raynaud, Verwey, 

Schoonhoven
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Vuilheid kan van een betoverende schoonheid zijn

à

■ -

6,
M À *

■ Joseph Kosuth (foto links), John Peter Nilsson, Linda Warmoes en Dhr. Attwell (foto rechts), Park Haven, W139, Amsterdam, 29 juni 1996

Het afgelopen jaar publiceerde Linda Warmoes een feuil
leton in De Witte Raaf onder de titel KUNST. In zes 
afleveringen schetste zij een scherpzinnig en bij vlagen 
genadeloos beeld van de kunstwereld in Nederland en 
Vlaanderen. Tot besluit een interview met de auteur.

Koen Brams: Linda, mag ik stellen dat jouw werkstuk, dat ik 
als een roman à clef(s) over de kunstwereld opvat, in het 
verlengde ligt van de operaties - voornamelijk in Italië en 
België - om het establishment te zuiveren? Is het feuilleton de 
mani puliti van de kunstwereld?
Linda Warmoes: Nee, zo heb ik nou geen moment gedacht. 
Het woord ‘zuiveren’ alleen al vind ik buitengewoon eng. 
Zoals de zonde altijd veel prikkelender is dan de braafheid, zo 
verkies ik de vuilheid veruit boven de zuiverheid. Vuilheid kan 
van een betoverende schoonheid zijn.

K.B.: Wanneer had jij, schrijvend aan het feuilleton, echt het 
gevoel dat je op zo’n “vuilheid van een betoverende schoon
heid” was gestoten?
L.W.: Nou, verschillende keren. Die scène in De Appel 
bijvoorbeeld, in aflevering 5, die lag behoorlijk dicht tegen de 
realiteit aan en was toch op een heel mooie manier vuil. En zo 
zou ik er nog wel een paar kunnen noemen. Maar in het 
algemeen heb ik het gevoel dat het in werkelijkheid nog veel 
erger is. Ik heb net de laatste aflevering ingeleverd, en daar 
verschijnt een interview met Rudi Fuchs in het NRC, echt te 
erg om te verzinnen! Wat een ijdelheid! Hij koketteerde 
verschrikkelijk, maar ondertussen zit hij zich gewoon te 
identificeren met Napoleon en Stalin! En dan toch weer huilen 
dat hij ooit helemaal alleen met Harry Mulisch op het boeken
bal stond, met een grote kring van leegte om hen heen die 
niemand durfde te overbruggen. Of Jan Hoet, die zich enkele 
weken geleden helemaal naakt op een dienblad liet opdienen, 
tijdens die verjaardag van Abramovic. Wat had ik dat zelf 
graag verzonnen, al moet ik er onmiddellijk aan toevoegen dat 
het helemaal geen fraai gezicht was.

K.B.: Jij was daar dus ook. Hoe geraak jij eigenlijk binnen? 
Niemand kent je.
L.W.: No big deal. Ik kom er altijd in. Het grappige is wel dat 
iedereen denkt dat jij mij bent. Onlangs ben je bijna 
gemolesteerd, omdat fk onthuld had wie Jordi Geirlant is.

K.B.: Onthuld?! Je zat er falikant naast!.
L.W.: Ja, sorry. Maar inmiddels ben ik er wel achter, Koen.

K.B.: Wie is het dan?
L.W.: Het is Marc Ruyters, de flitsende reporter van De 
Financieel Economische Tijd. Saai, hè, maar het is nu eenmaal 
niet anders.

K.B.: Hoe ben je daar achter gekomen?
L.W.: Heel eenvoudig. Gewoon aangepapt met een journalist 
van Humo. Eerst wilde hij niks lossen, behalve dat het ‘iemand 
van gewicht’ was (proestende lach). Tja, vanaf dat moment 
was het eigenlijk heel simpel. Hij heeft je onlangs anders flink 
te grazen genomen.

K.B.: Ja, daarwas ikbehoorlijkvan onder de indruk. Geirlant 
heeft een zyvare linkse. Als de kunst de satire krijgt die ze 
verdient, dan is het hier slecht gesteld met de kunst!
L.W.: Nou, bedankt hoor!

K.B.: Hoe kwam je er eigenlijk toe om anderhalfjaar geleden 
bij De Witte Raaf aan te kloppen met de vraag of wij geen zin 
hadden in een feuilleton over de kunstwereld?
L.W.: In die tijd deed ik niet veel anders dan soaps kijken, en 

der luid protest de zaal verlatend publiek, en last but not least, 
na afloop het organiserende duo dat jubelde dat het allemaal 
fantastisch was geweest. Na nauwelijks enkele uren werd een 
van de moderatoren, Max Bruinsma, een absolute knoeipot, 
door de directie van de Balie op het matje geroepen? Als ik zo’n 
scène tracht te verbeelden, krijg ik het helemaal warm. Of eh...

K.B.: De opening van De Rode Poort?
L.W.: Dat hele gebeuren liet me Siberisch. Toen ik dat 
moddergevecht van Danny Devos moest meemaken, vroeg ik 
me af of dat land van jullie toch niet in een collectieve shock 
verkeert. Dat de Minister van Justitie Jan Hoet gevraagd heeft 
om een tentoonstelling te maken over misdaad en gerechtig
heid, dat slaat toch werkelijk alles. Ik begrijp ook niet waarom 
die Rode Poort zo de lucht in geschreven wordt. Jan Braet 
voert in Knack nu al meer dan een maand lang de PR voor die 
tentoonstelling, iedere week een interview met een andere 
deelnemer, het ene al onbenulliger dan het andere.

K.B.: Het interview of de kunstenaar?
L.W.: Allebei. Hoe moetje zoiets noemen? Een schadelijke 
vorm van goede wil? Of is het gewoon corruptie? Gelukkig dat 
de kunstenaars Van Ensor tot Delvaux allemaal morsdood 
zijn. Stel je voor dat Spilliaert door Braet zou worden geïnter
viewd. Dat zou beide gewoon fataal geworden zijn...

K.B.: Zijn dit soort combines mogelijk in Nederland?
L.W.: Ik heb het afgelopen jaar wat heen en weer gependeld. 
Ik moet je zeggen, de verschillen komen me steeds kosmetischer 
over. Natuurlijk zitten onze kunstinstellingen een beetje beter 
in de middelen, het gaat er allemaal professioneler aan toe, 
maar in wezen wordter bij onsevenveelgezwetst en versjacherd 
als bij jullie.

K.B.: Zoals je weet, was de reactie op het feuilleton tamelijk 
lauw, de kijkcijfers vielen nogal tegen.
L.W. : Wat moet ik daar nou op zeggen? Je hebt me verteld dat 
er zelden iemand spontaan opbiechtte dat ie het verhaal las, 
maar als een ander erover begon, wist plotseling iedereen 
drommels goed waarover het ging. Wat is succes? Er zijn toch 
verscheidene deelnemers en niet-deelnemers geweest die ons 
gevoelige informatie hebben doorgespeeld? Bij momenten 
heeft de soap gewerkt als een magneet. Dat vind ik dus een 
succes. Jij toch ook?

K.B.: Heb je de smaak te pakken voor nog meer avonturen in 
deze richting? Wat zijn jouw plannen?
L.W.: Eerst en vooral vakantie nemen. Dat kan nou wel, met 
het zakgeld dat ik opzij heb kunnen leggen (lacht).

K.B.: Mag ik daaruit afleiden dat je ook terugkeert? Dat de 
kunstwereld nog niet van je af is?
L.W.: Zo is het. Ik heb nog grote plannen. Maar daar vertel ik 
je verder lekker niets over.

K.B.: Ik heb vernomen dat iemand interesse toont om de zes 
afleveringen te bundelen in een aparte uitgave. Zou jij daar 
iets voor voelen?
L.W.: Ach, zou het nou werkelijk zo interessant zijn om een 
televisiesoap als een uren durende speelfilm achter elkaar te 
zien? Is het nou echt zo boeiend om al die voorvallen weer 
opnieuw opgedist te krijgen? Ik heb daar zo mijn twijfels over. 
Maar goed, ik ken mezelf en mijn ambities, dus als die uitgever 
even aandringt, ga ik wel meegeven, vermoed ik. Want net als 
iedereen heb ik natuurlijk een schoorsteen die moet blijven 
roken, zo is het nu eenmaal. Maar één ding moeten ze me wel 
met de hand op het hart beloven: een grote foto op de achterflap 
die mij laat zien op m’n mooist.

omdat ik niks wist van televisie maken, maar wel ambities had 
om te schrijven, moest het een geschreven soap worden.

K.B.: Hoe ben je bij de kunstwereld terechtgekomen? Jij hebt 
toch rechten en sociologie gestudeerd?
L.W. : Er is al van alles versoapt, van de redactie van dagbladen 
tot ziekenhuizen, van de advocatuur tot het bedrijfsleven, 
maar bij mijn weten de kunstwereld nog niet. Ach, voor mij 
had het ook mogen gaan over televisie. Maar op een dag 
belandde ik met een vriend op een kunstbeurs, en wat ik daar 
allemaal zag leven en bloeien, je houdt het niet voor mogelijk. 
Nou, en toen... Veel sçhrijfervaringhad ik niet, maar dat hield 
mij absoluut niet tegen. Ik wilde hoe dan ook schrijven.

K.B.: Maar is dat de enige reden?
L.W. : Geld ook. Jij betaalt mensen tenminste. Ik zit dus in de 
bijstand, en dit leek me een stuk leuker dan werken in een 
Amsterdams café.

K.B. : Hoe komt het datje bepaalde figuren onevenredig hard 
hebt aangepakt, terwijl anderen, van wie ik hoopte dat ze de 
volle laag zouden krijgen, nauwelijks aan bod kwamen of zelfs 
helemaal gespaard bleven? Micheline Szwajcer en Flor Bex 
bijvoorbeeld hebben het zyvaar te verduren gekregen. Paul 
Andriesse ook.
L.W. : Ach, wat is zwaar. Eigenlijk zit het zo, ikkwam erachter, 
zoals je dat schrijvers wel vaker hoort zeggen, dat sommige 
personages een eigen leven gingen leiden. Zo’n Andriesse 
komt naar voren als een tamelijk overgevoelige, zelfs 
larmoyante figuur. Soms had ik diep medelijden met hem, 
want het was alleen maar het verhaal zelf dat hem dat karakter 
oplegde. Wat sommige anderen betreft, soms volstaat het om 
iemand in één scène neer te zetten. Rob Scholte in de kunstHAL. 
Of Jan Debbaut. Weetje dat ze in het Stedelijk Museum trots 
waren toen ze zagen dat ze mochten meedoen? Ach, dat volk 
is gewoon ongevoelig voor spot. Iedereen die een machtspo
sitie heeft opgebouwd, heeft en passant ook een zekere immu
niteit opgebouwd. In Belgie lag dat ietsje anders, heb ik 
vernomen, daar deden ze nogal pissig. Dat zal wel aan het 
befaamde Belgische gevoel voor humor liggen. De traditie 
van Ensor en Magritte.

K.B.: Je hebt één keer in het openbaar opgetreden, namelijk 
op een bijeenkomst in W139 in Amsterdam. Ik zag je praten 
met Joseph Kosuth, die daar ook een lezing gaf. Toen is de 
gedachte bij mij opgekomen dat wellicht Joseph Kosuth model 
heeft gestaan voor Henry Morton?
L.W.: Zo’n stoffige kunstenaar als Kosuth? Ben je gek! 
Vergeleken met Kosuth is Henry Morton de creativiteit zelve. 
Maar ik moet toegeven dat Joseph wel een zeer vriendelijke 
man is, en hij zei, althans tegen mij persoonlijk, leuke dingen. 
Ik heb er nog even over gedacht om naar het diner te gaan dat 
hij laatst gaf in zijn prachtige huis in Gent, dat hij helemaal bij 
elkaar heeft verdiend met zijn conceptuele fratsen.

K.B.: Maar?
L.W. : Nou, het feuilleton is afgelopen. Zonder doel voor ogen 
vergaat me de lust tot observeren en schrijven. Ik had graag 
door willen gaan, maar jij vond blijkbaar dat er een eind aan 
moest komen.

K.B. : We hadden toch slechts zes afleveringen bij jou geboekt ? 
L.W. : Wat is nou zes afleveringen man? Een beetje soap heeft 
er minstens honderd. Er Eggen nog stapels ongebruikt mate
riaal, en elke dag komt er een stapel bij. Dat symposium in de 
B alie bij voorbeeld, Objects versus Pixels: moderatoren die als 
een uitgewrongen dweil discussies leidden, een onverstaan
baar bloemkool-Engels sprekende Cathérine David, een on
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws

DE FILMISCHE BLIK IN DE KUNST. De Academie voor 
Kunst en Vormgeving van ‘s-Hertogenbosch organiseert een 
studium generale over de relatie film en beeldende kunst, en 
over de invloed van het filmische op onze waarneming. Van 14 
tot 16 januari worden dag vullende programma’s voorgescho
teld, ingevuld door onder meer Nelly Voorhuis, Renée Kool, 
Eija-Liisa Athila, Johan van der Keuken, Eric deKuyper, 
Marieke van der Lippe, Chris Dercon, Mare Holthof, Frank 
Reijnders en Mark Kremer. Toegang gratis in het academie
gebouw, Sportlaan 56, ‘s-Hertogenbosch (073/629.52.95). 
(E.W.)

AMSTERDAM. Totnogtoe beschikte men in Amsterdam 
slechts over een zeer selecte galeriefolder, maar vanaf dit j aar 
verschijnt er tweemaandelijks een uitgebreide versie met 
stratenplan. Verder Amsterdams nieuws betreft de samenwer
king van de kunstbeurzen KunstRAI met de meer selectieve 
Art Amsterdam. Deze laatste zal zich wel blijven concentreren 
in een eigen paviljoen. KunstRAI 97 loopt van 14 tot 19 mei. 
(E.W.)

RICHARD SERRA. De gemeente Zeewolde in Flevoland 
bestaat pas sinds 1984. In 1989 kreeg Richard Serra de op
dracht om een kunstwerk voor dit polderdorp te ontwerpen. 
Zo’n 7 jaar later staat Sea level er. Betaald is het werk door 
Rijkswaterstaat en door sponsors. De bedoeling is dat nog 
zeven andere site related works van diverse kunstenaars vol
gen, die samen een ‘kunstbaan’ opleveren. Serra’s Sea level 
bestaat uit twee betonnen muren van elk 200 meter lengte die 
aan weerszijden van de Wetering liggen, een kanaal dat door 
Zeewolde loopt en wordt omgeven door een vaak uit niet meer 
dan een smalle groenstrook bestaand ‘landschapspark’ - en 
daarin mag een voorbeeld van Land Art natuurlijk niet ontbre
ken. De wanden van Sea level komen diagonaal uit de parallel 
aan het kanaal liggende dijken te voorschijn. Ze lopen er 
schuin naar toe, maar een stukje voor de oever stoppen ze. 
Aangezien ze op één lijn liggen, ontstaat er een imaginair stuk 
muur dat over het kanaal loopt. Deze denkbeeldige wand wordt 
overigens doorkruist door een reële brug over de Wetering, van 
waaruit men een en ander goed kan overzien. Toch moet men 
zich bewegen om een goede indruk van Sea level te krijgen. 
Serra brak in de late jaren ’60 immers met het fixed viewpoint 
teneinde de beschouwer ertoe te bewegen een meer lijfelijke en 
actieve relatie met het kunstwerk aan te gaan. Dat kunstwerk 
is geen op zichzelf staand object meer; het is voor een bepaalde 
ruimte geconcipieerd en beïnvloedt de waarneming van zijn 
omgeving. In het geval van Sea level wordt de aandacht vooral 
gevestigd op de subtiele maar essentiële hoogteverschillen in 
de polder: de bovenrand van de uit de dijken opduikende 
wanden is op zeeniveau, terwijl het water van de Wetering een 
paar meter lager staat. Zeker, dat Flevoland zich evenals 
andere delen van Nederland onder de zeespiegel bevindt, is 
geen nieuws, maar Serra maakt dit aanschouwelijk en bovenal 
beleefbaar. Informatie: gemeentehuis Zeewolde, Raadhuis
plein 1, 3890 AA Zeewolde (036/522.94.00). (S.L.)

BOIJMANS VAN BEUNINGEN. Bij zijn aantreden aan het 
hoofd van Museum Boijmans Van Beuningen rekende Chris 
Dercon een nieuwbouw en een herprofilering van de 
tentoonstellingsinfrastructuur meteen tot de beleidsprioriteiten. 
Op 6 december jongstleden werd de opdracht van de nieuw
bouw na positief advies van de raadscommissie kunstzaken 
door B & W van Rotterdam toegekend aan het architecten
bureau van Paul Robbrecht en Hilde Daem uit Gent. Naast een 
nieuwbouw van 6000 vierkante meter moeten ze zich tevens 
buigen over de aangrenzende museumruimten. De kosten 
worden geraamd op 28 miljoen Fl., waarvan 8 miljoen door 
een steunactie moet binnengerijfd worden. V oor Robbrecht en 
Daem is dit de eerste grote, permanente, publieke opdracht om 

een ruimte voor kunst te ontwerpen. Gewaardeerde verbou
wingen en inrichtingen voor kunst realiseerden ze onder meer 
voor de Brusselse galeries Meert Rihoux en Xavier Hufkens, 
tentoonstellingsmodules voor Initiatief 86 in Gent, de Aue- 
paviljoens voor Documenta IX (nu in Almere) en de inrichting 
van tentoonstellingen in het Brusselse Paleis voor Schone 
Kunsten. Een prijzenswaardige keuze. (E.W.)

CENTRAAL MUSEUM UTRECHT. Een nieuw museum- 
cafetaria draagt zelden veel journalistieke aandacht weg. Ten
zij er een kunstenaar mee gemoeid is. Dat kan gaan van Karei 
Appels koffiehoek in het Stedelijk Museum, over het verhoogd 
houten platform met bijhorend servies van Henrietta Lehtonen 
voor de Gentse This is the show... tot het eigengereid maatwerk 
van Atelier Van Lieshout. Voor het Centraal Museum in 
Utrecht produceerde Joep Van Lieshout in opdracht reeds het 
sanitair, een ontwerp voor een Clip on livingroom op de 
verdieping en recent werd een koffiehoek opgeleverd. Een 
diepgeel gekleurde keet - bestaande uit een houten geraamte, 
met polyester waterdicht bekleed - plakt voortaan als een 
gezwel aan een buitenmuur van de tijdelijke tentoonstellings
zalen. Handig toch, zo’n functioneel kunstding met scheef- 
trekkend raamwerk, oververzadigde seventies-Hewen, dito 
meubilair en niet thuis te brengen ornamenten in de licht
koepels. Bladerend in recent verschenen kleine catalogi over
schouwt men naast een scala aan (im)mobiele Van Lieshout- 
bars en -sanitair, een keuze uit onthaalbalies, werkruimten, 
caravans tot en met een inkompoort met opbollende raam- 
partijen voor Galerie Fons Welters. Wat opvalt bij alle realisa
ties is de ambivalentie in de expliciete aanspraak op ‘publiek 
dienstbetoon’ : Van Lieshouts creaties zijn functioneel en naar 
formeel minimalistische maatstaven opgebouwd. Het kleur
gebruik en de afwerking in de details staan ieder onachtzaam 
gebruik echter in de weg. Naast het vlezige karakter van de met 
glasvezel versterkte polyester kan je niet kijken. Een te dikke 
huid over een lichaam dat ieder moment lijkt te zullen meta
morfoseren. Uit dat polyesterlijf priemen ‘natuurgetrouwe’ 
details zoals doordeweekse kranen of deurklinken te voor
schijn. Hybride dingen waarvan de ‘ware aard’ - tussen vrolijk 
en pervers - ieder moment wellustig kan omslaan. (E.W.)

INSIDE THE VISIBLE. Deze tentoonstelling als uitloper en 
uitgebreide versie van het project Ik zie wat jij niet ziet, Begin 
de Begijne in Vlaanderen in het St.-Elisabethbegijnhof van 
Kortrijk, kaapte in de USA de tweede prijs van de AICA- 
Award weg. Inside the visible, an elliptical traverse of 20th 
century art, in, of and from the feminine werd samengesteld 
door Catherine de Zegher van Kunststichting Kanaal en reisde 
van Boston, via London naar het Australische Perth. Alhier 
enkel als tentoonstellingscatalogus, uitgegeven bij MIT-Press, 
te consulteren. (E.W.)

VLAAMS MUSEUMDECREET. Het is zover, na ruim 
15 jaar pogingen tot. In navolging van het podiumkunsten- en 
het letterendecreet heeft de Vlaamse Gemeenschap nu ook een 
door het parlement goedgekeurd museumdecreet. Het heeft 
Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn Luc Martens beliefd 
om - samen met de Administratie Kunst - een Beleidsbrief 
Musea 1996-1999van zo’n vijftigtal pagina’ s te laten drukken. 
Of het echter de bedoeling is om in 1999 zicht te hebben op alle 
musea, laat staan het veld dan reeds gereorganiseerd te hebben, 
daarover blijven we in het ongewisse. Vast staat wel dat er dan 
verkiezingen zijn en dat cultuur - ondanks het vele gepalaver - 
geen prioriteit geniet. De in dit werkstuk voorgestelde analyse 
stelt simpelweg dat Vlaanderens museumlandschap, bestaande 
uit 370 musea, er in het algemeen erg versnipperd en fragmen
tait bij ligt, dat de musea veelal geen uitgesproken profiel of 
uitstraling hebben, dat ze moeite hebben aandacht te besteden 
aan de verschillende museale functies (elementair bepaald als 
verwerving, conservatie, onderzoek en publiekswerking), dat 
ze het zonder mogelijkheden tot bijscholing moeten stellen én 
- als toetje - dat er eigenlijk geen analytisch, betrouwbaar 

inzicht bestaat over die musea. Kortom, deze analyse be
schrijft een kerkhof, maakt in vogelvlucht een kleine opsom
ming van bestaande initiatieven, meteen gevolgd door uit
gangspunten en doelstellingen voor een museumbeleid. En 
hier begint het schoentje pas echt te knellen. In plaats van rustig 
veronderstellingen te formuleren en verschillende alternatie
ven tot een mogelijk beleid op te sommen, volgt onmiddellijk 
een waar actieplan. In plaats van eerst te (laten) bestuderen 
welke soort materies een museum zoal beheert en welke 
instellingen daar eveneens actief mee bezig zijn, slaat men 
deze stappen over. Nochtans zou dit het voordeel bieden tot 
duidelijke, fundamentele beleidskeuzen met een prioriteiten
lijst én onmetelijk veel meer dossierkennis om collega-politici 
de hersenpan te spoelen. Zou de geviseerde sector geen oren 
hebben naar een verruiming van het decreet naar die partners 
waarmee ze in de praktijk zouden moeten samenwerken? 
Beseft Minister Martens bijvoorbeeld dat er in de beeldende 
kunsten een enorme private markt actief is - vaak betekenis
voller dan onze musea - naast publieke instellingen als univer- 
siteiten, academies, tentoonstellingsruimten, projectmatige ini
tiatieven, uitgevers...? Zijn galeries werkelijk slechts 
boetieken? Over dit alles wordt enkel in bedekte termen 
gesproken. Alleen de musea komen in deze beleidsbrief aan 
bod, zonder onderscheid van wat er tussen hun muren opgesta
peld wordt. Of misschien wil men niet in de kaarten laten 
kijken... In 1999 - of2002 - zl het museum een plaats hebben 
in de samenleving, in de stad zelfs, dan onderhoudt het mu
seum banden met het toerisme en het onderwijs, zonder het 
statuut van autonoom ankerpunt te verliezen. Aldus de nota. 
Welke beleidsinstrumenten hiertoe aangewend zullen worden, 
licht de Beleidsbrief Musea ook nog toe. Er is het museum- 
decreet dat met uitvoeringsbesluiten door (nog te benoemen) 
deskundigen zal uitgewerkt worden. Een verhoging van de 
subsidies werd alvast vooropgesteld, van 55 naar 145 mil
joen BF - alle beetjes helpen. Allerlei opleidingsinitiatieven 
worden in het vooruitzicht gesteld, wat echter versnippering in 
de hand dreigt te werken. Tenslotte zijn er de sturings
instrumenten om tussen de verschillende voogdijhoudende 
overheidsniveaus (gemeentelijk, provinciaal en Vlaams ni
veau) tot een taakverdeling te komen. Aangevuld met 
samenwerkingsprojecten tussen musea en andere instellingen 
en een opdrachtenbeleid. Het te verrichten werk is ontzagwek- 
kend, terwijl de praktijk en de ter beschikking staande midde
len ver achterop hinken. Saai werk natuurlijk, maar structureel 
zeer belangrijk. Geïnteresseerden kunnen zich verder verge
wissen van de ministeriële intenties door deze lamentabel 
verwoorde en geredigeerde Beleidsbrief Musea 1996-1999 
aan te vragen bij de Administratie Cultuur, Afdeling Kunst, 
Parochiaanstraat 15,1000 Brussel (02/501.68.23). (E.W.)

THEATERFOTOPRIJS. De Herman Teirlinck Prijs, die 
met ingang van dit jaar jaarlijks zal worden uitgereikt door het 
Vlaams Theater Instituut, wil aandacht vragen voor en de 
kwaliteit stimuleren van de grafische en fotografische vormge
ving. Afwisselend zullen fotografen en grafici worden be
kroond met een geldsom van 100.000 BF. Voor de eerste editie 
kiest een jury bestaande uit Carl De Keyzer, Pool Andries, 
Johan Wambacq, Rineke Dijkstra, Marie-Françoise Plissart en 
voorzitter Eric Antonis de ‘beste theaterfoto' van de twee 
afgelopen seizoenen. Die foto’s moeten wel gelieerd zijn aan 
een theaterproductie - van een professioneel gezelschap of 
productiehuis - die tussen 1995 en 1997 opgevoerd werd of 
wordt in Vlaanderen. Info via Vlaams Theater Instituut vzw, 
Sainctelettesquare 19,1000 Brussel (02/201.09.06). (E.E.)

NACHTLICHT. Licht is het fundament van alle camera
beelden. Wat gebeurt er wanneer we de lichtstroom herleiden 
tot bijna niets meer? Welke effecten zijn dan nog mogelijk? 
Welke zijn alléén dan mogelijk? Verandert het licht door ‘in 
het donker’ te verschijnen? Hoe ziet het licht er in het donker 
uit? Bij nacht fotograferen is een technisch probleem; de nacht 
fotograferen is een poëtisch objectief. Aan de hand van foto’s
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spreekt Dirk Lauwaert over het spel tussen beide, over de 
poëzie van technische problemen, maar ook over de technische 
kant van het poëtische. U kan de lezing Nachtlicht bij wonen op 
4 februari in het Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat, 
Brussel, op 5 februari in Amarant, Hoogpoort 50, Gent en in 
Antwerpen in het Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 
Antwerpen; telkens om 20.00 uur. Een initiatief van Amarant 
in samenwerking met de Vereniging voor Tentoonstellingen 
van het Paleis voor Schone Kunsten en de Vrienden van de 
Provinciale Musea Antwerpen naar aanleiding van de publicatie 
van Dirk Lauwaerts boek Artikels. (E.E.)

EXIT FOTONET. Directeur weg, tijdschrift weg. Voor het 
Nederlands Foto Instituut wordt het pas echt nieuwjaar. Met 
het aftreden van directeur Adriaan Monshouwer neemt het 
bestuur ook afscheid van het blad Fotonet, omdat “het niet 
gelukt is het blad de positie en de uitstraling te geven die het 
verdient en die ons voor ogen stond”. Een publicatie zal naar 
verluidt hoog op de agenda van de nieuwe directeur komen te 
staan en een wezenlijk onderdeel van het nieuwe beleid gaan 
vormen. We hebben de eerste nummers van Fotonet in deze 
rubriek niet gespaard, vooral omdat ze vaak op een behoorlijk 
fotofundamentalistische leest waren geschoeid - het lijkt even
zeer gepast om te melden dat de laatste twee nummers van 
Fotonet die eindredactrice Rianne van Dijck afleverde, een 
meer openaanpak lieten vermoeden. Uitkijken naar de opvol
ger. (E.E.)

Wissels

FONDATION POUR L’ARCHITECTURE. Vanaf 2 januari 
staat Caroline David aan het hoofd van deze Brusselse 
architectuurstichting, in opvolging van Dianne Hennebert. V oor- 
heen stond David aan het hoofd van de Noordfranse Fonds 
Régional d’Art Contemporain Nord-Pas de Calais. Deze be
schikt trouwens sinds 26 oktoberover een eigen tentoonstellings
ruimte op het adres A venue de Rosendaël 930,59240 Dunkerque 
(328.63.63.13). Over haar opvolging aldaar en Henneberts 
plannen blijft het nog even koffiedik kijken. (E.W.)

Plastische kunsten

RODE POORT. Sinds This is the show...- het lijkt jaren 
geleden - is de rek er wat uit in het Museum van Hedendaagse 
Kunst in Gent. Bijwijlen bracht de Vereniging weliswaar nog 
enig soelaas. Er was - out of the blue - een tentoonstelling met 
schaalmodellen van Dan Grahams paviljoenen (onder meer 
een prachtige skaters-kom, geknipt voor het Gentse Zuid), er 
waren enkele deelpresentaties uit de collectie of die pijnlijke 
serie Dyptichon. .. Budgetten zijn natuurlijk ook maar wat ze 
zijn. Vol begrip voegen we daaraan toe: de onzekerheden 
omtrent de verbouwing van het casinogebouw rechtover-de- 
deur en de overhaaste verhuis van de administratieve en 
technische functies naar de toekomstige opslag- en werkruim
ten aldaar. Doch zie: onder de ronkende titel De Rode Poort 

stelt men nu reeds deze tijdelijke behuizing open voor het 
publiek met een tentoonstelling die opties voor de toekomst 
zou inhouden, of in elk geval het thema 'stapelruimte' ten 
gronde uitwerkt, evenals het adagium zet eens alles op zijn kop. 
De vaart waarmee een dronken autobestuurder de voor het 
museum gestationeerde Mobile linear city van Vito Acconci 
een pootje lichtte, wordt echter na beklimming van de 
recuperatie-scheepsladder van Luc Deleu, de enige toegang tot 
het pand, bruusk gestuikt. Binnen ontaardt de potentiële 
‘veranderlijkheid’ van deze beide werken al te vaak in op 
zichzelf staande oefeningetjes. Verwonderd vraagt men zich 
bijvoorbeeld af tot welke artistieke ontboezemingen de 
sculpturale bevriezing van vrijetijds- en sportartikels door 
Jeffrey Wisniewski zoal zou kunnen leiden. De overweging 
datPanamarenko’s Aeromodeller en Beuys’ Wirtschaftswerte 
hier ooit ook ergens opgeslagen gaan liggen, herleidt dit werk 
tot z’n ware afmetingen van leuke accumulatie. Zo zijn er wel 
meer hier. Rooksporen in de vorm van een draak verraden een 
tegen de wand ontstoken vuurwerk, het naamkaartje weet - als 
enige in de gehele tentoonstelling - te melden hoe het ding heet 
én dat het na ontsteking voor 15.000 $ aangekocht werd. Een 
primeur, voorwaar een vermelding waard. De doorhangende 
gekreukte doeken met geschilderde vuurzeeën van Masato 
Kobayashi lijken me in hun vermoeide representatie om een 
groter voorbehoud te vragen. Fijnbesnaarde werken zoals 
Breath and mime van Stan Douglas of de twee videowerken 
van Tony Oursler behoeven eveneens een meer ruimtelijke, 
plaatsing. Bij het doorlopen van de gigantische tentoonstellings- 
machine - een lichte parafrase in mineur van het Brusselse 
Afrikamuseum - door het samenwerkingsverband Maquette 
overvalt je de vraag waarom de maquette en verbouwings- 
plannen van het toekomstig museumpand niet bij deze ten
toonstelling betrokken werden? Of hoe belangwekkend de 
legaten van Marianne Schmidt en Philippe Morel zijn? Zoals 
beloofd, krijgt de bezoeker uiteenlopende ensembles te zien 
die verschillende aspecten tonen van wat dit museum bezig
houdt. De keuze om de beschikbare ruimten niet kunstmatig te 
compartimenteren tot kunsthokjes is prima en natuurlijk merkt 
men wel dat de tentoonstelling van de ene thematische uitwer
king naar de andere laveert en zodoende de bibliotheek aan
doet, de verschillende depots, het schrijnwerkatelier enzo
voort. Echt beklijven doet echter niets. Als naar gewoonte 
wórdt in Gent de soep heter aangekondigd dan opgediend. De 
Rode Poort staat nog tot 2 februari open en omvat onder meer 
werk van Gary Hill, Danny Devos, Ariane Lopez-Huici en 
Sam Taylor-Wood, in het Museum voor Hedendaagse Kunst, 
Citadelpark, 9000 Gent (09/221.17.03); (E:W.)

WAT AF IS, IS NIET GEMAAKT. Komt u dit ietwat 
onbegrijpelijk voor, wendt u dan tot Paul Valéry’s geschriften 
en/of een essay waarin Mark Kremer het ideeëngoed van 
Valéry toetst aan de actuele kunstproductie. Voor De Utrechtse 
School nodigt Kremer kunstenaars uit die voorheen reeds aan 
Festival aan de Werf hebben deelgenomen. Reeds bestaande 
werken en onvoltooide projecten worden voorgesteld met als 
vraagstelling: “Hoe kan men in een expositie nauwkeurig 
omgaan met de frictie tussen de gestage productie van objecten 

en de obstinate weg van het denken?” In afwachting van 
Festival aan de Werf, eind mei, kan men naar deze eerste 
beeldende kunsttentoonstelling met werk van onder meer 
Alicia Framis, Suchan Kinoshita, Renée Kool, Berend Strik, 
Q.S. Serafijn, Eran Schaerf. Van 1 februari tot 2 maart, met 
een lezingenreeks rond het thema “Spreken over schoonheid”, 
in De Utrechtse School, Boorstraat 107,3513 SE Utrecht(030/ 
231.53.55). (E.W.)

CARSTEN HOLLER. Carsten Hollers verleden als (plant
kundige) wetenschapper neemt in de nog jonge Höller-exe- 
gese dezelfde centrale plaats in als Beuys’ crash als piloot in de 
Tweede Wereldoorlog en zijn redding door de tartaren. Inder
daad maakte Holler met Geluk een expositie als een proef
opstelling: met tal van toestellen onderzoekt hij hoe geluk kan 
worden opgewekt. De grote attracties (met name bij kinderen) 
zijn een rodelbaan en een vliegsimulator die bestaat uit een 
kraan waaronder men kan gaan hangen om aldus een rondje te 
‘zweven’. Ook is er een rond aquarium met een drietal nissen 
in de wand waar het hoofd in kan worden gestoken. Helaas is 
de inrichting van de bak zo klinisch en Spartaans dat een gevoel 
van geluk - dat inderdaad door onderwaterwerelden kan wor
den opgewekt - uitblijft. In de kleinere objecten worden 
extremen met elkaar geconfronteerd: het simpele geluk dat een 
kruiwagen met appels oproept en de moderne mogelijkheden 
tot geluksopwekking van een mindmachine. Het is Holler te 
doen om het bevrijden van geluk van het dictaat van de 
voortplanting. Vanuit evolutiebiologisch perspectief is geluk 
immers slechts het gevolg van een chemische reactie in de 
hersenen die dient om het voortbestaan van het individu' - en 
daarmee van de soort - veilig te stellen. Of het door Holler 
opgewekte geluk zich meer aan het reproductiedictaat onttrekt 
dan andere menselijke vormen van gelukopwekking (uitgaan, 
drinken, reizen, sporten etcetera) is evenwel de vraag. En 
passant creëert de kunstenaar een perverse variant van ‘proces
matige’, op participatie van de kijker gerichte kunst. Er beweegt 
van alles en er is veel te doen, maar uiteindelijk wil Holler op een 
bijna dictatoriale wijze één gevoel opwekken: geluk. Gelukkig 
heeft zijn even bizarre als poëtische (en soms schrikbarende) 
tentoonstelling een eigenschap die deze opzet saboteert: zij zet 
aan tot reflectie. Tot 9 februari in het Centraal Museum, 
Agnietenstraat 1,3512 XA Utrecht (030/236.23.62). (S.L.)

ALMA-TADEMA. Sinds het Musée d’Orsay werd geopend 
en daarin de salonkunst van de 19de eeuw op voet van gelijk
heid met de realistische/ impressionistische/post-impressio- 
nistische canon werd gepresenteerd, is de hernieuwde belang
stelling voor de pompiers alleen maar gestegen. Ook in andere 
Europese landen worden de ooit geprezen en daarna versmade 
salonstukken weer uit de depots gehaald. De in 1836 als 
Lourens Alma-Tadema in Friesland geboren Sir Lawrence 
Alma-Tadema behoorde tot de meest gevierde schilders van 
het Victoriaanse Engeland. Door het Van Gogh Museum 
wordt hij nu (in samenwerking met de Walker Art Gallery in 
Liverpool) geëerd met de eerste overzichtstentoonstelling van 
zijn werk sinds 1913, het jaarna zijn dood. Zijn grootste succes 
had Alma-Tadema vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw met
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in het oude Rome gesitueerde genretaferelen - slechts inciden
teel ondernam hij uitstapjes naar de historieschilderkunst. 
Alma-Tadema’s doeken zijn even archeologisch exact in hun 
details als fantasmagorisch in hun algehele opzet: het histo
risme dient als vehikel voor de sensuele (komen van de 
Victorianen. Deze expositie verruimt de blik op de kunst en op 
de kunstmarkt van de 19de eeuw, maar als in de dagbladpers 
columnisten, die Lawrence Weiner graag als charlatan be
stempelen, de prâchtige schilderijen van Alma-Tadema 
bejubelen, krijgt men toch een vreemde smaak in de mond. Tot 
2 maart in het Van Gogh Museum, Paulus Potterstraat 7, 
1071 CX Amsterdam (020/570.52.00). (S.L.)

IMI KNOEBEL. Terwijl de Alma-Tadema-expositie in alle 
kranten en weekbladen breed is uitgemeten, mocht Imi Knoebel 
(in 1940 als Klaus Knoebel ter wereld gekomen) blij zijn als 
zijn overzichtstentoonstelling met een kleine, zure bespreking 
werd bedacht. Knoebel heeft niets nieuws te melden en bor
duurt slechts plichtmatig voort op de traditie van het moder
nisme, zo luidt het verwij t. Inderdaad valt niet te ontkennen dat 
met name bepaalde oudere werken stoffig en academisch 
aandoen. Opvallend is dat Knoebel, hoewel hij deel uitmaakt 
van de tendens in de jaren ’60 en ’70 om het schilderij zuiver 
als object te behandelen, vaak een zeker heimwee naar de 
kosmische aspiraties van de vroege abstractie manifesteert - 
zoals onder meer blijkt uit Scharzes Kreuz uit 1968, een als 
shaped canvas uitgevoerde, uitvergrote Malevich. Met ingang 
van de jaren ’80 durft Knoebel vrijer en kritischer met de 
traditie om te gaan. Erg fraai is de Genter Raum uit 1980, een 
soort opslagplaats van monochrome schilderijen die gestapeld 
op de grond liggen en aan de muren hangen. Tevens liggen er 
stukken hout met onregelmatige vormen; de suggestie is dat zij 
bij de vervaardiging van de achthoekige panelen zijn overge
schoten. Abstractie wordt in deze installatie in de hoek van de 
massaproducten geplaatst, en de glimmende, synthetisch aan
doende acrylkleuren geven een modieus tintje aan de 
monochromen. Dit sterk met het modernistische streven naar 
‘zuiverheid’ contrasterende kleurgebruik zet zich vanaf dan 
ook door. Prachtig zijn de schilderijenreeksen uit de jaren 
1989-1991 die de titel Grace Kelly dragen. Steeds dezelfde uit 
5 rechthoeken bestaande composities (die corresponderen met 
de 5 houtblokken waaruit de schilderijen zijn opgebouwd) en 
steeds andere kleurcombinaties, vaak van een perverse schoon
heid: rood, turkoois, roze, geel... In de grote recente aluminium- 
reliëfs grijpt Knoebel enerzijds terug op de gekleurde rasters 
van de late Mondriaan, anderzijds op de in een witte leegte 
tuimelende vormen van Malevich. De platte, holle 
alumiumstaven en de erop en eronder gemonteerde platen zijn 
wederom met bonte kleurtjes beschilderd - als zou de transcen
dentie die de pioniers van de abstractie nastreefden in het 
modieuze, het oppervlakkige en vergankelijke te vinden zijn. 
Tot 12 januari in het Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 
1071 CX Amsterdam (020/573.27.37). (S.L.)

ID. In het kader van het zestigjarig bestaan waagt het Van 
Abbemuseum zich, geheel tegen de gewoonte in, aan een 
thematentoonstelling. Gelukkig gebeurt dit met de nodige 

discretie; nergens krijgt men de indruk dat de kunstwerken 
slechts als illustratie van het modieuze thema ‘identiteit’ 
fungeren. Tony Oursler projecteert op witte bollen die aan het 
plafond hangen of op de vloer liggen videobeelden van ogen, 
waarin weer tv-beelden worden gereflecteerd. Deze lichaam- 
loze ogen lijken geen eigen karakter te hebben, ze bestaan 
enkel als spiegels van de televisie. Douglas Gordon schreef op 
de muren van de centrale gang de namen van alle mensen van 
wie hij zich herinnert ze ooit ontmoet te hebben - het zijn er 
momenteel zo’n 2500. Identiteit wordt hier gepresenteerd als 
de manische herinnering van ontmoetingen en relaties. Georgina 
Starr toont onder meer kinderlijk getekende stripverhalen 
waarin zij door een perverseling lastig wordt gevallen. In een 
aansluitende videoprojectie vliegt zij, ontsnappend aan haar 
belager en begeleid door het liedje So long babe, in een rood 
kindervliegtuigje door London. Iets serieuzer gaat het eraan 
toe in de uit drie projecties bestaande film If 6 was 9 van de 
Finse kunstenares Eija-Liisa Ahtila, waarin tienermeisjes (fic
tieve) verhalen vertellen over liefde, seks en volwassen wor
den. Ahtila buit het contrast tussen de gepolijste, aan tv-drama 
herinnerende beelden en de vaak bevreemdende, ontregelende 
verhalen maximaal uit. Met deze expositie (waaraan voorts 
onder meer Vanessa Beecroft, Willie Doherty en Gillian 
Wearing deelnemen) vindt in het Van Abbemuseum een reeds 
door solotentoonstellingen van Oursler en Gordon aangekon- 
digde wisseling van de wacht plaats. Jean-Marc Bustamante, 
Harald Klingelhöller en Jan Vercruysse maken plaats voor een 
grotendeels jonge groep kunstenaars die flexibeler omgaat met 
vormen en materialen en wier kunst minder hermetisch van 
aard is. In tegenstelling tot zijn voorganger Rudi Fuchs onder
kent directeur Jan Debbaut dat wie aan het hoofd staat van een 
museum voor moderne en hedendaagse kunst, voeling met 
recente ontwikkelingen moet houden. Met ID is het zestig
jarige Van Abbe aan zijn zoveelste jeugd begonnen. Tot 
9 februari in het Stedelijk Van Abbemuseum, Vonderweg 1, 
Eindhoven (040/275.52.75). (S.L.)

TRAVAUX PUBLICS. In gele neonletters staat in de sta
tionshal van Eindhoven te lezen: “Conventie, een soort herin
nering, is het grootste beletsel om te genieten van leven en 
kunst”. Getekend: Piet Mondriaan. Het is de redelijk beschei
den bijdrage van Joseph Kosuth (geen Wittgenstein-citaten 
deze keer!) aan Travaux publics/Public works, een tentoon
stelling van tekstwerken in de openbare ruimte, georganiseerd 
door Stichting Peninsula in samenwerking met het Van 
Abbemuseum. In de late jaren ’60 bereikte met het werk van 
Kosuth en de andere conceptuele kunstenaars de 'lingualisering' 
van de beeldende kunst een 'climax. De bedrieglijke esthe
tische schijn diende te worden geweerd, de kunst moest analy- 
tischer worden. Lawrence Weiner behoort eveneens tot deze 
generatie, maar hij is niet zo dogmatisch en quasi-filosofisch 
als Kosuth. Zijn teksten staan vaak in het teken van wat men 
materie-mystiek zou kunnen noemen, zo ook in het geval van 
“THE SALT OF THE EARTH MINGLED WITH THE SALT 
OF THE SEA/HET ZOUT VAN DE AARDE VERMENGD 
MET HET ZOUT VAN DE ZEE”, zijn op een stadsbus gezette 
bijdrage aan dit evenement. Probeert u niet hem in hét 

Eindhovense verkeer op te sporen, u zult vertwijfelen. Richard 
Long publiceerde als bijdrage een tekst in het Eindhovens 
Dagblad - blijkbaar werd een nogal ruime definitie van het 
begrip ‘publieke ruimte’ gehanteerd. Dat kan men ook af leiden 
uit de screensaver die Douglas Gordon, een van de jongste 
deelnemers, heeft ontworpen. Of die ergens te zien is, blijft een 
raadsel. Het neonwerk Pastoral (ICI ON DANSE) van Ian 
Hamilton Finlay staat dan weer opgesteld in de ruimte van 
Stichting Peninsula, net als de bijdrage van Jenny Holzer. De 
deelnemende kunstenaars hebben tevens ieder een aan hun 
‘publiek’ werk gerelateerde prent voor een portfolio gemaakt, 
die in het Van Abbemuseum wordt gepresenteerd. Daar is ook 
een plattegrond met de situering van de werken in de stad te 
bekomen. De prenten doen als geheel trouwens overtuigender 
aan dan de over Eindhoven uitgesmeerde publieke werken. 
Die komen namelijk niet allemaal zo dwingend over als Rémy 
Zauggs woorden op een kale grijze wand: “GRAUW BEELD/ 
BLIND”. Tot 9 februari. Informatie bij Stichting Peninsula, 
Gestelsestraat 44C, 5615 LG Eindhoven (040/245.34.91). 
(S.L.)

CHRISTIAN BOLTANSKI. Alsof hij het even en passant 
wou resumeren, zijn denken en zijn beelden. Passie/Passion 
heet de tentoonstelling die Boltanski voor de Tilburgse stich
ting voor hedendaagse kunst De Pont maakte en die alles 
wegheeft van een (onzorgvuldig) retrospectief. Al is dat dan 
een wankel begrip voor een kunstenaar die voortdurend terug
kijkt. Zichzelf herneemt. Maar de ingrediënten die in de loop 
der jaren de kenmerkende beeldtaal van Boltanski zijn gaan 
bepalen, worden in Passie haast onversneden - en vaak 
aanzienlijk verdund - bovengehaald. Een ontnuchterende ac
cumulatie, dit keer. Wie Passie/Passion via de ‘gewone’ 
toegang binnentreedt, weet zich meteen afgesneden van de 
overzichtelijke tentoonstellingshal van De Pont - vroeger een 
textielfabriek - door een 60 meter lange en 3,5 meter hoge 
muur van roestige blikken dozen. Op elk ervan kleeft een etiket 
met een naam van een arbeider “uit de ooit zo belangrijke 
Tilburgse textielindustrie". De muur is tegelijk Boltanski's 
monument voor “de aaneengesloten generaties die de industrie 
mede groot hebben gemaakt, maar door de officiële geschiede
nis slechts in algemeenheid worden gedocumenteerd”. Het is 
één van de zeldzame echt geslaagde ingrepen in deze niet 
meteen Boltanskiaanse ruimte. Zo vormt zich links van de 
dozenmuur een lange, besloten gang. Tegenover de blikken 
wand hangen 1200 foto’s. Menschlich is de titel die Boltanski 
meegeeft aan deze keuze uit zijn immense, bewerkte foto
archief, slachtoffers en beulen onidentificeerbaar door elkaar 
heen. Het kwaad heeft geen gezicht, het goede evenmin. De 
gang voert je verder langs 14 vensterloze, duistere kamertjes, 
de voormalige wolhokken van de fabriek. Nu volbracht Christus 
volgens de overlevering zijn lijdenstocht naar Golgotha in 14 
stadia, dus dat paste. Elk wolhok een statie. Passie/Passion is 
de kruisweg volgens Christian Boltanski, 14 momenten om de 
essentie van zijn passieverhaal - geweld, dood, herinnering, 
medeleven - te (re)construeren. Met zijn foto’s van gevonden 
foto’s bijvoorbeeld - zwart-wit, wazig, onscherp en eindeloos 
in aantal - of met een groepsscène waarin over stoelen gehan-
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gen, afgedragen winterjassen figureren. Foto’s en kleren als 
“getuigen van aanwezigheid en afwezigheid. Zij zijn zowel 
een voorwerp als de herinnering (of nagedachtenis) aan een 
individu,” zei Boltanski al zo’n tiental jaar terug, “precies 
zoals een lijk gelijktijdig een ding is en de herinnering aan een 
persoon”. Of dan de foto’s die door zwarte voorhangen aan het 
zicht onttrokken worden. Er draait een ventilator in dit wolhok, 
waardoor de beelden af en toe even een flard prijsgeven. 
Vreselijk gemutileerde lijken, versneden mensen. Dan weer 
een hok waar je een wee geurend bloementapijt kan vertrappen 
of eentje waar je niet binnenraakt en door het gaas dat voor een 
gat in de deur zit naar close-ups van gezichten moet turen. Of 
het sacrale kamertje bestemd voor de icoon en de kaarsen, een 
foto-altaar behangen met de obligate gloeilampjes. Of een 
grafkamer, met doodskistjes onder witte doeken. En natuurlijk 
ook een van de Ombres', een samengeknutseld nietig figuurtje 
van een gehangene dat draaiend in de lichtstraal van strate
gisch geplaatste projectoren zijn tragikomische schaduwen 
afwerpt. Boltanski’s passie van Tilburg eindigt in licht. Hij 
wilde het laatste wolhok zó fel verlichten dat het onbetreedbaar 
zou worden. Het licht dat pijn doet, het licht van ondervragers 
en folteraars of misschien wel het licht van de “Verlossing, 
sterker dan een levende kan verdragen”. Het was vooral 
behaaglijk warm in dit kamertje. “Mehr Licht!” verzuchtte 
Goethe in 1832. Het waren zijn laatste woorden. Passie/ 
Passion is nog tot 13 april te zien in De Pont, Wilhelminapark 1, 
5000 AE Tilburg (013/543.83.00). Er kwam geen catalogus 
uit bij deze tentoonstelling, maar wel een meeneemkrant met 
louter uitvergrote foto’s van de ogen van anonieme mensen. 
Zowat 100.000 anonieme Tilburgers kregen die krant naar 
verluidt in hun bus. Nog tot 12 januari toont De Pont tevens 
Esko Mnnikkö's fascinerende foto’s uit het noorden van 
Finland, waarna deze vanaf februari verhuizen naar het 
Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. Christian Boltanski 
zorgde begin 1996 ook voor de openingstentoonstelling van 
het Centro Galego de Arte Contemporanea in Santiago de 
Compostela, Spanje. In een voormalig historisch kerkgebouw 
- zijn gedroomde biotoop? - werkte hij het veelomvattende 
project Advento uit. Onder de titel Advent and Other Times 
verscheen recent het bijhorende boek. Naast een focus op de 
titeltentoonstelling en teksten van Boltanski zelf, van Gloria 
Moure, José Giménez en van Jean Clair wordt een erg over
zichtelijke terugblik op Boltanski’s carrière geboden. Advent 
and Other Times is alvast een zinnige aanvulling bij de 
Boltanski-monografie door Lynn Gumpert, in 1994 bij 
Flammarion, Parijs verschenen. (E.E.)

FACE à L’HISTOIRE. Dat men met de juiste vinger aan de 
juiste artistieke pols maatschappelijke veranderingen en ge
beurtenissen kan optekenen en zelfs voorzien, wordt weleens 
als het adagium van de moderne kunst opgevoerd. Meestal 
worden de orakelpenningen wel pas uitgedeeld na de feiten. 
Face à l’histoire (1933-1996), l’artiste moderne face à 
l’événement historique is zo’n typisch grootschalig Parijs 
product. Leidraad is hier de vraag in welke mate het werk van 
de gelauwerde kunstenaars zich tot de historische gebeurtenis
sen verhield. Kunnen we - de historieschilderkunst van Jacques- 
Louis David indachtig - spreken over een heropleving van dit 

genre in de late 20ste eeuw. Het geheel wordt opgediend in vier 
delen met voorspelbare blokken over de Tweede Wereldoor
log (tot 1945), crisis in de voorstelling van het historisch 
onderwerp (tot 1960), artistieke utopie en politieke kritiek (tot 
1980) en van zelfonderzoek tot heropleving van de protest art 
(nu!). Voor dit laatste deel tekende trouwens onder meer Chris 
Dercon. In welke mate dit alles niet weerom in illustratieve 
ophopingen resulteert, leert enkel een bezoek aan deze ten
toonstelling met liefst 450 werken van in totaal 200 kunste
naars. Face à l’histoire wordt opgeluisterd met een telefoon
boek van een catalogus en loopt nog tot 7 april in het Centre 
Georges Pompidou, rue Beaubourg, 75191 Paris Cédex 04 
(144.78.12.33). (E.W.)

Architectuur

, VLAAMSE ARCHITECTUUR. Talentvolle jonge Vlaamse 
' architecten hebben in elk geval niet te klagen over een gebrek 
aan belangstelling. In het in de loop van 1995 verschenen boek 
van Geert Bekaert, Hedendaagse Architectuur in België, wordt 
in de laatste hoofdstukken ingegaan op het werk van overwe
gend Vlaamse architecten. Op de laatste pagina van zijn boek 
merkt Bekaert overigens expliciet op dat de woekering van 
nieuw talent vooral in Vlaanderen moet gesitueerd worden - 
toch wel een opmerkelijke vaststelling omdat voorheen het 
Belgische modernisme vooral in het Franstalige landsgedeelte 
zijn sporen heeft nagelaten. Vorige zomer trad de nieuwe 
architecturale oogst in Vlaanderen opnieuw in het voetlicht 
toen het tweede Jaarboek Architectuur Vlaanderen (1994-95) 
werd voorgesteld. In zijn met ironie doorspekte Kleine feest
rede merkte de Nederlandse architectuurcriticus Arthur 
Wortmann op: “Toen mij vorig jaar werd gevraagd deel uit te 
maken van een internationale jury die de gebouwen zou 
beoordelen die in aanmerking kwamen voor publicatie in het 
tweede Jaarboek Architectuur Vlaanderen hoefde ik geen 
moment te twijfelen. Niet lang ervoor had ik het eerste jaar
boek gelezen en ik was nog niet bekomen van de schok. Het 
was zonder twijfel een van de merkwaardigste en meest 
paradoxale boeken die ik in lange tijd onder ogen had gekre
gen. Het combineerde een overdaad aan prachtige architectuur 
met een essayreeks waarin louter werd gejammerd en ge
klaagd - en dat laatste overigens, niet zonder argumentatie. Het 
was ontstaan op initiatief van de overheid, maar juist die 
overheid belandde in de beklaagdenbank. Wat zou daarvan het 
effect zijn? Welnu, het effect was dat er gewoon gewerkt werd 
aan een tweede uitgave.” Deze schizoïde situatie werd door de 
overheid zelf, belichaamd door Minister Luc Martens, erkend: 
“We moeten helaas durven stellen dat er toch nog steeds een 
fingerspitzengefühl voor architecturale traditie ontbreekt,” 
aldus Martens, die na zijn loftuitingen over het jaarboek met 
geen woord repte over de noodzaak aan een architecturale 
kwaliteit voor openbare gebouwen en dus weigerde te verdui
delijken dat hij zijn eigen vingertoppen aan het beschrijven 
was. Integendeel, Wortmanns vertoog werd handig als een 
schaamlapje voor het gebrek aan beleid gebruikt. De Neder
landse architectuurcriticus had met zijn vergelijking tussen het 

Vlaamse en het Nederlandse jaarboek natuurlijk de dis warm 
opgediend: “Zo problematiserend als het Vlaamse jaarboek is, 
zo bevestigend is het Nederlandse”. In tegenstelling tot de 
voorspelbare mainstream moderne realisaties die in het Neder
landse jaarboek zijn opgenomen, vormen de Vlaamse projec
ten inderdaad een verademing. “De marginale positie van de 
architectuur in Vlaanderen,” aldus Wortmann, “mag dan een 
hoop ergernis opwekken, zij blijkt ook een generator van de 
vernieuwende incidenten die in Nederland niet gevonden 
kunnen worden.” “De Nederlandse jaarboeken mogen dan al 
jaren achtereen vol staan met de prachtigste openbare gebou
wen, door attente en cultuurgevoelige overheden gerealiseerd 
met onze eigen belastingscenten, maar een villa, laat staan een 
gewoon huis, kun je in onze jaarboeken lang zoeken.” Immers, 
zo gaat Wortmann verder, “de Nederlander bouwt niet, maar 
wordt weggestopt in uniforme, misselijkmakende, verant
woorde standaardwoonbuurten." Wortmann raadde tenslotte 
wel aan om het Vlaamse j aarboek in het vervolg te beperken tot 
particuliere woningbouw. “Het zal een product opleveren,” 
concludeerde hij, “waar minstens één naburige beschaving 
jaloers op zal zijn.” Door de uitgave van een zoveelste jaarboek 
of overzichtstentoonstelling te subsidiëren hebben we onze 
plicht dan maar vervuld, moet Martens gedacht hebben. Aan 
overzichtstentoonstellingen is er trouwens nog steeds geen 
gebrek. Nadat de hedendaagse Vlaamse architectuur ook met 
een tentoonstelling te Milaan en te Bordeaux werd gelauwerd, 
wordt ze nu opnieuw in eigen land met een expositie in de verf 
gezet. Onder de titel De rijkdom van de eenvoud opent de 
Brusselse Fondation pour l’Architecture tot 16 februari haar 
deuren voor de hedendaagse Vlaamse architectuur. Dat deze in 
het Franstalige landsgedeelte minder bekend is, bewijst een 
pas verschenen architectuurgids van Belgische hedendaagse 
architectuur, waarin de interessantste figuren ronduit ontbre
ken. Bij de bedenkelijke selectie van deze gids hebben wellicht 
ook andere motieven dan gebrek aan kennis een rol gespeeld, 
want om van het werk van Stéphane Beel en dit van het duo 
Paul Robbrecht & Hilde Daem niets te vernemen, moet wel een 
grote inspanning worden geleverd. Francis Strauven, commis
saris van de tentoonstelling te Brussel, beklemtoont dat de 
expositie “geen overzicht wil ophangen van de diverse ontwik
kelingen die zich de laatste 20 jaar in het noordelijke lands
gedeelte hebben voorgedaan maar zich concentreert op een 
welbepaalde stroming, een tendens die in het werk van de 
jongere generaties als toonaangevend verschijnt.” Deze nieuwe 
stroming wordt gekenmerkt door een aan het modernisme van 
de jaren ’20 herinnerende eenvoud, die zich zowel afzet tegen 
de vormloosheid van het aannemerspopulisme als tegen het 
eclecticisme van de postmodernen. Op de tentoonstelling, 
waarop werk van een 30-tal architecten wordt naar voren 
geschoven, worden de realisaties niet per architect gegroe
peerd, maar typologisch geclassificeerd: collectieve woning
bouw, alleenstaande woningen, rijwoningen, publieke ruim
ten en openbare gebouwen en design. Strauven selecteerde de 
werken, maar elke architect koos uiteindelijk het tentoon
gestelde materiaal. Het geheel werd vormgegeven door José 
Van Hee en Koen Van Synghel (beide ook vertegenwoordigd) 
aan de hand van stevige, witte volumes die het geheel ruimte
lijk ordenen - precies dat wat in Vlaanderen ontbreekt. De
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Plastische kunsten kort

Duitsland

■ Kunst- und Ausstellungshalle, Friedrich Ebert-Allee 4, 
53113 Bonn (0228/91.71.200): Renzo Piano Building Work
shop'. 17 januari tot 6 april.
■ Kunstsanunlung Nordrhein-Westfalen, Grabbeplatz 5, 
40213 Düsseldorf (0221/83.81-0): René Magritte^ die Kunst 
der Konversation met tevens werk van Marcel Broodthaers, 
Barbara Bloom, Robert Gober en Joseph Kosuth: tot 2 maart.
■ Kunsthalle in Emden, Hinter dem Rahmen 13, 26721 
Emden (021/209.95): Tanz in der Moderne, von Matisse bis 
Schlemmer: tot 26 januari.
■ Museum Folkwang Essen und Stadtische Galerie, 
GoethestraBe41,45128 Essen (0201/88.45.101): Sean Scully, 
Arbeiten auf Papier, 1975-1995 en Fenster van Jo Schöpfer: 
tot 26 januari.
■ Museum für Modeme Kunst, Domstrasse 10, 60311 
Frankfurt-am-Main (069/212.304.47): Collectie Whitney 
Museum of American Art: 31 januari tot 4 mei.
■ Sprengel' Museum Hannover, Kurt-Schwitters-platz, 
30169 Hannover (0511/168.38.75): Wegbereiterinnnen der 
Modeme in Deutschland 1900-1914: tot 9 februari; Zuspiel' 
met Thomas Ruff en Georg Winter: tot 16 februari.
■ Museum Ludwig, BischofsgartenstraBe 1, 50667 Köln 
(0221/221.23.72): Alles Wahrheit! Alles Lüge! Photographie 
und Wirklichkeit im 19 Jahrhundert, die Sammlung Robert 
Lebeck: tot 2 februari.
■ Kölnischer Kunstverein, Cacilienstrasse 33,50667 Köln 
(0221/21.70.21): Untitled, 1996 (tomorrow is another day) 
van Rirkrit Tiravanija: tot 19 januari.
■ Kaiser Wilhelm Museum, Karlsplatz 35,47798 Krefeld 
(02151/77.00.44); Malerei met werk van Martin Gerwers, 
Dirk Skreber en Corinne Wasmuth: tot 2 februari.
■ Museum Haus Lange, Wilhelmshofallee 91, 47798 
Krefeld (02151/77.00.44): Stan Douglas: tot 19 januari.
■ Kunstverein München, Galeriestrasse4c, 80539München 
(089/22.11.52): David Lamelas: tot maart.
• Villa Stuck, PrinzregentenstraBe 60, 81675 München 
(089/45.55.51.25): Rainer Maria Rilke und die bildende 
Kunst seiner Zeit: 6 februari tot 6 april.
■ Westfalisches Landesmuseum für Kunst und Kultur- 
geschichte, Domplatz 10, 48143 Münster (0251/59.07.01): 
Farben des Lichts, Paul Signac und der Beginn der Modeme 
von MatiSse bis Mondrian: tot 16 februari.
■ Kunstmuseum Wolfsburg, Porschestrasse 53, 38440 
Wolfsburg (05361/266.90): Full house, young british art 
met onder meer Richard Billingham, Christine Borland, 
Angela Bulloch: tot 31 maart.

Frankrijk

■ Centre Georges Pompidou, Rue Beaubourg, 75191 Paris 
Cédex 04 (144.78.12.33): Face à l'histoire 1933-1996: tot 
7 april; Les péchés capitaux: la gourmandise: van 22 januari 
tot 10 maart; Made in France 1947-1997,50ans de création 
en France: van 30 januari tot 29 september.
■ Musée d’Art Modeme de la Ville de Paris, Avenue du 
Président Wilson 11, 75116 Paris (153.67.40.00): Les 
événements, les situations, les sentiments van Jean-Michel 
Alberola: 16 januari tot 23 maart; Années 30 en Europe, le 
temps menaçant 1929-1939: van 14 februari tot 25 mei.

■ L’Aquarium Ecole Supérieure des Arts Plastiques, rue 
Ferrand 8,59300 Valenciennes (327.22.57.59): L’obscurité 
du dehors van Françoise Quardon: tôt 25 januari.
■ Nouveau Musée, rue du Dr. Dolard 11, 69100 
Villeurbanne (478.03.47.00): Whole and parts, 1964-1995 
van On Kawara: tot. februari.
■ Musée d’Art Modeme, La Terrasse, 42000 Saint-Etienne 
(477.93.59.58): Abstraction/abstractioùs, géométries 
provisoires met werk van onder meer Mary Heilmann. 
Helmut Federle, Helmunt Domer en Mitja Tusek: 18 januari 
tot 23 maart.
■ Musée Matisse, Palais Fénelon, 59360 Le Cateau- 
Cambrésis (327.84.13.15): Matisse et Tériade, le peintre et 
l’éditeur d'art poète: tôt 2 maart.
■ Le Channel, Boulevard Gambetta 13, 62100 Calais 
(321.46.77.10): Magasins van Frédéric Lefever; Thomas 
Demand: tot 12 februari.
■ Musée d’Art Modeme, Allée du Musée 1, 59650 
Villeneuve d’Ascq (320.19.68.68): Art brut, collection de 
l’Aracine: van 2 februari tot 14 juli.

Groot-Brittannië

■ Tate Gallery, Millbank, SW1P 4RG London (0171/ 
887.80.00): The apostles speaking in tongues van Nicholas 
Pope: tot 23 februari; Luciano Fabro: 11 februari tot 15 juni; 
Lovis Corinth (1858-1925) retrospectief: 20 februari tot4 mei. 
■ Royal Academy of Arts Burlington House, Piccadilly, 
W1V 0DS London (0171/439.74.38): Georges Braque, the 
late works: 23 januari tot 6 april.
■ Saatchi Gallery, 98A Boundary Road, NW8 ORH London 
(0171/624.82.99): Fiona Rae en Gary Hume: 16 januari tot 
6 april.
■ Institute of Contemporary Arts, The Mall, SW1 London 
(0171/930.36.47): Gothic, a group show of work from 20 
European artists: 15 januari tot 16 maart.
■ Whitechapel Art Gallery, 80 Whitechapel High Street, 
El 7QX London (0171/522.78.88): Tony Cragg: tot 9 maart.

Luxemburg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art Contemporain, rue 
Notre-Dame 41,2240 Luxembourg (0352/22.50.45): Stanze 
pour la peinture en Inviter met Martine Cloots: tot 16 fe- 
bruari.

Zwitserland

■ Museum Für Gegenwartkunst, St.-Alban-Rheinweg 60, 
4010 Basel (061/271.81.83): The suburban city van Dan 
Graham en Living units van Andrea Zittel: tot 2 februari.
■ KunstmuseumLuzem,Tribschenstrasse 61,6005 Luzern 
(041/410.90.40): Lost in space met werk van onder meer 
Christoph Fink, Dora Garcia, Ann Veronica Janssens en 
Marijke van Warmerdam: 15 februari tot 30 maart.
■ Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, 8024 Zürich (01/ 
251.67.65): Playpen & corpus delicti met werk van onder 
meer Mike Kelley, Georg Herold en Moira Dryer: tot 23 fe- 
bruari.
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rijkdom van de eenvoud is nog tot 16 februari te zien in de 
Fondation pour l’Architecture, Kluisstraat 55, 1050 Brussel 
(02/649.02.59). (S.J.)

CHRISTIAN KIECKENS. Eén van de aanwezigen op de 
tentoonstelling in de Fondation isdeinl951 geboren architect 
Christian Kieckens, wiens werk vanaf eind januari ook het 
onderwerp vormt van een tentoonstelling in deSingel. Kieckens 
was eerder actief in de ter ziele gegane Stichting Architectuur
museum, waarin Ungers’ autoreflexieve, thematische 
architectuurbenadering hoog in het vaandel werd gedragen. 
Naast Oswald Mathias Ungers, noemt Kieckens ook de be
kende meubelontwerper Pieter De Bruyne als zijn geestelijke 
vader. Hoewel Kieckens het belang van de pragmatiek van het 
bouwen steeds heeft beklemtoond, wordt zijn oeuvre in grote 
mate bepaald door meubelontwerpen, tentoonstellings- 
inrichtingen en verbouwingen van bestaande panden. Vooral 
met de transformatie van een 19de-eeuws herenhuis tot bank
filiaal met kunstgalerij op de Kouter te Gent, eveneens geselec
teerd op de Fondation, verwierf Kieckens ruimere bekendheid. 
Hier slaagde de architect er op subtiele wijze in een 
elementaristische esthetiek van zwevende horizontale vlakken 
te verzoenen met de proporties en de oorspronkelijke licht
inval van het 19de-eeuwse interieur. Van 30 januari tot 16 maart 
in deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen (03/248.38.00). 
(S.J.)

NAi. In het met financiële moeilijkheden kampende Neder-, 
landse architectuurinstituut te Rotterdam lopen gewoontege
trouw een hele reeks architectuurtentoonstellingen. Tot 2 maart 
1997 toont het Nai onder de titel Nederland naar school. Twee 
eeuwen bouwen voor een veranderend onderwijs een histo
risch overzicht van de schoolarchitectuur in Nederland vanaf 
de eerste schoolwetten aan het begin van de 19de eeuw tot 
vandaag. Vanaf 31 januari tot 2 maart is in de entreehal het 
werk uit de periode 1922-1930 te zien van Otto Hunte. Wie 
vorig jaar de tentoonstelling over filmarchitectuur te Frankfurt 
heeft bezocht, zal zich ongetwijfeld Huntes indrukwekkende 
ontwerptekeningen voor de architectuur van Fritz Langs film 
Metropolis herinneren. Otto Hunte stond daarnaast ook in voor 
de decors van andere meesterwerken van Lang (Die Nibelungen, 
Spione) en ook voor onder meer Der blaue Engel. Een vijfen- 
twintigtal originele tekeningen worden samen met de bij
horende foto’s en filmfragmenten gepresenteerd.
Tot 16 februari worden inde balkonzaal de ontwerpen geëxpo
seerd die acht gerenommeerde architecten (Aldo en Hannie 

Van Eyck, Finn Geipel/Lab FAC, Mario Botta, Alvaro Siza, 
Coop Himmelblau, Enric Miralles, Rem Koolhaas/OMA, 
Gioancarlo di Carlo) maakten voor een pier met paviljoen met 
accomodatie voor een nieuwe veerbootverbinding. De acht 
architecten kregen allemaal een andere locatie aangeboden in 
Tessaloniki, dat in 1997 culturele hoofdstad van Europa is. 
Tenslotte is tot 23 februari een selectie te zien uit de belang
rijke architectuurcollectie van veelzijdig kunstenaar Theo van 
Doesburg (1883-1931), die vooral bekendheid verwierf als de 
grote propagandist van De Stijl. Het uit ca. 330 ontwerp
tekeningen en foto’ s bestaande architectuurdeel van de collec
tie Van Doesburg werd onlangs aan het Nai geschonken. Het 
Nederlands Architectuurinstituut vindt u in het Museumpark 
25,3015 CB Rotterdam (010/440.12.00). (S.J.)

RUIMTECON CEPT. Tot 16 februari wordt in de Kunsthalle 
te Wenen een confrontatie aangegaan tussen nieuwe 
architecturale (Eisenman, Coop Himmelblau, Libeskind, 
Tschumi, etcetera) en artistieke (West, Knoebel, Turrell, 
Absalon, Buren, etcetera) ruimteconcepten. Bedoeling is niet 
alleen de grenzen van beide disciplines af te tasten, maar ook 
na te gaan hoe ze elkaar opnieuw kunnen beïnvloeden, nadat 
gedurende de laatste twee decennia veel werd gereflecteerd 
omtrent de vormgeving en functie van ruimte. Kunsthalle 
Wien, Museumsplatz 1070 Wenen (01/521.89.21). (S.J.)

ECOLOGIE. Hoewel de impact van ecologische transforma
ties en van het ecologische bewustzijn op de architectuur en 
stedebouw zeer groot is, staat het systematische onderzoek op 
dit vlak nog ih kinderschoenen. Het Deutsches Architektur- 
Museum te Frankfurt wil met een tentoonstelling een bijdrage 
leveren aan de formulering van een holistische basis waarop de 
ecologie en economie, het ontwerp en het gebruik van een 
gebouw geëvalueerd kunnen worden. De expositie omvat een 
drietal delen: naast een historisch overzicht waarin de ontwik
keling van de architectuur en het stadsontwerp wordt bekeken 
vanuit een ecologisch gezichtspunt, wordt ook aandacht be
steed aan een dertigtal hedendaagse realisaties waarin ecologi
sche factoren bepalend waren in het ontwerp. Tenslotte wordt 
ook een vergelijking gemaakt tussen concrete gebouwentypes. 
Tot 23 februari in het Deutsches Architektur-Museum, 
Schaumankai 43,60596 Frankfurt am Main (069/212.384.71 ). 
(S.J.)

BERNOUILLI. Te Basel worden momenteel de schetsboe
ken van Hans Bemouilli (1876-1959) tentoongesteld, die
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samen met Karl Moser de belangrijkste voorloper van het 
modernisme in Zwitserland was. Bemouilli, die vooral be
kendheid verwierf als urbanist en als uitgever van het tijd
schrift Werk in de jaren ’20, was niet alleen een belangrijk 
voorvechter van de moderne beweging, maar ook geweldig 
geïnteresseerd in het architecturale erfgoed. Zoals bij zovele 
andere van zijn generatiegenoten transformeerde het uit
gezuiverde historicisme van rond de eeuwwisseling zich bijna 
onopgemerkt in de geometrische eenvoud van het modernisme 
van het interbellum. Bemouilli’s schatplichtigheid aan de 
architectuurgeschiedenis blijkt vooral uit zijn schetsboeken, 
waarin nauwelijks aandacht is terug te vinden voor zijn eigen 
werk of dit van protagonisten van het Nieuwe Bouwen, maar 
des te meer voor meesterwerken van de romaanse, gotische, 
renaissancistische, barok en neo-classicistische bouwkunst. 
Tot 9 februari in het Architekturmuseum, Pfluggasslein 3, 
4001 Basel (061/261.14.13). (S.J.)

Fotografie

SALLY MANN. “Zonder twijfel kinderporno,” orakelde een 
door het fotoboek Immediate Family bladerende kinder
psychiater recent in een NOS-actualiteitenprogramma. Erg 
waarschijnlijk zou ze meer dan een jaar eerder een iets genuan
ceerder oordeel uitgesproken hebben, mocht haar daar al naar 
gevraagd zijn. Sally Mann (Rockbridge County, Virginia, 
1951) maakt sinds jaren naaktfoto’s van haar eigen kinderen, 
in zwart-wit, vaak met een antieke platencamera die zonder 
enige omfloersing toont wat er te zien is. Naakte kinderen die 
spelen of poseren en niet zelden een verwarrende sensualiteit 
uitstralen. Een ‘volwassen’ sensualiteit - beweren sommigen - 
Mann exploiteert haar kinderen. Deze foto’s verontrusten - 
weerleggen anderen - omdat ze niet beantwoorden aan het 
ideaalbeeld, dat in onze maatschappij bestaat van kinderen: 
onschuldig, kwetsbaar en seksloos. Overbodig te zeggen dat 
Manns tentoonstellingen in Amerika al veelvuldig het onder
werp zijn geworden van censuur. Still Time is in elk geval de 
eerste overzichtstentoonstelling van Sally Mann bij ons in de 
buurt, zonder tegenbericht van 11 januari tot 23 februari in de 
Kunsthal, Westzeedijk 341, 3015 KB Rotterdam (010/ 
44.00.301). (E.E.)

CLAUDIA KÖLGEN. Wat buiten beeld ligt. Niet-beeld- 
gebonden ervaringen en betekenissen, waarnaar de beelden 
indirect verwijzen. De conditionering van waarneming en 
beleving door de media die het onmogelijk maakt om de 
afbeeldingen van de ‘werkelijkheid’ nders te zien. Claudia 
Kölgen (1957) maakt gebruik van fotografie en video, in een 
poging om onder meer die geconditioneerde waarneming met 
voeten te treden. Ze onderzoekt, schrijft Arjen Mulder, de 
manier waarop wij naar de werkelijkheid kijken, hoe de relatie 
ligt tussen onze kijkgewoonten en wat er te zien zou kunnen 
zijn. “Deze vraag verliest zijn begrijpelijkheid in het tijdperk 
van het digitale fotograferen. Niet langer staan onze kijk
gewoonten ter discussie, de vraag is nu: wat is een foto nog, als 
er geen garantie kan worden gegeven dat hij op enigerlei wijze 
een afbeelding is van een werkelijkheid?” De fotografie moet 

zich ten volle bewust worden van haar eigen moment, stelt 
Mulder en bedoelt daarmee: het eigen moment van de fotogra
fie als medium temidden van andere media. Het besliste einde 
van het ‘moment décisif waarop er iets buiten het toestel 
wordt vastgelegd. De vraag is dan: wat voor beelden kan 
fotografie maken die niet door schilderkunst, video, film of 
digitale media kunnen worden geproduceerd? “Het referentie
kader van een foto is daarmee niet langer een reeds bestaande 
werkelijkheid waarop ons een blik wordt gegund, maar een 
reeks andere media die alle op hun eigen wijze onze waarne
ming van de werkelijkheid bepalen, beperken, verruimen.” 
Niet dat het werk van Claudia Kölgen dient gezien als proto
type van het ultieme antwoord - het nieuwe ‘moment’ - het 
losmaken van pertinente vragen is echter al een zeldzame 
verdienste. Tot 16 februari bij Galerie Fotomania, Hoorn- 
brekersstraat 22,3011 CL Rotterdam(010/413.50.55). Op 16, 
17, 18 en 19 januari tussen 01.00 en 02.00 uur, zijn op de 
Amsterdamse kabel P.A.R.K. 4DTV vier videowerken van 
Claudia Kölgen te zien. (E.E.)

VISSERSLATIJN. In Boijmans Van Beuningens momenteel 
aan de gang zijnde historische maritieme festijn is ook een 
actueel project opgenomen. Middle Passage is een recent door 
het museum verworven deel uit Allan Sekula’s documentaire 
zeevaartepos Fish Story. Aan de hand van een honderdtal 
foto’s, tekstpanelen en een boek, maakt Sekula nuchter een 
stand van zaken op van de wereld van de zeevaart vandaag. 
Middle Passage is de neerslag van een transatlantische reis die 
hij meemaakte aan boord van een containerschip en kan 
beschouwd worden als een aanzet om “de zeevaart ook nu nog 
te zien als een sociale ruimte, waar mensen hun levens door
brengen en waar hun visserslatijn nog altijd van grote waarde 
is".LofderZeevaartloopttot23 februari in Museum Boijmans 
Van Beuningen, Museumpark 18-20, 
(010/44.19.400). (E.E.)

PIET ZWART. Noemde zichzelf nooit fotograaf, wel bin
nenhuisarchitect, industrieel en grafisch ontwerper en 
‘typotekt’. Toch werd het vijfde deel in de sterke serie Mono
grafieën van Nederlandse fotografen terecht aan hem voorbe
houden. Piet Zwart (1885-1977) gebruikte de fotografie uit
eindelijk nauwelijks tien jaar en dan nog voornamelijk functio
neel, als onderdeel van reclamedrukwerk, voor boekomslagen, 
postzegels zelfs. De meeste van zijn natuuropnamen, materiaal- 
studies en haast abstracte verbeeldingen uit techniek en indu
strie die hij daartoe realiseerde, sluiten echter zonder veel 
restricties aan bij de internationale Nieuwe Fotografie uit de 
jaren ’20 en ’30: een directe, onsentimentele benadering van 
mensen en dingen, een streven naar een elementaire en verras
sende vormgeving van het fotografische beeld. Anders dan 
bijvoorbeeld de Belgische, modernistische fotograaf Willy 
Kessels (1898-1974) in wiens oeuvre nogal wat overeenkom
sten met Zwarts bezigheden na te speuren zijn, heeft Piet Zwart 
zelf heel wat neergeschreven over zijn fotografische uitgangs
punten. Alleen al de titel van een artikel dat hij in 1948 schreef 
en waarin hij zijn herinneringen “als een van de godfathers van 
de Nieuwe Fotografie” formuleert, spreekt in dit verband 
boekdelen: Gereinigde fotografie. Het is alvast een van de 

verdiensten van dit boek dat naast een gedegen fotohistorische 
tekst van Kees Broos, ook een selectie van Zwarts artikels 
werd gereproduceerd. Tot 26 januari schetst een compacte 
tentoonstelling in het Stedelijk Museum, Paülus Potterstraat 13, 
1071 CX Amsterdam (020/57.32.91 l)een beeld vanPietZwart 
als typograaf en fotograaf. De monografie is een uitgave van 
Focus Publishing BV, M.J.Kosterstraat 4, 1017 VX Amster
dam (020/62.64.353) en kost 95 F1/1900 BF. (E.E.)

LES ANNÉES TRENTES. Of voluit:Les années 30 ou le 
médium photographique générateur de tous les possibles. Nog 
een tentoonstelling over Nieuwe Fotografie, dus. Een selectie 
van fotografen voor wie, in de woorden van Franz Roh, de foto 
niet een “simpele kopie van de natuur was, maar een omzetting 
via mechanische weg van alle lichtwaarden, en zelfs van alle 
diepten en vormstructuren in de ruimte”. Deze fotografen gaan 
“het licht organiseren”, zoals Moholy-Nagy hen dat had voor
gesteld. Niet de wereld ‘registreren’, maar ‘ontdekken’. Via 
een aantal nogal voor de handliggende genre-afbakeningen 
(portret, object, experiment, naakt,...) stelt deze tentoonstel
ling werk voor van een ruim aantal fotografen die tijdens het 
interbellum in Frankrijk werkzaam waren. Zo zijn in Galerie 
Bouqueret+Lebon, rue de Turenne 69, 75003 Paris 
(140.27.92.21) onder meer Albin Guillot, Claude Cahun, André 
Boiffard, Germaine Krull, Eli Lotar, Jean Moral, Florence 
Henri, Roger Parry, André Steiner, Maurice Tabard, Raoul 
Ubac, Man Ray,... vertegenwoordigd. Van 28januari tot 
29 maart. Ongetwijfeld een zinnige aanvulling bij de tentoon- 
stelling die van 14 februari tot 25 mei in het Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris, Avenue du Président Wilson 11, 
75116 Paris (153.67.40.00) loopt: Années 30 en Europe, le 
temps menaçant 1929-1939. (E.E.)

3015 CX Rotterdam DIRECTORY OF PHOTOGRAPHERS IN BELGIUM.
Je zou het op den duur wat uit het oog verliezen. Dat er in het 
Antwerpse fotografiemuseum ook nog mensen proberen hun 
werk te doen, zo even tussen de bizarre exploten door die daar 
de laatste tijd te beleven vallen. Met de presentatie van de 
Philishave Moving Art Tour als mijn voorlopige persoonlijke 
topper. Buiten: een 50 maal vergroot, levensecht model van 
het recentste Philips-scheerapparaat, beschilderd door 
Corneille. Binnen: een fletse (vierdaagse!) fototentoonstelling 
over de achterkeuken van Cobra en een selectie werk van de 
meester van het dressoir, die op de persconferentie/revue zelf 
even charmant uit de doeken kwam doen wat een kunstenaar 
kan bezielen om - na een tram, een balpen, een champagnefles 
én (“dat vergeten de mensen altijd”) een luchtballon - ook een 
scheermachine kleur te geven. Vervolgens bracht fotografie- 
museumdirecteur Eugene Van Hoye vurig verslag uit van zijn 
niet aflatende, creatieve strijd om de aandacht van de consu
ment. Wat ons meteen bij een volgend exploot brengt, want die 
aandacht wordt voortaan ook des nachts gaande gehouden 
dankzij een protserige buitenverlichting. Net wat het museum 
en zijn gebruikers hoognodig hadden... een verlichte voorge
vel! Wat de taak van een fotomuseum zoal zou kunnen 
inhouden,wordt gelukkig nog enigszins in herinnering ge
bracht door het project Pioniers in Beeld. Belgische foto gr af en 
1839-1905. Het resultaat van een onderzoek door een team met
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Stèven F.Joseph, Tristan Schwilden en Marie-Christine Claes 
naar de ruim 6200 professionele en amateurfotografen die 
België rijk was tussen het zogeheten begin van de fotografie in 
1839 en de viering van het 75-jarig bestaan van de staat België 
in 1905. Naast een interessante, zij het hyperdidactische en 
wegens zichtbaar tijdgebrek (te wijten aan de ‘exploten’?) 
ietwat rommelige tentoonstelling, leverde het project ook een 
wetenschappelijk naslagwerk af, een heuse Directory of 
Photographers in Belgium 1839-1905. De tentoonstelling is 
nog tot 16 februari te bekijken in het Museum voor Fotografie, 
Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen (03/216.22.11). Het boek, 
waarvan op dit moment enkel deel II, het beeldmateriaal, 
beschikbaar is, is een uitgave van C. de Vries-Brouwers, Ant
werpen, Rotterdam en kost 5.750 BF. (E.E.)

INSTANTS DE VILLE. Tot 1995 focusseerde de Biennale 
Internationale de l’Image Van Nancy, actief sinds 1979, op de 
zogeheten klassieke fotografie (Doisneau, Ronis, Kertész, 
Arbus). De editie van 1997 neemt zich voor om de banden 
tuSsen de ‘actuele’ fotografie en de werkelijkheid te onderzoe
ken, met als kapstok ‘de urbane ruimte’. Instants de Ville zal 
- in een busdepot bijvoorbeeld - meestal nieuw werk tonen van 
een kleine dertig internationale fotografen en videomakers. 
Een uiteenlopend gezelschap met naast bekende en in deze 
context haast obligate namen als Lewis Baltz, Nobuyoshi 
Araki, Hiromi Tsuchida of Victor Burgin, of van de jongere 
generatie, Véronique Ellena, Anna Fox, Christelle Tulli, Edith 
Roux,pokmerkwaardigwataandachtvopr-niet meteen pejoratief 
bedoeld- meer ‘ vanzelfsprekend’ werk. De projecties van Alain 
Fleischer bijvoorbeeld, de interessante Cahiers van Gilbert 
Fastenaekens of het panorama dat Christian Carez construeerde 
van de 6 kilometer die tussenbet Koninklijk Paleis in Brussel en 
de koninklijke residentie in Laken liggen. De ‘klassieke’ foto
grafie word tij dens deze biënnale toch niet helemaal opzij gezet 
via een klein retrospectief van de Tsjechische fotograaf Josef 
Sudék (1896-1976). DaVetas Démosthènes en Charles- 
Arhur Boyer werken aan de catalogus bij deze biënnale. Instants 
de Ville loopt van 17 januari tot 9 februari op verschillende 
plaatsen in Nancy. Meer info bekomt u via Biennale Internatio- 
nale dé l’image, rue Raymond Poincaré 20,54000 Nancy (03/ 
83.27.11.50). In Galerie Path,LeodeBethunelaan 59,9300 Aalst 
(053/77 22.97) zijn van 11 januari tot 23 februari de Nocturnes 
van Gilbert Fastenaekens te zién. (E.E.)

Beeld/Scherm

ZORN + FILM. “Tex Avery directs the Marquis de Sade”, 
films met muziek van en voor John Zom is een fraaie filmreeks 
in het Leuvens Stuc (13 januari tot en met 7 februari). Het 
interessantste deel ervan, de films waarvoor Zom muziek 
schreef, is zo goed als achter de rug als u dit leest. Eind januari 
zijn er nog enkele klassiekers van Suzuki, Ahwesh & Sanborn, 
Brakhage, Abigail Child, Jack Smith en anderen te bekijken. 
Aansluitend worden er op 4 en 5 februari ook enkele films over 
Radical Jewish Culture vertoond. Stuc, E. Van Evenstraat 2d, 
3000 Leuven (016/23.67.73). stuc@stuc.kuleuven.ac.be of 
http://wWw.stuc.kuleuven.ac.be (E.W.)

Fotografie kort

■ Galerie Michèle Chomette, rue Beaubourg 24, 
75003 Paris (42.78.05.62): Caravana Obscura 1993-1996 
van Felten-Massinger: tot 11 januari; Entre terre, mer et 
songes van Olivier Meriel: van 15 januari tot 15 maart.
■ Galerie Agathe Gaillard, Rue du Pont-Louis-Philippe 3, 
75004 Paris (42.77.38.24); Daïdo Moriyama: tot 1 februari; 
la notte lava la mente van Mario Giacomelli: van 5 februari 
tot 22 maart.
■ Galerie Mantoux-Gignac, rue des Archives, 75003 Paris 
(42.78.40.37): Cyclogrammes van Andreas Müller-Pohle: 
van 15 januari tot 8 maart.
■ Galerie Jean-Pierre Lambert, Place du Marché Sainte 
Cathérine, 75004 Paris (42.78.62.74): Les choix de Barbara 
van Siochain Hugues en Jean-Michel Sarlet; van 22 januari 
tot 1 maart.
• A l’Enseigne des Oudin, me Quincampoix 58,75004 Paris 
(42.71.83.65): Le Mystère Molinier - Pierre Molinier et ses 
ami(e)s, voorstelling van het boek van Pierre Bourgeade: van 
18 januari tot 1 maart.
■ Centre Historique des Archives Nationales, Musée de 
l’Histoire de France, Hôtel de Soubise, me des Francs- 
Bourgeois 60,75003 Paris: le canal de Suez vers 1880 door 
Hippolyte Arnoux: tot 3 februari.

DOCUMENTAIR VIEWPOINT. Het 3de documentair film
festival Viewpoint gaat door van 6 tot 12 maart 1997 in de 
Gentse Studio Skoop, Filmplateau (Universiteit Gent), Nieuw- 
poorttheater en de Vereniging van het Museum voor Heden
daagse Kunst. Het festival opent met When we were Kings van 
Léon Gast over het geruchtmakende Zaïrese gevecht tussen 
Mohammed Ali en George Forman in 1974. Als afsluiter 
wordt er een ode van Wemer Schroeter aan Maria Callas 
getoond: Poussières d’amour. Defocus van het festival betreft 
het werk van Raymond Depardon en de jonge Rus Sharunas 
Bartas. Er is ook een fototentoonstelling met werk van 
Depardon, en lezingen van de notoire filmkenner Chris Dercon 
en cineast Eric Pauwels. Inlichtingen: De Filmplaneet, Sint- 
Annaplein 63, 9000 Gent (09/225.08.45). (M.H.)

MISSION IMPOSSIBLE. In Brussel koestert men zich graag 
in de illusie al in Sarajevo te leven. Alles is er urgent. Niet 
omwille van de kanonnen van één of andere lokale etnische 
zuiveraar, maar omwille van de Kredietbank. Die bank pikt 
wat gratis reclame mee door de oude Arenbergbioscoop die ze 
10 jaren gebruikt heeft als rommelhok, nu tot eind 1998 terug 
aan de cultuur af te staan. (Waarom slechts tot eind ’98? Nooit 
van Brussel Culturele Hoofdstad 2000 gehoord bij de KB ?) Zo 
doet deze bank niet alleen met haar potsierlijk POMO-gebou w 
aan de Havenlaan alsof ze aan stadskernvernieuwing doet - en 
deze keer kost het haar niets. Wat ooit een bioscoop was, liet 
de KB als een ruïne over aan Kino-Trotter, On Move en dc

■ Mission du Patrimoine photographique, Hôtel de Sully, 
rue Saint-Antoine 62, 75004 Paris (42.74.47.75): Cecil 
Beaton: van 17 januari tot 16 maart.
■ Le Triangle, Boulevard de Yougoslavie, 35200 Rennes 
(02/99.22.27.27): Photographie/Contre van Rudolf Bonvie: 
van 9 januari tot 22 februari.
■ Centre Régional de la Photographie Nord-Pas de Calais, 
Place des Nations, 59282 Douchy les Mines (03/27.43.56.50): 
Au centre de la vitesse van Wolfgang Zurbom in het kader 
van de Mission Photographique Transmanche.
■ Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, 
Grabbeplatz 4, 40213 Düsseldorf (02.11/32.70.23): retro
spectief Robert Doisneau: van 25 januari tot 6 april.
■ Sprengel Museum Hannover, Kur-Schwitters-Platz, 
30169 Hannover (0511/168.39.24): Zuspiel, Thomas Ruff 
& Georg Winter: tot 23 februari.
■ Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, 8001 Zürich (01/ 
251.67.65): A fetish for beauty, Erwin Blumenfeld: van 17 
januari tot 23 maart.
■ The Photographer’s Gallery, Halina House, Great 
Newport street 5&8, London WC2H 7HY (071/831.1772): 
Roman Signer: van 18 januari tot 1 maart: David Shrigley en 
Suky Best: van 24 januari tot 8 maart.

Beursschouwburg. In recordtijd wordt er nu onder leiding van 
architect Luc Vincent een nieuwe (nood)bioscoop gebouwd, 
de nieuwe “oude Arenberg", of CinemaNova. De programmatic 
van de nieuwe zaal die op 31 december jongstleden haar 
deuren opende, is bijzonder heterogeen. Er zijn niet minder 
dan 6 programmatoren: Nathalie André van On Move 
Production, Gwenaël Brees van Kino-Trotter/Reseau 
Polyglotte, regisseuse Anouk De Clercq, ex-Stuc directeur 
Dirk De Wit, cinéaste Katia Rossini en cinefiel Jean-Charles 
Tatum Jr. De programmering zal maandelijks worden opgehan
gen aan verschillende thema’ s. In een eerste fase zal men enkele 
avonden per week .vullen, later wil men komen tot dagelijkse 
programmatie. In januari is er een minifestival gepland. Ook 
performances, installaties, tentoonstellingen zijn voorzien.
Inlichtingen: Beursschouwburg, August Ortstraat 22, 1000 
Brussel (02/513.82.90) e-mail: beurs@innet.be (M.H.)

DESECONDE. Van 24 januari tot 15 maart is er Nederlandse 
Mediakunst te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. 
Onder de titel The Second, Time Based Art from the Netherlands 
heeft curator René Coelho van MonteVideo/TB A twaalf Ne
derlandse mediakunstenaars geselecteerd die werken rond de 
notie seconde. “Voor Aristoteles moet een ‘seconde’ iets 
geheel anders hebben betekend dan voor ons nu,” staat er in de 
begeleidende brochure. Dat zal wel: de eerste klok die de 
seconden aanduidde, werd slechts in 1519 gebouwd door de 
Zwitser Jost Bürgi. Maar inderdaad: "The speed of Time has

Dianne Hagen (NL)

Carla Klein (NL) Groene Pasen Een tentoonstelling van Bart Cassiman 
Er verschijnt een catalogus mef teksten van Daniel 
Kurjakovic, Philip Peters, Jan Thompson, Camiel 
van Winkel, Bart Verschaffel & Bart Cassiman.

Aglaia Konrad (aus) 

Peter Rogiers (B) 

Robert Suermondt (ch) 

Stephen Wilks (gb)

12 februari - 31 maart '97
open: wo tot vr 14u - i8u / za, zon- en feestdagen tou - i2u & 14u tot i8u

Museum Dhondt Dhaenens
Museumlaan 14 B-9831 Deurle, tel. (09) 282 51 23

Met de steun van: Mondriaan Stichting / Pro 
Helvetia, Fondation suisse pour la culture / 
Vlaamse Gemeenschap, administratie Cultuur / 
Bundesministerium für Kunst, Wissenschaft und 
Verkehr / British Council I De galeries Xavier 
Hufkens, Brussel & Philip Nelson, Parijs / 
Graanstokerij Filliers

INFORMATIONCURVE
IS A VISION AND POSITION RELATED TO INTERACTION BETWEEN ARTISTS J. STURM & Â. LIE AND 
THE WELCOMED VISITOR WHO CHOOSES A PARTICULAR PIECE OF WORK FROM A LIST OF 7 TITLES. 
FOLLOWED BY US DISPLAYING/PRESENTING THE CHOSEN PIECE. FRO M1.1.1997 UNTIL 30.4.1997 EVERY 
SUNDAY AFTERNOON 16.00-17.00 HOURS. STURM/LIE, 160 RUE DU'MIDI, BRUSSELS. TEL +32 2 513 23 47

BREDA

Machiel Braaksma LOKAAL
ANTWERPEN

Emma Rushton 
Derek Tyman 
Wineke Gartz

Kloosterlaan 138 
4811 EE Breda 

Telefoon: 31 (0)76 5141928 
Telefax: 31 (0)76 5207124 01

Verbrande Entrepotstraat 9 
(B) 2000 Antwerpen 

telefoon/fax: 32 (0)3 2388166

Margriet 
Kemper

14 februari 1997 t/m 16 maart 1997 
donderdag t/m zondag van 13.00 » 17.00 uur 
+ op afspraak

Email: bureau@lokaal01.nl 
website: http://www.lokaal01.nl

13 februari 1997 t/m 15 maart 1997 
donderdag t/m zaterdag van 13.00 - 17.00 uur 
+ óp afspraak

De Witte Raaf 65 • januari-februari 1997 • 31

mailto:stuc@stuc.kuleuven.ac.be
http://wWw.stuc.kuleuven.ac.be
mailto:beurs@innet.be
mailto:bureau@lokaal01.nl
http://www.lokaal01.nl


kept accelerating,” zoals Paul Virilio beweert. Het uitgangs
punt voor Coelho, die werk van onder meer Peter Boger, Pim 
Komen, Steina Vasulka, Bert Schutter en Bill Spinhoven 
selecteerde, was dat technologisch knappe installaties nog 
geen kunst hoeven te zijn. Benieuwd wat deze tentoonstelling 
oplevert die ook te zien zal zijn in Mexico, Tokyo, Taipei, 
Karlsruhe, Glasgow én het MUHKA in Antwerpen. Hij is ook 
virtueel te bezoeken op CD-rom en Internet.
Voormeer informatie: Montevideo, Spuistraat 104A, 1012 VÀ 
Amsterdam (020/623.71.01) e-mail: info@montevideo.nl. 
http://www.montevideo.nl (M.H.)

IN DE MUSEA. Een grote selectie films met en over Rudolph 
Valentino (1895-1926), de stille verleider of pink powdered 
pouff, is te zien tot 29 januari in het Nederlands Filmmuseum. 
Daarnaast is er ook de Valentino-tentoonstelling Divo van de 
Limburgse Dalemans Brothers. In het Nederlands Filmmuseum, 
Vondelpark 3, postbus 74782,1070 BT Amsterdam (020/ 589 
1400). In het Antwerps Filmmuseum is er aandacht voor Akira 
Kurosawa en The Tarantino Connection. Vanaf 4 maart start 
er een 12-delige cursusreeks over Europese auteurs na 1945. 
Meer inlichtingen: Antwerps Filmmuseum, Meir 50, 2000 
Antwerpen (03/233 85 71). In het Brussels Filmmuseum is er 
in januari aandacht voor de Britse realistische cinema: A taste 
of Britain. Van 8 januari tot 26 maart loopt er elke woensdag 
om 18.15 uur een cursus filmgeschiedenis. Filmmuseum, 
Baron Hortastraat 9,1000 Brussel (02/507.83.70). (M.H.)

ESCAPING GRAVITY. Video Positive 97: Escaping Gravity 
loopt in Liverpool en Manchester van 11 april tot 18 mei. Het 
is een editie van een Britse kunstbiënnale, deze keer gewij d aan 
de elektronische media, de overgang van het reële naar het 
virtuele. Met tentoonstellingen, performances, vertoningen, 
symposia, on- en offline projects. Inlichtingen: Foundation for 
Art & Creative Technology, Bluecoat Chambers, School Lane, 
LiverpoolL1 3BX (0151/709.26.63). e-mail: fact@fact.co.uk 
(M.H.)

Publicaties

KUNST VAN NU. Met de merkwaardig ambitieuze ondertitel 
Encyclopedisch overzicht vanaf 1970 verscheen deze 1 jaar 
oude publicatie als opvolger van het gelijknamig initiatief uit 
1971, toen onder leiding van Carel Blotkamp en Frans Haks. 
In het woord vooraf becommentariëren de samenstellers Mieke 
Mekkink, René Pingen en Els van Trien dit naslagwerk zo 
gevat dat het best als recensie ervan kan fungeren. Aan de hand 
van een 600-tal biografische lemma’s, schamiertentoon- 
stellingen en stromingen tracht Kunst van nu een beeld voor te 
spiegelen van het kunstgebeuren over de desbetreffende pe
riode in de Lage Landen, met aandacht voor relevante informa
tie uit het verleden. Geen prijzend proza of anekdotische 
nieuwtjes (prijsuitreikingen bijvoorbeeld) hinderen deze pre
sentaties; men presenteert, situeert maar becommentarieert 
niet. Steeds wordt afgesloten met een beknopte bibliografie 
van makkelijk beschikbare tijdschriftartikels, tentoonstellings

catalogi of kunstenaarspublicaties en af en toe een plaatje. 
Natuurlijk is men er zich van bewust dat veel tussen de vingers 
glipt. Andreas Gursky bijvoorbeeld wordt wel vermeld, maar, 
niet besproken ondanks de eenmanstentoonstelling die hij 
genoot in De Appel, ruim voor afsluiting van dit boek. Maar 
ook inhaalmanoeuvres met de bedoeling nog wat te regelen 
wórden niet doorgevoerd; ondanks het vrouwelijke overwicht 
van redactie en contribuanten, geen steuntje in de rug voor 
vrouwenwerk bijvoorbeeld. Maria Roosen en Marijke 
van Warmerdam worden zo vriendelijk gevraagd een vol
gende beurt af te wachten en op de achterflap besluit Les 
Levines demonstratief No new artists. Deze publicatie heeft 
zeker haar plaats en laat bont geïllustreerde soortgenoten het 
nakijken. Petit dictionnaire des artistes contemporains; 
peintres, sculpteurs, artistes multi-média, performers, 
actiónnistes, artistes vidéo, installationistes van Pascale Le 
Thorel-Daviot, in 1996 door Bordas in Parijs uitgegeven is 
bijvoorbeeld strikt te mijden.
Kunst van nu, encyclopedisch overzicht vanaf 1970, o.l.v. 
Mieke Mekkink, René Pingen en Els van Strien werd in 1995 
uitgegeven door Primavera Pers, Burggravenlaan 7,2313 HM 
Leiden (071/514.44.82). (E.W.)

PHAIDON PRESS. The boldest, best executed and mostfar- 
reaching publishing project devoted to contemporary art... these 
books will revolutionize the way art is presented and written 
about, aldus euforiseert een Artforum-excerpt op de achterflap 
van de reeks monografieën Contemporary artists van uitgeve
rij Phaidon. Over het profiel van deze door Iwona Blazwick 
geleide reeks valt echter meer te vertellen. Opgevat als een 
reeks profileert Contemporary artists zich sterk door de vaste 
structuur die het de lezer aanbiedt., In de mij bekende boeken 
(Durham, Wall, McCarthy, Tuymans) wordt elk deel steevast 
ingeleid door 2 paginagrote afbeeldingen op opeenvolgende 
linkerpagina’s, die als zelfportretten van de kunstenaar geïn
terpreteerd kunnen worden. Deze aanzet krijgt een vervolg in 
een uitgebreid en diepgaand interview. Na een beschouwende 
tekst over het werk in het algemeen en een specifieke belichting 
van een enkel werk, krijgt de kunstenaar het roer in handen. Hij 
selecteert een fragment uit een literaire tekst - the artist’s 
choice - en een selectie van zijn geschriften wordt hernomen. 
Ook de typografie staat in het teken van de kunstenaar; zijn 
woorden leest men in het vet, alle andere teksten moeten het 
doen met de courante versie. Elk boek pronkt rijkelijk met 
kleuren- en zwart-witreproducties van een kwaliteit die bij
voorbeeld het penseelschrift van Luc Tuymans uitmuntend 
recht doet. De prentformaten houden er wispelturig versprin
gende grootten op na - onafhankelijk van het originele kunst
werk. Als bijvoorbeeld een klein schilderij van Tuymans over 
de boeknaad doorloopt gaat het wel fout; hoe vlak men het 
boek ook neerdrukt, het lijkt wel een bilspleet - en dat over het 
schilderij Pillows heen...
Luc Tuymans en Paul McCarthy kregen onlangs de gelegen
heid de reeks aan te vullen. Beider werk is aan elkaar gewaagd, 
bedreven als ze zijn cultuurvormen tot een quasi ondraaglijke 
pijngrens te fixeren. Tuymans irriteert het meest doorheen het 
interview met Juan Vicente Aliaga en zijn tekst Disenchantment, 

overgenomen uit de tentoonstellingscatalogus van de Kunsthalle 
Bern. Hierin pent hij - zoals hij schildert, overigens - ijskoud, 
zakelijk uitwijdend en de aandacht verschuivend over enige 
doeken. Men moet wel onhandig bladeren om de beelden erbij 
te halen. Wie McCarthy’s performances of video’s niet kent, 
kan wel een scenario of een beschrijving ervan doornemen. 
Met enig inlevingsvermogen kan men de opgevoerde persona
ges als Pinocchio, The painter of Bossy Burger in hun dolge
draaide versie volgen. McCarthy ’ s commentaar op zijn beslis
singen om performance op te geven, het sculpturale uit te 
buiten, video ter hand te nemen en zich in diverse rolpatronen 
uit te leven, is mooi meegenomen.
De reeks Contemporary artists is informatief en biedt door
heen afbeeldingen en tekst een verrijkende achtergrond.
Luc Tuymans en Paul McCarthy verschenen bij Phaidon Press, 
Regent’s Wharf, London NI 9PA (0171/843.12.34). (E.W.)

DE HUID VAN DE KAMELEON. Anna Tilroe behoort tot 
een soort die tot uitsterven gedoemd lijkt te zijn: die van de 
programcritici. Van Diderot tot Greenberg was het voor een 
kunstcriticus met een duidelijk eigen programma nog mogelijk 
om het culturele discours mede te bepalen. In de huidige 
jachtige en pluralistische kunstwereld is het echter zeker voor 
dag- en weekbladbladcritici vrijwel ondoenlijk vanuit al te 
nauwe vooronderstellingen te opereren. Ook Greenberg was 
na 1960 al niet meer in staat om de steeds sneller gaande 
veranderingen te volgen; zijn eigen dogma’s beletten hem tot. 
een intelligente appreciatie van bijvoorbeeld Pop Art ep Mini
mal Art te komen. Nu hanteert Tilroe geen stilistische; criteria 
zoals Greenberg (hetgeen vandaag de dag ook volstrekt onmo
gelijk zou zijn); haar preoccupatie is veeleer thematisch, en het 
thema is het menselijke lichaam. Dat is natuurlijk tevens hét 
modieuze onderwerp van de eerste helft van deze decade. Over 
deze lichaamshype in de kunst merkt Tilroe op: “Men koestert 
het lichaam als het symbool bij uitstek van de condition 
humaine. Andermaal is in de westerse cultuurgeschiedenis het 
lichaam een schuldbeladen symbool geworden, zoals het 
lichaam van Christus aan het kruis, en andermaal verwordt het 
tot een alibi voor het slechte geweten, een manier om onze 
normen en waarden alleen in schijn ter discussie te stellen.” 
Deze woorden roepen de vraag op in hoeverre Tilroe zich hier 
zelf van onderscheidt. In nogal wat stukken lijkt zij het lichaam 
eveneens als “het symbool bij uitstek van de condition humaine” 
te koesteren - en stelt zij “onze normen en waarden” op een 
andere manier dan “alleen in schijn” ter discussie. Het lichaam 
is voor Tilroe proteïsch, het verandert van gedaante zoals de 
huid van de kameleon van kleur wisselt, “waarbij als vanzelf 
vraagstukken opdoemen over het persoonlijke en het open
bare, het seksuele en het politieke, werkelijkheid en 
onwerkelijkheid”. Dit alles wordt per kunstenaar belicht, waar
bij soms het ene, dan weer het andere aspect ter sprake komt. 
Afgezien van een proloog, een inleidende tekst over De nieuwe 
mens en een afsluitend hoofdstuk over het 100-jarig bestaan 
van het Stedelijk Museum, bestaat het boek namelijk uit 
monografische stukken over kunstenaars. Het zijn bewerkin
gen van recensies en interviews die voor het'merendeel in De 
Volkskrant en in NRC Handelsbladzi]n verschenen. Gelukkig

galerij c. de vos

LUK GOBYN
THE LAST LAP
AYRTON SENNA DA SILVA (1960-1994)

Kunst 
In Huis 
kennen 

is kunst 
in huis 
hebben.

12 januari - 9 februari 1997

ZENON
SCHILDERIJEN

16 februari -16 maart 1997

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

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

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

i

ACCENTEN
[ een visie op grafische vormgeving ]

Jo Klaps - Brussels Lof -
van 13 januari tot 14 februari 1997

maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur

K
G

d

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

Departement Audiovisuele en Beeldende Kunst
Campus Sint-Lucas

internet: http://www.artsite.be/
gallery/GOVL/devos.htm

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

Wij wat minder, u wat meer.
Voor meer info : 02/216 00 80, U vraagt naar Inge.

S I N T - L U CA SPASSAGE
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is het in verreweg de meeste gevallen niet zo dat Tilroe de kunst 
slechts gebruikt als een illustratie van haar eigen preoccupa
ties. Zij poogt consciëntieus inzicht te verschaffen in het werk 
van de door haar besproken kunstenaars. In veel stukken slaagt 
zij daar weliswaar in, maar stijgt het niveau niet zodanig boven 
dat van een gemiddeld artikel in een ‘kwaliteitskrant’ uit dat 
deze bundeling erdoor wordt gerechtvaardigd. Men komt 
weinig verrassende observaties of nieuwe inzichten tegen - 
hetgeen des te meer opvalt omdat de selectie nogal behoudend 
is, en er over de meeste kunstenaars dus al het een en ander is 
gepubliceerd. Vermoedelijk is het boek voor een breder pu
bliek bedoeld dan voor de kleine kliek die professioneel of uit 
passie de hedendaagse kunst op de voet volgt, maar ook de 
leden van deze grotere groep met culturele belangstelling 
lezen de kunstbijlagen waarvoor deze stukken oorspronkelijk 
zijn geschreven. Ook hen zal veel dus bekend voorkomen. Tot 
vöomoemde categorie van adequate maar weinig opwindende 
artikels behoren onder meer de hoofdstukken over Erwin Olaf, 
Marlene Dumas, Bruce Nauman, Richard Prince, Jeff Koons, 
Martin Kippenberger en Jeff Wall. Een citaat uit het stuk over 
Wall illustreert de voorlichtende, informerende krantentoon 
die Tilroe bezigt en die het boek te zeer domineert: “Wall 
construeert en manipuleert zijn fotobeelden om zichtbaar te 
maken hoe geconstrueerd en manipulatief onze beeld-werke- 
lijkheid is.” Een aantal variaties op deze constatering worden 
met analyses van kunstwerken tot een recensie verbonden. De 
beschrijvingen van de werken zijn raak, de algemene opmer
kingen niet onjuist, maar de lezer wordt ook niet door een 
bijzondere observatie getroffen. Dat is des te schrijnender 
omdat Wall een kunstenaar is die duidelijk belangrijk voor 
Tilroe is en over wie zij al diverse malen heeft geschreven. 
Voor Bruce Nauman geldt hetzelfde - ook hier weet Tilroe over 
een kunstenaar die haar fascineert niet veel oorspronkelijks te 
melden. Geslaagder zijn de interviews met Orlan en Louise 
Bourgeois (alleen al omdat Tilroe niet verheelt dat de commu- 
nicatie met deze dames af en toe wat stroef verliep) en de 
artikels over Mike Kelley, Matt Mullican en Gary Hill. Met 
name in het laatstgenoemde stuk modificeert Tilroe de gebrui
kelijke receptie van het werk van de betreffende kunstenaar. 
Waar de meeste auteurs de nadruk leggen op Hills fenomeno
logische belangstelling en uitgebreid Maurice Blanchot cite
ren, wijst Tilroe op de sporen die Hills mystieke en religieuze 
belangstelling in zijn kunst achterlaat. Een dieptepunt is daar
entegen het artikel over Matthew Barney. Tilroe grijpt elke 
gelegenheid aan die Barney haar biedt om over atletische 
lichamen en seksuele bewustwording uit te wijden, maar zij 
laat volledig na te onderzoeken of Barney ’ s werk werkt - of het 
méér is dan een bundeling thema’s die critici de gelegenheid 
geven om verhalen over androgynie en mannelijkheid op te 
hangen. Wie van mening is dat Barney’s werk niet over een 
dergelijke meerwaarde beschikt, krijgt van Tilroe niet één 
argument aangereikt dat hem van gedachten zou kunnen doen 
veranderen. De kunst is hier slechts een aanleiding om te 
mijmeren over seksualiteit en over “onze normen en waarden” 
- op zo’n gratuite manier dat ze inderdaad alleen ‘in schijn’ ter 
discussie worden gesteld. Het programma wint het hier van de 
kritische blik. Het zou goed zijn als Anna Tilroe eens een tijd 

opzettelijk over kunst ging schrij ven waar zij haar eigen belang
stelling niet op kan projecteren, kunst die haar verwart omdat ze 
zich niets van Tilroe's ideeën over de aard van de hedendaagse 
kunst lijkt aan te trekken. Want het wordt tijd om een keuze te 
maken: of Tilroe erkent dat de hedendaagse kunst inderdaad 
kameleontisch is, of ze gaat met haar programma ten onder. 
Anna Tilroe, De huid van de kameleon, Querido, Amsterdam, 
1996. (S.L.)

GAMES FIGHTS COLLABORATIONS. Alle pogingen 
om tot een new art history te komen ten spijt, is de interesse van 
kunsthistorici voor een analyse van de kunstproductie van een 
gegeven tijd in een bredere (maatschappelijke, economische, 
ideologische) context tamelijk matig. Met name in de Vere
nigde Staten zijn er aan de universiteiten naast de traditionele 
kunsthistorische opleidingen echter steeds meer post
disciplinaire programma’s gekomen die namen als cultural 
studies en visual studies dragen. Hier is het referentiepunt niet 
meer De Kunstenaar of Het Kunstwerk; beeldende kunst wordt 
gezien als één vorm van (visuele) communicatie, die niet op 
zichzelf staat maar in een bredere context moet worden bestu
deerd. Bijzondere aandacht is er bij sommige van deze pro
gramma’s voor de mate waarin kunstwerken onderdrukkende 
structuren legitimeren dan wel bekritiseren; Amerikaans links 
heeft op de campus immers zijn laatste vrijplaats. Als in 
Europa experimenten met postdisciplinaire culturele studie
richtingen worden ondernomen, ontbreekt meestal de ideolo
gische fixatie die een aantal Amerikaanse opleidingen tekent. 
De Universitat Lüneburg in Duitsland beschikt echter over een 
kulturwissenschaftliche afdeling die dit element van de cultural 
studies wél heeft overgenomen. De onderafdeling beeldende 
kunst beschikt over een eigen tentoonstellingsruimte, de 
Kunstraum. Deze wordt niet voor conventionele tentoonstel
lingen benut, maar voor projecten die het functioneren van de 
kunstwereld en de rol van de kunst in de samenleving 
thematiseren. Kontext-Kunst of Dienstleistungskunst wordt 
dit in de Duitstalige wereld wel genoemd, en de bijbehorende 
kunstenaars zijn onder meer Andrea Fraser, Renée Green, 
Clegg & Guttmann en Christian Phillipp Müller. Projecten van 
deze kunstenaars, vaak uitgevoerd in samenwerking met 
Lüneburgse docenten en studenten, zijn nu met artikels van 
uiteenlopende auteurs samengebracht in de tweetalige publicatie 
Games fights collaborations. Das Spiel von Grenze und 
Überschreitung. Een strenge scheiding tussen de bijdragen 
van de kunstenaars en die van de academici of critici valt niet 
te maken: allen delen het uitgangspunt dat kunst een element 
in een economisch, cultureel en politiek krachtenveld is, en 
aangezien men de samenleving kennelijk beter met woorden 
dan met beelden kan analyseren, zijn ook de bijdragen van de 
kunstenaars meer tekstueel dan visueel. Zo is een door Clegg 
& Guttmann gemaakte foto voor dit kunstenaarsduo slechts de 
aanleiding om via de sociologische methode van de photo- 
elicitation de afgebeelde persoon (een tv-cameraman op het 
werk) over zijn beroep te laten vertellen. Gemeenschappelijk 
referentiepunt van een aantal sociologisch georiënteerde bij
dragen is hét werk van Pierre Bourdieu. Zo bekritiseert beel
dend kunstenaar John Miller Bourdieu omdat deze in Lm 

distinction de populaire cultuur slechts als de smakeloze, 
sentimentele tegenhanger van de hoge cultuur ziet, en het 
complexe en dynamische karakter ervan niet onderkent. Vol
gens Miller baart de populaire cultuur de popcultuur, en die 
wederom de sub- en de tegencultuur (over de definitie van al 
deze termen heerst in de aansluitende discussie met studenten 
nogal wat verwarring), zodat er in de lage cultuur wel degelijk 
kritische elementen schuil blijken te gaan. Ook het artikel van 
Ulf Wuggenig staat in het teken van Bourdieu, die de fotogra
fie als un art moyen karakteriseert, een nog niet definitief als 
kunst geaccepteerd medium. Wuggenig en zijn medewerkers 
onderzochten de plaats die de fotografie ten opzichte van 
andere kunstvormen inneemt in de 'kunstvelden' van Ham
burg, Wenen en Parijs. In de eerste twee steden blijkt de 
fotografie bij verzamelaars veel minder in de belangstelling te 
staan dan bij critici en kunstenaars; in Parijs is dat minder het 
geval. Wuggenig schakelt vervolgens van een sociologisch 
onderzoek naar de acceptatie van de fotografie in de kunst
wereld over op een demonstratie van de rol die foto’s kunnen 
spelen als hulpmiddel bij sociologisch onderzoek - een merk
waardige wending, al blijft ook hier Bourdieu’s model van de 
‘ sociale ruimte’ de leidraad. De onderzoeksgroep van Wuggenig 
vroeg representanten van verschillende maatschappelijke groe
pen om een voorwerp naar keus uit de eigen omgeving te 
fotograferen: uit de resulaten blijkt onder meer dat leden van 
de academische elite vaak hun bureau vastlegden, terwijl leden 
van de lagere middenklasse meer voor bedden en kasten 
opteerden. Een domper voor wie gelooft dat zijn voorkeuren 
hoogst individueel zijn. Een flink deel van de bundel wordt in 
beslag genomen door teksten naar aanleiding van de door 
Andrea Fraser en Helmut Draxler geconcipieerde tentoonstel
ling Services, die na Lüneburg nog diverse andere plaatsen in 
Europa aandeed (waaronder het Provinciaal Museum in 
Hasselt). Uitgangspunt van deze tentoonstelling was de con
statering dat kunstenaars die - zoals Fraser - kritische interven
ties in de kunstcontext plegen geen producenten van goederen 
meer zijn (de traditionele rol van kunstenaars), maar van 
diensten. Ondanks de vraag die naar dergelijke projecten 
bestaat, is de positie van ‘dienstverlenende’ kunstenaar wan
kel - vooral als het om de financiële kant van de zaak gaat. 
Services wilde door middel van documenten en foto’s een 
beeld van deze kunstpraktijk en de daarbij optredende proble
men geven. Daarnaast was het ook de bedoeling dat de kunste
naars er wat aan zouden hebben (bijvoorbeeld door gezamen
lijk strategieën of een modelcontract voor dienstverlenings- 
kunst te ontwikkelen); dat blijkt niet te zijn gelukt. Het bleef bij 
het informeren van en discussiëren met een klein, gespeciali
seerd publiek. Aan het lezen van Games fights collaborations 
houdt men soortgelijke gemengde gevoelens óver als aan de 
lectuur van Texte zur Kunst', redactrice Isabelle Graw van dit 
tijdschrift is niet de enige oude bekende die de lezer in deze 
bundel tegenkomt. Het interview van Graw met een bank
manager over de relatie tussen het bankwezen en de kunst
wereld is overigens een van de meest interessante bijdragen. 
Haar artikel over hedendaags universitair feminisme heeft dan 
echter weer de verkrampte ideologische houding die ook veel 
andere bijdragen tekent. De auteurs hebben vaak interessante

Boorstraat 107
3513 SE Utrecht 

030 2315355

“Wat af is, is niet gemaakt”
De eerste beeldende kunst tentoonstelling die plaatsvindt in De Utrechtse School heet: “Wat af is, is 

niet gemaakt”. Dit motto is ontleend aan de franse schrijver Paul Valéry. De kunstenaars die deelne

men aan de tentoonstelling, hebben in de afgelopen vier jaar werk gemaakt voor Festival a/d Werf. Aan 

hen is de vraag gesteld om werken te tonen die staan voor een opmerkelijke wending in hun oeuvre.

De Utrechtse School, het eigen huis van Festival a/d Werf, is een plek waar verschillende diciplines elkaar 

kunnen beïnvloeden, waar produkties worden geïnitieerd, geproduceerd en gepresenteerd en waar met 

kunstenaars wordt samengewerkt. Een plek om kunst te maken, te bekijken en om erover te debatteren.

DE UTRECHTSE SCHOOL / FESTIVAL A|D WERF

za 01/02 t/m zo 02/031997 
wo t/m zo 13.30 • 17.30 uur 
voorstellingsdagen 19 30 - 23.00 uur 
toegang f2,50

Peter Bogers / Arthur Elsenaar / Alicia Framîs / Vincent François 

/ Jan Hietala / Suchan Kinoshita / Jouke Kleerebezem / Job 

Koelewijn / Renée Kool / Aernout Mik / Federico D'Orazio / 

Ronald Ophuis / Jan van der Pavert / Paul Perry / Joke Robaard 

I Eran Schaerf / Q.S. Serafijn / Stephen Shanabrook / Elisabet 

Stienstra / Berend Strik / Mike Tyler / Ulay / Erik Weeda / Elin 

Wikström / Mirjam de Zeeuw

GALERIE VAN DEN BERGE
12/1-8/2

ROEL ACHTERBERG
recente schilderijen

opening: zondag 12/1 16.00 uur

16/2-15/3

ERIC DE NIE
recent werk

opening: zondag 16/2 16.00 uur

Wijngaardstraat 3, 4461 DA Goes NL, telefoon & fax + 31 (0) 113 - 250499, open op donderdag t/m zaterdag 13.00 - 17.00 uur & de derde zondag van de maand

17.01.97-15.03.97

TOPOR
OSIRIS 
G A L L E R Y

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
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inzichten te bieden, maar zij laten niet na erop te wijzen (of te 
hameren) dat onze patriarchale en kapitalistische samenleving 
verwerpelijk is, terwijl zij geen middel weten om daar veran
dering in te brengen. In de woorden van John Miller is immers 
“zelfs het symbolische model” van de revolutie verdwenen: de 
Sovjetunie. De vraag of een regime dat terreur, censuur eh 
politieke moord tot kunstvormen heeft verheven ooit een 
geschikt symbool vooreen humanere maatschappij is geweest, 
stelt Miller zich kennelijk niet. Een ander punt van kritiek: de 
Lüneburgse academici gaan wel erg nauwe banden aan met 
één bepaalde groep kunstenaars. Zeker, het Kunstraum-model 
van een intensieve samenwerking tussen kunstenaars en we
tenschappers is uiterst interessant. Maar moet dit uitsluitend 
tot projecten leiden met kunstenaars die zichzelf als sociolo
gen opstellen? Een artikel over Bruce Nauman is zowat de 
enige indicatie in deze publicatie dat er ook nog andere kunst 
dan Kontext-Kunst is. Dat artikel gaat overigens meer over de 
Nauman-receptie en de Nauman-mythe dan over ‘s mans 
werk. Zeer verhelderend, maar wordt hier niet een soort 
tweeklassensysteem geschapen? Kontext-kunstenaars staan 
aan de goede kant omdat ze net als de Lüneburgse cultuur
wetenschappers de economische en ideologische'functie van 
kunst analyseren en bekritiseren; andere kunstenaars zijn op 
zijn minst verdacht en worden argwanend gevolgd. En als ze 
zoals Nauman graag cowboyhoeden dragen en op een afgele
gen ranch leven, mogen ze hun borst wel nat maken. De goede 
kunstenaar zit tenslotte in ieder geval een deel van het jaar met 
een ernstig gezicht te discussiëren in Lüneburg.
Beatrice von Bismarck, Diethelm Stoller, Ulf Wuggenig (ed.), 
Games fights collaborations. Das Spiel von Grenze und 
Uberschreitung. Kunst und Cultural Studies in den 90erJahren, 
Stuttgart, Kunstraum der Universitât Lüneburg/Cantz Verlag, 
1996. (S.L.)

ETUDES PHOTOGRAPHIQUES. Ze zal waarschijnlijk 
wel zo oud zijn als de fotografie zelf, de Société française de 
photographie. Vanaf 1855 gaf deze eerbiedwaardige stichting 
regelmatig een oerdegelijk Bulletin uit, maar stopte daarmee in 
1939. Sinds november 1996 wordt de draad terug opgenomen, 
naar de geest dan, niet naar de letter. Études Photographiques 
is het nagelnieuwe tijdschrift van de Société en het maiden 
nummer overtuigt. Daar stond niet alleen het indrukwekkende 
wetenschappelijk comité, waaronder Yve-Alain Bois, Jonathan 
Crary, Jean-Pierre Criqui, Hubert Damisch, Georges Didi- 
Huberman, Michel Frizot, Philippe Lacoue-Labarthe of Mike 
Weaver, garant voor, ook de concrete inhoud is van een 
zeldzame, prikkelende veelzijdigheid. Hoofdredacteur André 
Gunthert vat dé opdracht van Études als volgt samen: een 
ontmoetingsplaats zijn voor onderzoekers die nu al te vaak in 
hun eigen bedompte universiteitskantoortje of elders voor hun 
afgematte PC blijven hangen. Een plaats dus die openstaat 
voor specifieke argumenten uit diverse hoeken: kunstgeschie
denis, wetenschap, techniek, conservatie, sociologie, esthetica 
of semiotiek. Ook de optie voor de (her)publicatie of vertaling 
van historische basisteksten - zoals de Petite histoire de la 
photographie van Walter Benjamin, waarmee dit eerste num
mer opent - en voor het ontsluiten van onverwachte foto- 
bestanden - zoals de albums van het Parijse Musée de 1 ’ Homme 
- laat echt wel het beste verhopen voor het vervolg. Voorts in 
deze eerste Études : een onderzoek van de wetenschappelijke 
fotografie van wolken (1879-1927) door Luce Lebart of een 
studie van waarneming en mobiliteit in de 19de eeuw, door 
Clément Chéroux ondernomen op basis van historische opna
men vanuit een trein. Onder de titel De kritiek en haar model
len gaat Emmanuel Hermange op zoek naar de vroegste 
bronnen van de fotokritiek, terwijl Johanne Lamoureux de 
actuele teksten van Rosalind Krauss aanvat. Afgerond wordt

Nieuwe publicaties 

■ Serge Bramly, Anonym, Gina Kehayoff, Munich, 1996. 
■ Hall of mirrors, art and film since 1945, tent.cat. o.l.v. 
Kerry Brougher, The Monacelli Press, New York, 1996.
■ Victor Burgin, In/Different spaces, place and memory in 
visual culture, University of California Press Berkeley, Los 
Angeles, 1996.
■ Serge Daney, La rampe, cahier critique 1970-1982, 
Cahiers du Cinéma, Gallimard, Paris, 1996.
■ Vittorio Gregotti, Inside architecture, Massachusetts 
Institute of Technology Press, Cambridge, 1996.
■ Eduardo Cadava, Words of Light. Theses on the 
Photography of History, Princeton University Press, 1997. 
■ Hal Foster, The Return of the Real. The Avant-Garde at 
the End of the Century, October B ook, MIT Press, Cambridge, 
1996.
■ Michael Fried, Manet’s Modernism or, The Face of 
Painting in the 1860s, University of Chicago Press, 1996.
■ Koenraad Geldof & Rudi Laermans, Sluipwegen van het 
denken. Over Michel de Certeau, SUN, Nijmegen, 1996.
■ Salim Kemal, Ivan Gaskell ed., The Language of Art 
History, Cambridge University Press, New York, 1996.
■ Elsworth Kelly, tent.cat. o.l.v. Diane Waldman, 
Guggenheim Museum, New York, 1996.
■ Per Kirkeby, tent.cat., Aaken Museum of Modem Art, 
Aaklen, 1996.
■ Donald Kuspit, Idiosyncratic identities, artists at the end 
of the avant-garde, Cambridge University Press, New York, 
1996.

meteen handvol beknopte boekbesprekingen. Voornummer 2 
worden alvast de publicatie van een historische tekst van 
François Arago aangekondigd, studies over fotografie en ar
cheologie, over architectuurfotografie en urbanisme en een 
onderzoek van Sylvain Maresca naar het tentoonstellen van 
fotografie in Franse musea.
Études Photographiques verschijnt twee keer per jaar en kost 
100 FF per nummer, het is een uitgave, van de Société française 
de photographie, rue Vivienne 4,75002 Paris (142.60.05.98). 
(E.E.)

SURFACE AND ILLUSION. APERTURE 145. Aperture 
heeft als fotografietijdschrift een merkwaardige reputatie. 
Voor een tijdschrift bestaat het al astronomisch lang - van 1952 
tot 1971 was bijvoorbeeld Minor White nog de editor - en het 
gaat sinds mensenheugnis thematisch te werk. Dat de keuzes 
van sommige onderwerpen niet altijd even doordacht bleken, 
werd met regelmaat goedgemaakt door de open en niet zelden 
vooruitziende of minstens accuraat synthetiserende blik die 
dan weer uit andere themanummers af te lezen viel. Zo ook het 
recente nummer 145. Het brengt onder de noemer Surface and 
Illusion tien portfolio ’ s met fotografisch werk van kunstenaars 
die we meestal niet in een adem met fotografie verbonden zien. 
Zo biedt Anne Baldassari, curator van het Picasso Museum, al 
een voorschouw op haar komende voorjaarstentoonstelling in 
Parijs die het nauwelijks bekende fotowerk van Picasso wil 
blootleggen. Ook de al eerder in het Musée d’Orsay samenge
brachte schitterend directe fotootjes van Edvard Munch krij
gen hier een nieuwe tekst mee van Charles Hagen. David 
Frankel vergelijkt de analytische en tegelijk hun sculpturen 
verhullende atelierfoto's van Constantin Brancusi en Kiki 

• EricMichaud, Un art de l’éternité,!' image et le temps du 
national-socialisme, Gallimard, Paris, 1996. .
■ Robert C. Morgan, Art into ideas, essays on conceptual 
art, Cambridge University Press, New York, 1996.
■ Performance and cultural politics, o.l.v. Elin Diamond, 
Routledge, London, 1996.
• Reflections on architectural practices in the nineties, 
o.l.v. William S. Saunders, Princeton Architectural Press, 
New York, 1996.
■ Frederic Schwartz, The Werkbund, design theory and 
mass culture before the First World War, Yale University 
Press, New Haven-London, 1996.
■ Silence, please! Stories after the works of Juan Munoz, 
o.l.v. Juan Munoz, Louise Neri, James Lingwood, Scalo 
Verlag, Zürich, 1996.
■ Stud, architecture of masculinity, o.l.v. Joel Sanders, 
Princeton Architectural Press, New York, 1996.
■ James Turrell, Hemels gewelf in Kijkduin, Stroom, Den 
Haag, 1996.
■ Bart Verschaffel, Kim Zwarts, Charles Vandenhove, Le 
Balloir, Uitgeverij 010, Rotterdam, 1996.
■ Michèle Vessilier-Ressi, La condition de l’artiste, regards 
sur l’art, l’argent et la société, Maxima, Paris, 1996.
Il David Wojnarowicz, The Waterfront Journals, New 
York, Grove, 1996.

Smith. Sigmar Polke is vertegenwoordigd met een fragment 
uit het recente boek When Pictures vanish dat zijn grenzeloze 
foto-experimenten tracht te vatten, terwijl Gerhard Richter het 
met een selectie van foto’s en eigen notities over fotografie 
moet stellen. Gevolgd door - waarom toch? - twee minder 
illustere Amerikaanse kunstenaars: de abstract-expressiö- 
nistische schilder Richard Pousette-Dart en dé beeldhouwster 
Petah Coyne, waarvan vooral het fotowerk van de laatste al een 
afdoende verklaring biedt voor hun relatieve onbekendheid. 
Ook de slappe foto’s en tekstjes van cineast Wim Wenders 
vormen niet meteen een hoogtepunt. Relevanter, veel relevan
ter zijn de bijdragen over de fotoboeken van filmer Chris 
Marker, die net als zijn films documentaire, dagboek, essay en 
fictie door elkaar halen en over Louise Lawler, die vrijwel 
steeds met fotografie aan de gang is maar dan op een behoorlijk 
onverwachte manier en in eerste instantie om de rol van kunst 
als koopwaar en als spektakel te belichten. Meteen wordt hier 
een ingekorte voorpublicatie meegegeven van de tekst die 
Rosalind Krauss schreef voor de Lawler-tentoonstellingA Spot 
on the Wall, binnenkort te zien in het Kunstverein, München, in 
de Neue Galerie, Graz en in De Appel, Amsterdam.
Aperture verschijnt vier keer per jaar en een abonnement kost 
40 $, losse nummers kosten bij ons in de betere boekhandel 
ongeveer 700 Bfr. Het adres is 20 East 23rd Street, New York, 
NY 10010. (E.E.)

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

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)

COPYRIGHT
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 14-18u30 • zaterdag 11-18u30

Claude Panier
opening preview woensdag 5 februari 18-22u.

6 feb. - 8 maart 97
. open woensdag t/m zaterdag 13-19u

damasquine
g - AtEGAtI=r*o

- Dageraadstraat 62 rue de l’aurore 
Brussel 1000

Tel 02/ 646 31 53 Fax 02/ 646 48 52
http://www.damasquine.beArte Fiera Bologna 23 - 27 jan 97
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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 dé 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 enkel betrekking op de 
periode die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Aalbeke

■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108 - 9300Aalst © 053/71.06.46 - do-m 14-18u 
"Ongemakkelijk" - Georgia Creimer, Carina Diepens, Mirjam Kuitenbrouwer, 
Silvia Langhoff, Evelyne Van Duyl [5/1 tot 23/2]
■ Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 - 9300Aalst © 053/77.22.97 - vr 15-18u w-w 14-18u 
"Nocturnes, archeologie van de verbeelding" - Gilbert Fastenaekens - fotografie 
[11/1 tot 23/2] 
•GalerieS
Tragel 7- 9300Aalst © 053/70.02.17 - wo-za 13u30-18u30
David Nash - sculpturen, tekeningen [tot 1/2]
Leon Tarasewicz - schilderijen/"Project room" - Alexis Harding - schilderijen 
[8/2 tot 22/3]
• Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst <D053/78.86.80 - do-za 14-18u zo 10u30-. 
13u30
"The last lap: Ayrton Serina da Silva 1960-1994" - Luk Gobyn [ 12/1 tot 9/2] 
"Zenon" - schilderijen [16/2 tot 16/3]
■ Kultureel Centrum De Werf
Molenstraat51 -9300Aalst <0053/76.13.11 -di-vrl0-12uza-zo 14-17u 
"Handtastelijk, voor publiek vanaf 9 jaar" - Beatrijs Lauwaert, Mario Callens, 
Oldrich Kulhanek... [26/2 tot 16/3] 
"Ronde van Vlaanderen voor jonge kunstenaars" [21/2 tot 21/4]
■Netwerk
De Ridderstraat28 - 9300Aalst © 053/78.89.81 - wo-za 14-18u
Laure-Anne Jacobs [11/1 tot 15/2]

Antwerpen

■ Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven
Minderbroedersstraat 22 - 2000 Antwerpen 003/232.55.80 - di-za 10-17u
"Camille Huysmans, 1871-1968" [tot 1/3]
■ Bernarduscentrum

Lombardénvest 23 - 2000Antwerpen © 03/202.42.95 - ma-vr 9-12u 13-16u
Annemie Melis - schilderijen [tot 17/1]
■ Dagmar De Pooter Gallery
Lambermontstraat 26 - 2000Antwerpen © 03/248.82.27- do-za 14-18u 
"Plaisir d'offrir" - Ellen Augustynen, Anthony Clarke, Jan De Pooter, Ruben
Hernandez... [10/1 tôt 15/2]
■ deSingel
Desguinlei 25 - 2018Antwerpen <£>03/244.19.20 - di-zo 14-18u
"de plaats en het gebouw" - Christian Kieckens [30/1 tôt 16/3]
■ Elzen veld
St.-Jorispoortstraat 27bis - 2000Antwerpen © 03/223.56.10 - do-zp 9-19u
Edward Leibovitz [tof 19/1]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19 - 2000Antwerpen <£> 03/232.08.82 - di-zo 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
Guy Van Bossche [23/1 tot 1/3]
■ Galerie Annick Ketele
Pourbusstraat 5 - 2000Antwerpen <£>03/248.72.95 - wo-za 14-18u
Jan Kempenaers [23/1 tot 7/3]
■Galerie IHAM
Paardenmarkt 92 - 2000Antwerpen <£>03/231.50.36 - ma-vr 9-18u za-zo 14- 
18u
."De andere wereld" - Eddy Stevens [10/1 tot 2/2]
Michel Helsen [7/2 tot 2/3]
■ Galerij Micheline Szwajcer
Verlaistraat 14 - 2000Antwerpen <£>03/237.11.27 - di-vr 10-18u za 12-18u
James Coleman [tot 18/1]
Joe Scanlan [23/1 tot 1/3]
■ Gallery Ronny Van de Velde
IJzerenpoortkaai 3 - 2000Antwerpen <£>03/216.30.47 - di-za 10-18u
Georges Vantongerloo (1886-1965) - retrospectieve [tot 31/3]
■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen <£> 03/206.03.50 - di-zo 10-17u
"Memento Metropolis" [15/2 tot 11/5]
■ I.C.C.
Meir50 - 2000Antwerpen <£)03/226.03.06 - di-zo 10-17u 
"Beeldberichten, vertogen van en over de samenleving" - Geert Bisschop, 
Daniele Buetti, Danny Devos, David Evrard... [tot 16/2]
•Jordaenshuis

Reyndersstraat 6 - 2000Antwerpen <£>03/232.84.28 - wo-zo 10-16u45
Kris Fierons 110/1 tot 16/2]
Yves Malfliet, Caly Velasquez [21/2 tot 30/3]

■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen <£03/238.78.09 - di-zo 10-17u 
"Het volk ten voeten uit, naturalisme in België en Europa 1875-1915" [tot 16/2] 
"Van een andere wereld, onbekende iconen en Byzantijnse kunstvoorwerpen" 
[tot2/3]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
2 Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwerpen <£>03/238.40.34 - ma-vr 11-13u 14- 
18u
Hussain Ali Qanbar, Mijanou ter Braak - schilderijen, tekeningen [7 tot 28/2] 
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000Antwerpen <£)03/238.81.66 - do-zo 13-17u
Magriet Kemper - installatie [13/2 tot 15/3] 
■ MUHKA
Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen <£03/238.59.60 - di-zo 10-17u
Ann-Veronika Janssens/"Schilderijen 1995" - Raoul De Keyser/"Recasting, 
Muhka" - Eran Schaerf/"Vrroem" - Marijke van Warmerdam [31/1 tot 30/3] 
■ Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt 22-23 - 2000Antwerpen <£03/233.02.94 - di-zo 10-16u45
"De boekillustraties ten tijde van de Moretussen" [tot 17/1]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai 47- 2000Antwerpen <B 03/216.22.11 - di-zo 10-17u -
"Working it out" - Jérôme De Perlinghi [tôt 2/2]
"Pioniers in beeld, Belgische fotografen 1839-1905"/"25 jaar Wetstraat" - Eric
Peustjens [tôt 16/2]
■ ZenoX Gallery
LeopoldDe Waelplein 16 - 2000Antwerpen <£03/216.16.26 - wo-za 14-18u 
"Necklage" - Luc Tuymans [tôt 18/1]
Avery Preesman [23/1 tôt 1/3]
■ Galerie De Ziener
Stationsstraat55 -1730Asse <£ 02/582.18.51 - do 18u30-21u vr-zo 15-18u
Patrick Lebret [11/1 tôt 10/2]
Thomas Bogaert [22/2 tôt 23/3]
■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 - 2600Berchem <£03/286.88.20 - di-zo 10-17u 
"Accent, Stedelijke Academie Berchem en Instituut Roger Avermaete" [tôt 26/ 
1]
"Hedendaags kunstenproject" [7/2 tot 23/3]
■ Galerÿ Rivierenhof
Tumhoutsebaan246-2100Deume <£03/360.52.09-wo-zo 12-17u 
"Fotografie Spectrum" [10 tot 26/1]
Lut Tomsin - tekeningen [29/1 tot 16/2]
■ Galerÿ Rivierenhof, Provinciaal Domein Rivierenhof
Tumhoutsebaan 246 -2100Deume <£ 03/360.52.09 - wo-zo 12-17u 
"Geschiedenis van het Rivierenhof' [19/2 tot 23/3]
■ Kultureel Centrum Deume
De Gryspeerstraat 86-2100Deume <£ 03/325.66.00 - ma-vr 14-17u za-zo 14- 
18u
"10 voor 1" - edelsmeedkunst [tot 2/2]
"Liaisons dangereuses" - Sofie Vermeulen, Daisy Verheyden, Martine
Smeets... - edelsmeedkunst [15/2 tot 23/3]
■ Provinciaal Museum Sterckshof - Zilvercentrum
Hooftvunderlei 160 - 2100Deume <£03/360.52.52 - di-zo 10-17u30 
"Dozen om te niezen" [tot 23/3]

Brussel

■ APPBXL
Fontainasplein 22 -1000 Brussel <£>02/502.87.93 - enkel op afspraak
Herbert Hinteregger [ 11/1 tot 9/3]
■ Art Kiosk
J. Volderslaan 9 -1060 Brussel <£>02/534.66.11 - vr-za 10-18u30 zo 10-13u
"Decoded wrtiting, encoded writing" - Imau, Alessandro Algardi [tot 26/1]
m Atelier 340
Rivierendreef340-1090Brussel <£02/424.24.12 - di-zo 14-19u
Bob Verschueren - installaties [tot 2/2]
■ Centre d'Art Contemporain
Nerviërslaan 63 -1040 Brussel <£>02/735.66.49 - ma-vr 10-13u 14-17u za 13- 
18u
"Clés, tendances et propositions de la Collection Estampa" - grafiek [16/1 tot 22/2]
■ Cultureel Centrum Brussel
Oudé St.-Nikolaaskerk - St.-Nikolaasplein 5 -1120 Brussel <£) 02/262.04.33 - di
do za-zo 15-18u *
Dirk Mutsaerts - grafiek [17/1 tot 16/2]
"Ensembe" - sculpturen, schilderijen [28/2 tot 23/3]
• De Pianofabriek

Fortstraat35a -1060Brussel <£>02/538.09.01 - ma-zo ll-18u
Marc Gysels [9/1 tot 16/2] ,.
Laone Dos Santos Lopes [20/2 tot 28/3]
■ Fondation pour l'Architecture
Kluisstraat55 -1050Brussel <£02/649.02.59 - ma-vr 12u30-19u za-zo ll-19u 
"De rijkdom van eenvoud, hedendaagse architectuur uit Vlaanderen" [tot 16/2]
■ Galerie Artiscope
St-Michielslaan 35 -1040Brussel <£02/735.52.12 - di-vr 13u30-18u30
Mauro Staccioli - tekeningen [tot 31/1]
Giuseppe Penone [7/2 tot 18/4]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat 35 -1050Brussel <£>02/538.08.18 - di-za 14-19u
Lise Duclaux, Olivier Barrea/Karl Blossfeldt, John Davies, Andreas Gursky, 
Hiroshi Sugimoto [9/1 tot 15/2]
Bernard Gaube [20/2 tot 15/3]
■ Galerie Synthèse
Ernest Allardstraat 24 -1000Brussel <£02/514.40.55 -wo-vr 14u30-18uza 11- 
18u
Ed. Chillida, A. Polak, M. Rassineux - grafiek [15/2 tot 22/3]
■ Galerie Vincenz Sala
Henninstraat 9 -1050Brussel <£> 02/649.61.77 - do-vr 16-19uza 14-18u
Georg Zey [tot 18/1]
■ Galerie Xavier Hufkens
St-Jorisstraat 8 -1050 Brussel <£>02/646.63.30 - di-za 12-18u
Louise Bourgeois - Sculpturen, tekeningen [tot 22/2]
■ Gallery VUB
Pleinlaan 2 -1050Brussel © 02/641.30.87- ma-vr llu30-17u
Fotografie [tot 24/1]
Bruno Vandermeulen [29/1 tot 28/2]
■ Jan Mot & Oscar Van den Boogaard
A. Dansaertstraat46 -1000Brussel <£>02/514.10.10 - do-za 12-18u30
"Dezember-Hunger" - Albrecht Schnider [tot 25/1]
"No Body at home" - Yael Davids [31/1]
Don Brown. Martin Creed. Stephen Murphy [6/2 tot 15/3]
"It's not me that's crying it's my soul" - Tracey Emin [tot 30/3]

■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000Brussel £02/741.72.11 - di-zo 10-17u
"De Boeddha's van Siam, kunstschatten uit het Koninkrijk Thailand" [tot 16/2]
■ Le Botanique »
Koningsstraat236 -1210Brussel £02/226.12.11 - di-do za-zo ll-18u vr ll-21u 
"Art en marge, art brat" [tot 16/2] 
"Jean Dubuffet, du trait à la matière" - retrospectieve [tot 16/2]
■ Osiris Gallery
Border Galerij 12 - 7000 Brussel £02/511.09.21 - do-za 14u30-18u
Roland Topor [17/1 tot 15/3].
■ Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat 10 -1000 Brussel £02/507.84.66 - di-zo 10-19u30 
"Testprogramma hedendaagse audiovisuele kunsten" [-/2 tot -/3] 
"Collectie Nederland"/Esko Mannikkö - fotografie [26/2 tot 25/5] 
•Sturm/Lie
Zuidstraat 160-1000Brussel £02/513.23.47-zo 16-17u
"Information curve" [1/1 tot 30/4]
■ Velge & Noirhomme
Regenlschapsstraat17-1000Brussel £02/512.50.10-di-vr 12-18u30za ll-18u30
Michel Frère - werken op papier [tot 18/1]
"Landscapes" - Pascal Courcelles - schilderijen [23/1 tot 9/3]
■ Verbindungsbüro Nordrhein-Westfalen
Michel Angelolaan 10-1000Brussel £02/739.17.75 - ma-do 13-18uvr 13-16u30
Walter Hanel - tekeningen, cartoons [tot 31/1]

Charleroi

■ Musée du Verre
Boulevard Defontaine 10 - 6000 Charleroi
"Noël se met en boules” [tot 1/2]
■ Musée delà Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charleroi/Mont-sur-Marchienne £071/43.58.10 
- di-zo 10-18u
'Fragments d'art" - Stefan De Jaeger/"Autour de la revue Variétés (1928-1930), 
trésors inconnus des collections de l'AMSAB" [tôt 9/2]

Geel

■ De Slÿperij
Doelenstraat41 - 2440 Geel £014/58.27.51 - do 19-22u za-zo 14-17u 
"365+1" - André Saelemaekers [11/1 tot 2/2]
"De trilogie van het misverstand" - Michel Van Grieken [15/2 tot 9/3]

Gent

m De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent £09/225.42.90 - di-vr 12u30-18u za 14-17u 
"Visual Sound(s) surrounding(s)" - Max Eastley, Rolf Julius, Felix Hess [14/1 tôt 8/2] 
"De onzichtbare revolutie, architectuur en technologie op de drempel van de 
XXIe eeuw” [25/2 tot 22/3]
■ Galerie Draaipunt
Begijnengracht 12 - 9000 Gent £09/355.77.28 - do-zo 14-18u
Nicoline De Poorter - schilderijen [15/2 tot 9/3]
■ Museum van Hedendaagse Kunst
Citadelpark 1 - 9000 Gent £ 09/221.17.03 - di-zo 9u30-17u
"De Rode Poort" - David Bade, Tony Oursler, Danny De Vos, Sam Taylor- 
Wood.. ./"I am you - kunstenaars tegen geweld" - Marina Abramovic, Daniël 
Dewaele, Ulrich Meister... [tot 2/2]
■ Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark - 9000 Gent £09/222.17.03- di-zo 9u30-l 7u
"Marina Abramovic, objects, performance, video, sound" - retrospectieve [tot 2J2]

Hasselt

■ Galerÿ van het Begijnhof
Zuivelmarkt 33 - 3500Hasselt £011/21.02.66 - di-za 10-17u zo 14-17u
"Toegepast" - vormgeving van afgestudeerden [8/2 tot 16/3]
■ Provinciaal Museum Begijnhof Centrum voor Kunsten
Zuivebnarkt 33 - 3500Hasselt £011/21.13.17 - di-za 10-17u zo 14-17u 
"Maakt kunst staat?" - Thierry De Cordier, Jan Vercruysse, Panamarenko, Lili
Dujourie... [1/2 tot 23/3]

Knokke

■ Crown Gallery
Zeedijk 699 - 8300 Knokke £050/60.38.01 - za-ma 11-13u 15-19u
Jan Schoonhoven, Kiki Smith [tot 26/1 ]
■ Galerie Patrick De Brock
Strandstraat 11 - 8300 Knokke £050/62.13.09 - vr-ma 14-18u
Wim Delvoye [tot -/I]
Perry Roberts [-Z2]
■ Galerie Declercq
Leopoldlaan 50- 8300 Knokke-Heist £050/62.59.25 - vr-zo Hu30-12u3015-19u 
"2 meisjes op het strand.. .2" - Matthew Antezzo, Liz Arnold, Ignace Bernolet, 
Damian Hirst... [tot 26/1 ]

Kortrijk

■ Atelier De Gryse
Gentsesteehweg 41 - 8500Kortrijk £056/22.41.87- ma wo-zo 10-12u 14-19u
Rik Delrue, Pol Pazmany - keramiek, schilderijen [tot 15/1]
André Van Schuylenberg - schilderijen, sculpturen [9/2 tot 23/3]
■ Cultureel Centrum Kortrijk
Hazelaarstraat 7 - 8500 Kortrijk £ 056/22.07.68 - di-zo 14-18u
"De papeters van Lucas Coeman" [17 tot 26/1 ]
"Gentse Zooi" - Diego Joosten/"Le chemin" - grafiek [1/2 tot 2/3]

Leuven

•ABB-Galerij
Hoekgebouw Diestsestraat Diestsevest - 3000Leuven £ 016/24.37.72 - ma-vr 
9-16u za 14-17u
"7 avant-gardisten uit de 20-er jaren" - Felix De Boeck, Prosper De Troyer, 
Marthe Donas, Karel Maes.... [18/1 tot 15/3]

Imschoot, uitgevers

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.
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Lokeren

■Di-Art
Vrijheidsplein 1 - 9160 Lokeren © 09/348.06.42 - di-do 14-19u vr 10-12u 14- 
18u za 10-18u
Frans Minnaert - schilderijen [tot 26/1 ]

Louvain-la-Neuve

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 -1348 Louvain-la-Neuve © 010/47.48.41 - ma-vr 10-18u 
zo 14-18u
"Les livres microscopiques d'aujourd'hui et d’hier" [18/1 tot 15/3]

Oostende

■ Galerie Robert & Partners
Prinsenlaan 27 - 8400 Oostende © 059/51.50.76 - vr-za 15-19u zo ll-13u
Winteraccrochage - Dominique Dehais, Elise Delbrassinne, Lou de Vel... [tôt 15/1]
■ Het Kunsthuis
Straatje-zonder-Eind - 8400 Oostende © 059/70.51.51 - vr-zo 15-18u
Berlinde De Bruyckere [tôt 27/1]
■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11 -.8400 Oostende © 059/50.81.18 - di-zo 10-18u
"Van Ensor tot Delvaux"/Etienne Elias - retrospectieve [5/10 tot 2/2]

Otegem

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem © 056/64.48.93 - wo-zo 14-18u
Siegfried Anzinger, Mark Wallinger [8/2 tot 16/3]

Stavelot

■ Galerie Ie Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970Stavelot © 080/86.42.94 - vr-w 14-19u
Jean-Pierre Ransonnet - schilderijen [tot 2/2]

Strombeek-Bever

■ Kultureel Centrum
Gemeenteplein -1853 Strombèek-Bever 002/267.41.56- ma-zo 10-22u 
"Verbroken-verbonden, een visie op het urbane landschap" - Paul D'Haese - 
fotografie [5/2 tot 3/3]

Tielt

■ Gallery De Gryse
Rameplein 22-23 - 8700 Helt © 051/40.04.18 - do-za 15-19u zo 10u30-13u
Arme & Patrick Poirier - fotografie, installaties [tot 31/1]

Turnhout

■ Cultureel Centrum De Warande
Wmmdestraat42 -2300 Turnhout ©014/41.94.94 - di-ta 14-18u zo 10-12u 14-18u 
"Corbeels & Co., 2 eeuwen grafische industrie in Turnhout"/Peter Boelens & 
Koen Meyers, Hans Op de Beeck, Gert Robyns [tot 26/1]

Waregem

■ Kultuurcentrum De Schakel
Schakelstraat 8 - 8790 Waregem © 056/62.13.40 - ma-zo 10-12u 14-17u 
"Project 21" [1 tôt 23/3]

Wevelgem

■ Gemeentelijk Kultureel Centrum
Acaciastraat - 8560 Wevelgem 0 056/40.12.40 - ma-vr 9-12u 14-17u 
"Voettochten" - Bart Leye - fotografie [11/1 tot 6/2] 
"Laoek, Nayak" - Marc Gomme - fotografie [8/2 tot 6/3]

Nederland

Amersfoort

■ De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort © 033/463.30.34 - di-za 10-17u zol3-17u
Lucebert [tot 16/2]

Amsterdam

■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 0020/523.18.22 - ma-vr 10-17u za-zo ll-17u
"Peter de Grote en Holland” [tot 13/4]
■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213-1011 Amsterdam 0020/620.48.78 - di-za 13-17u

. "Zuidas, van Schiphol tot Arena, ideeën, plannen en ontwikkelingen" [tot 8/2]
"De smaak van de opdrachtgever I, de politicus" [15/2 tot 22/3]
■ Arti et Amicitiae
Rokin 112 -10121B Amsterdam 0020/623.35.08 - di-vr 15-22u za-zo 12-17
"Lumen ex machina" - Paul Groot, Florian Göttke, Roos Heemskerk, lan
Kerkhof... [11/1 tot 9/2]
■Artline
Bloemgracht65-1065KG Amsterdam 0020/420.09.74 - di-za ll-17uzo!3-17u
"Werk op papier" - Mario Moronti, Eduardo. Gruber, Max Bill, Kenneth
Noland... [18/1 tot28/2]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam 0020/422.04.71 - di-zo ll-17u
"Mothership connection" - Gillion Grantsaan, Chris Ofili, Black Audio Him
Collective, [tot 9/2]
"Dream exhibition" - Dota Garcia [ 15/2 tot 30/3]

■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam 0020/625.56.51 -di-zo 12- 
17u
Mark Manders [17/1 tot 14/3]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GT Amsterdam 0020/620.47.58 - wo-za 13-18u
Peter Struycken [ 18/1 tot 22/2]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016LJAmsterdam 0020/622.71.93 - di-za 13-18u
Albert Goederend [1/12 tot 18/1]
Tom Claassen [25/1 tot 2/3]
■ Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland 439 -1013 LP Amsterdam 0020/638.82.11 - do-za 13-18u
Jan van der Woud [17/1 tot 8/2]
■ Galerie Paul A ndriesse
Prinsengracht 116 -1015 EA Amsterdam 0 020/623.62.37- ma-vr 10-12u30 
14-18u30za 14-18u
Christine en Irene Hohenbiichler [tot 28/1]
"(Be)kleding" - Joke Robaard, Antonietta Peeters, Monica Nouwens, Dries van
Noten... [1/2tot 15/3]
M Loerakker Galerie
Keizersgracht380 -1016 GA Amsterdam 0020/622.17.32 r wo-za 13-17u30
Guido Lippens, Janpeter Muilwijk - schilderijen, tekeningen [ 11/1 tot 9/2]

■ Richard Brouwer, Marcel Doorduin - schilderijen [15/2 tot 15/3]
■ Museum Willet-Holthuysen
Herengracht 605 -1017Amsterdam 0020/523.18.22 - ma-vr 10-17u za-za 11- 
17u
"De Amsterdamse zilversmeden Helweg 1753-1965" [tot 2/3]
• Rijksmuseum

Stadhouderskade 42 -1071ZDAmsterdam 0020/673.21.21 - ma-zo 10-17u
"Aanwinsten tekeningen, prenten.en föto's 1993-1996" [tot 2/2].
"Machtsvertoon: status, geld en invloed uitgedrukt in kostuum en textiel" [tot 2/ 
3]
"Duits steengoed” [tot 9/3]
"Kamerschermen, albumbladen en rolschilderingen uit Japan en China" [tot 23/
3]
"Nova Zembla expeditie 1995" [tot 13/4]
"De spiegel van alle dag, Nederlandse genreportretten uit de 16de en 17de
eeuw"[8/2 tot4/5]
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam 0020/625.72.14 - di-za 13-18u
Peter Davis [11/1 tot 15/2]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Amsterdam 0020/573.29.11 -di-zo ll-19u
"Me and my big god & Propping up the bar" - David Powell [tot 19/1]
Piet Zwart - fotografie [tot -/2] '
"20 jaar beeldende kunst in Suriname" [tot 16/2]
"The second, time based art from the Netherlands" - Kees Aages, Peter Bogers,
Bonis Genets... [24/1 tot 15/3]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat/ -1071CX Amsterdam 0020/570.52.00 - ma-zo 10-17u
"Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912)" -retrospectieve [tot 2/3]
'Willem Witsen: in Londen en Amsterdam" - schilderijen, tekeningen, etsen 
[tot-/3]
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 0020/622.90.14 - di-za 10-20u30 zo 13-17u
"Double reality" * Miyase Ceren - fotografie [18/1 tot 1/2]
"De Kelten komen” [17/1 tot 2/3]. .
"Ingekleurde werkelijkheid" - Fred Maës, Max de Barbanson, Ton de Vrede
[18/1 tot 16/3]
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam 0020/622.94.34 - wo-zo 12-18u
Harm Hajonides, Sander Haccou [18/1 tot 2/2]
"Genuine fiction, the real thing" - Tom Claassen, Wim Delvoye, Cor Dera,
Marieke van Diemen... [18/1 tot 16/2]
Tommy Olsson [8 tot 23/2]

Arnhem

■ Gemeentemuseum Arnhem
Utrechtseweg 87-6812AA Arnhem © 026/351.24.31 - di-za 10-17u zo ll-17u 
"Actie-reactie, ontdekkingsreizen van 12 kunstenaars en vormgevers bij
Koninklijke Tichelaar Makkum" [ot2/2]
"Johan Hendrik van Zweden 1896-1975" - sculpturen [tot 9/2]
"Carel Willink 1900-1983" [tot 16/2]
■ Historisch Museum Het Burgerweeshuis
Bovenbeekstraat21 -6811 CVAmhem <1)026/442.69.00-di-za 10-17uzo 11- 
17u
"Opaque en opaal” - Brieke Drost - schilderijen, installatie [11/1 tot 9/2]

Assen

■ Galerie De Nassaugang
Groen van Prinstererlaan 98 - 9402 KG Assen <D0592/33.31.11 - ma-vr 9- 
16u30
"Objecten" [6 tot 22/1]
"Staaldrukken" - Alice van der Gaast [27/1 tot 21/2]

Bergen 

■Museum Kranenburgh
Hoflaan 26-1861 CR Bergen © 072/589.89.27- di-zo 13-17u 
"De Amsterdamse School in Bergen" - architectuur [-/l tot -/4]

Boxmeer

■ Galerie Bastiaans
Steenstraat 54 - 5831JG Boxmeer © 0485/57.22.91 - do-za ll-17u zo 14-17u
Han Klinkhamer - schilderijen, tekeningen [tot 17/2]
Hanne Elf, Horna Emami, Hans Housen - schilderijen, werken op papier [23/2 
tot 31/3]

Breda

■ De Beyerd - Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat22 -4811GHBreda 0076/522.50.25-di-vr 10-17uza-zo 13-17u
"De vorm van Ahrend, 1896-1996" [tot 19/1]
■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811 EE Breda 0 076/514.19.28 - do-zo 13-17u
Machiel Braaksma, Emma Rushton, Derek Tyman, Wineke Gartz - installaties 
[14/2 tot 15/3]

Den Haag

■ Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan41 -2517HVDenHaag 0070/338.11.11 -di-za9-21uzo-ma 
9-18u
Theo van Hoytema [tot 9/2]
Martin Rous [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
"Oranje-Romanov, de relatie tussen 2 vorstenhuizen 1813-1918" [1/2 tot27/4] 
■ HCBK Stroom
Spui 193-195 - 2511BNDen Haag 0070/365.89.85 - ma-za 12-17u
"2 nieuwe lichtinstallaties" - James Turrell [tot 2/3]
■ HCBK Stroom - dependance
Toussaintkade 55 - Den Haag 0070/365.89.85 - di-za 12-17u
Pim Voorneman [ 16/1 tot 15/2]
■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514 EHDen Haag 0070/338.11.11 - di-zo ll-17u
Suze Robertson [tot 16/2]

Eindhoven

■ Van Abbemuseum

Vonderweg 1 - Eindhoven 0040/275.52.75 ■ di-zo ll-17u
"ID, een internationale verkenning naar het begrip identiteit" - Eija-Liisa Ahtila, 
Vanessa Beecroft, Willie Doherty, Tony Oursler... [tot 9/2]

Goes

■ Galerie Van den Berge
Wijngaardstraat3 - 4461 DA Goes 00113/25.04.99 - do-za 13-17u
Roel Achterberg - schilderijen [ 12/1 tot 8/2]
Eric De Nie [16/2 tot 15/3]

Gouda

■ Museum het Catharina Gasthuis
Oosthaven 9 - 2801 PB Gouda 0 0182/58.84.40 - ma-za 10-17u zo 12-17u 
"De gilden in Gouda” [tot 30/3]

Groningen

■ Galerie Wijk
Akerkhof 18 7Z - 9711 JB Groningen 0050/318.36.48 - do 12u30-19u vr 
12u30-17u30 za 12-17u
Amo Kramer - tekeningen [3/1 tot 2/2]
Ruud de Rode, Tiddo Nieboer - schilderijen, bronzen [7/2 tot 9/3]
■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 0050/366.65.55 - di-zo 10-17u
"Johan Dijkstra 1896-1978" - retrospectieve [tot 2/2]
"A history of Andres Serrano/a history of sex" [23/2 tot 19/5]

Haarlem

■ De Vishal
Grote Markt20 - 2011 RD Haarlem 0023/532.68.56 ■ ma-za ll-17u zo 13-17u
Loes van Goor, Joke Hak, Kees Okx, Tammo Schuringa... [4 tot 27/1]
Jan Polak, Fred Benjamins - schilderijen, fotografie [1 tot 24/2]
■ Teylers Museum
Spaame 16-2011 CHHaarlem 0023/531.90.10-di-za10-17uzo 12-17u 
"Leonard Springer, landschaps- en tuinarchitect 1855-1940" [-/2 tot -/4] 
"Meesterlijk getekend, Nederlandse tekeningen uit de 17de eeuw" [2212 tot 25/ 
5]

Heerlen

■ Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Oude Lindestraat 70 - 6401JS Heerlen 0 045/579.81.00 - ma-vr 8-18Ù
"Op zoek naar een paradijs" - Gery Bouw, Evelyn Jansen [12/1 tot 26/2]
■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19- 6411HK Heerlen 0 045/576.44.49 - di-vr ll-17u za-zo 14- 
17u
"Collectie moderne Nederlandse schilderkunst; 10 jaar aankopen" [18/1 tot 23/ 
2]

‘s-Hertogenbosch

■ Noordbraban ts Museum
Verwersstraat41 - 5211 HT 's-Hertogeribosch 0073/687.78.00 - di-vr 10-17u 
za-zo 12-17u
Jos van der Sommen - schilderijen [17/1 tot 2/3]
"100 tekeningen” - Lucebert [tot 9/3]
"Joods leven in Brabant" [tot 10/3]
"Preservation XII" - Rini Hurkmans [tot 1/4]

Hoorn

■ Westfries Museum
RoodeSteen 1 -Hoorn 00229/28.00.28-ma-vr ll-17uza-zo 14-17u
Henk Helmantel - schilderijen [tot 19/1]
"De kleur van verandering, aparte kunst uit Zuid-Afrika" [30/1 tot 16/3]

Katwijk

• Katwijks Museum
Voorstraat46 - 2225 ER Katwijk 0071/401.30.47 - di-za 14-17u 
"Zomer in de winter" - Spreeuwenberg - schilderijen [tot 15/2]
W.G. van der Hulst - aquarellen [22/2 tot 12/4]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BSLaren 0035/531.56.56 - di-za ll-17uzo 12-17U
Pieter Wiegersma - sieraden [2/2 tot 16/3]

I-------------------------------------------------------------------------------

I GALERIE PAUL ANDRIESSE

t/m 28 januari
Christine & Irene Hohenbiichler

1 februari t/m 15 maart
(BE)KLEDING
Joke Robaard, Antonietta Peeters, Monica Nouwens, 
Dries van Noten, Henri Jacobs, C. en I. Hohenbiichler, 
Angus Fairhurst, Marlene Dumas

HEDAH^lnfo Adres :Corenst:3 6211HT 
j Maastricht Holland

Centrum voor hedendaagse kunst.j Fax/tel 043/3258011
I jhttpJ/www.totaalbeeld. nl/artdoc.ht.| *

HEDAH ACHTER GLAS 
ian.’97: Suchan Kinoshita 
(kantoon ___________ 

teb.’97: Esther Leviqne.

i.’97

HEDAH book&info shop iedere eerste 
dinsdag van de maand geopend van 
14.00U t/m 16.30U. cortenstr.3______

H.T.V De Ijsberg nr 13 HEDAH Bladzijde door:
ALEX ZEGUERS.

s

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

★----------• | SUCHAN KINOSHITA :per post.

EXPOSITIE:PETER TOPS / MARTIN EFFÊRT. Æ
Adres: M.Heldenstr.1 A 6211HV Maastricht. I  
van14 feb t/m 28 feb geopend van 12.00u t/ml8.00u 7 dagen per week.

0

36 • De Witte Raaf 65 • Januari-februari 1997

http://www.totaalbeeld


Leeuwarden

■ Fries Museum
Turfmarkt 11 -8911KSLeeuwarden ©058/212.30.01 -ma-zall-18uw 13-17u
''Ondernemende beelden" - Machiel Braaksma [tot 19/1]
Gerrit Benner [tot 2/2]

Leiden

■ Galerie Cellini
Hooigracht50 - 2312 KV Leiden © 071/513.47.66 - do-za 14-17u
Hennie Roest, Marianne Wezenberg - houtsnedes, draagbare objecten [tot 18/1] 
"Dimensionaal duel" - Astrid Moors, Monique Sleegers - schilderijen, 
installatie, beelden [26/1 tot 26/2]

Maastricht

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht © 043/329.01.90 - di-zo ll-17u
Carl Andre [tot 31/3]
"Spiral village" - Doug Aitken, Maurizio Cattelan, Dinos & Jake Chapman, 
Sarah Ciraci, Mark Dion... [26/1 tot 25/5]
•Hedah

Cortenstraat 3 - 6211 HT Maastricht © 043/325.80.11 - 12-18u
"Hedah achter glas 24u/24u" - Suchan Kinoshita [1 tot 31/1]
"Hedah achter glas 24u/24u" - Esther Levigne [1 tot 27 februari]
Peter Tops, Martin Effert [14 tot 28/2]

Middelburg

B Tip Vleeshal
Markt - Middelburg <S0118/67.55.23 - di-zo 13-17u
"Het witte doek" - Robert Zandvliet [2/2 tot -/3]
■ GHL
Gravenstraat63 - 4331 KN Middelburg © 0118/61.35.99 - 13-17u
Rob Verf - schilderijen [tot 12/1]
Hein Verwer [vanaf 29/12 tot -]

Nijmegen

■ Nijmeegs Museum Commanderie van St.Jan
Franse Plaats 3 - 6511 VS Nijmegen <£>024/322.91.93-ma-za 10-17uzo 13-17u 
"Het compacte museum van Frank Bezemer" - Marc Nagtzaam, Harmjan
Roeles... [18/1 tot 2/3]

Otterlo

■ Kröller-M tiller Museum
Houtkampweg6-6731 AWOtterlo 00318/59.12.41 -di-zo 10-17u
Franz West [tot 19/1]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersomveg 4 - 6041 JE Roermond 00475/33.34.96-di-vr ll-17uza-zo 14- 
17u
"Body & soul" - Edward van Vliet [tot 19/1]

Roosendaal

. 2■ Tongerlohuis
Molenstraat2 - 4701JS Roosendaal 0 0165/56.64.85 - di-zo 14-17u
Jan Vosters, Cees Post, Huub Mikx... [26/1 tot 2/3]

■ Galerie RAM
Hoombrekersstraat8a - 3011 CLRotterdam 0010/412.31.33 - wo-zo 13-18u 
"Autonoom IB" - Damlach, Moura, De Nie, Schoonhoven... [15/1 tot 25/2] 
"Vitrine Schouwburg" - Hans Bruinink [1/1 tot 23/3]
■ Goethe Institut
's-Gravendijkwal 50-52 - 3014 ED Rotterdam 0010/436.54.11 - di-do 10-19u 
vr 10-17u zo-zo 13-17u
"Der Bliek ist die Neige des Menschen" - Candida Höfer, Mehmet Ünal - 
fotografie [tot 13/1]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015AA Rotterdam 0010/440.03.01 - <ü-za 10-17uzo ll-17u
Jan des Bouvrie - vormgeving [tot 26/1]
"Afrikaanse sculptuur uit het Museum voor Volkenkunde" [tot 16/2]
"Still time" - Sally Mann - fotografie [ 11/1 tot 23/2]
"Lancia, l’armonia e l’invenzione" [tot 23/2]
"Hemelse gewaden uit China, collectie Leo Haks" [tot 9/3]
■ Maritiem Museum Prins Hendrik
Leuvehavenl -3011EA Rotterdam 0010/413.26.80 - di-za 10-17uzo ll-17u 
"There's work to be done, dockers in Rotterdam 1890-1960" [tot 9/3] 
"Het rijk van Neptunus, maritieme prentkunst rond de Gouden Eeuw" [tot 31/3]
■ MK Expositieruimte
Witte de Withstraat 53 - 3012 BMRotterdam 0010/213.09.91 - wo-zo 13-18u
Annemiek De Beer/"Raster 12x12" - Otto Egberta, Ditty Ketting, Ronald 
Brosschot... [5/1 tot 2/2]
"Selectie uit de Rijksacademie" - Una Henry, Fiona Tan, Saskia Janssen, 
Marjan Laaper... [9/2 tot 2/3]
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20- 3015CXRotterdam 0010/441.94.00-di-za 10-17uzo 
ll-17u
"Museumconservator P. Haverkor van Rijsewijk (1839-1919)" [tot 9/2] 
"Middle passage" - Allan Sekula - fotografie/"Lof der zeevaart, de Nederlandse 
marineschilderkunst in de 17de eeuw" [tot 23/2]
"Impressions d'Afrique" - Raymond Roussel/"Paul Bowles in Marokko" - 
fotografie [18/1 tot 16/3]
"Versieren volgens voorschrift; de toepassing van het ornament, 1850-1930" 
[tot 6/4]
"Thorvald Bindesboll (1846-1908), vergeten pionier van Deense art nouveau" - 
vormgeving [ 1/2 tot 11/5]
"Links richten" - Wally Elenbaas, Dick Elffers, Jan Kamman, Paul 
Schuitema... - fotografie [22/2 tot 25/5]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam 0010/440.12.00- di-za 10-17uzo ll-17u 
"Collectie Van Doesburg, schenking Van Moorsel"/"Het Coolsingelziekenhuis 
van W.N. Rose aan het Clandplein" [tot 2/2] 
"Between sea and city, 8 piers for Thessaloniki" - Aldo en Hannie van Eyck, 
Alvaro Siza, OMA... [tot 16/2] 
"Nederland naar school, 2 eeuwen scholenbouw" [tot 2/3] 
"Ligne indéterminée" - Bernard Venet [tot 1/4] 
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63 - 3012 BN Rotterdam 0010/213.20.11 - di-zo ll-17u 
"Hedendaagse studioportretten uit Delhi"/"Face to face" - Rineke Dijkstra, 
Chris Harrison, Roland Fischer, Romy Finke [18/1 tot 16/3] 
■ Phoebus
Eendrachtsweg 61 - 3012 LG Rotterdam 0010/414.51.51 - wo-zo 13-17u
Lorène Bourgignon [ 18/1 tot 23/2]
■ Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR Rotterdam 0 010/411.01.44 - di-zo ll-18u 
"Once upon a different sort of time" - Tacita Dean/Gerco de Ruijter [-/I tot -/3]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam 0010/426.90.66 - di-za ll-17uzo 12u30- 
17u
"Het Stationsplein en omgeving" [tot 9/2]
"Unisono 2" [18/1 tot 2/3]
"Eigen collectie, Cobra" [tot 20/4]
"De gouden eeuw van Schiedam, 1598-1795" [8/2 tot 26/10]

Tilburg

Uden

■ Museum voor Religieuze Kunst
Vorstenburg 1 - 5401 AZ Uden 00413/26.34.31 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
"Christmas-themes in painting'' - Paul van Dongen, Marc Mulders, Reinoud 
van Vught [tot 2/3]

Utrecht

■ Casco
Oudegracht 366 - 3511PP Utrecht 0030/231.99.95 - wo-zo 13-17u30 
"Snowflakes falling on the international dateline" - Gareth Jones, Hilary Lloyd, 
Pauline Daly, Simon Periton... [19/1 tot 23/2]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 0030/236.23.62 - di-za 10-17u zo 12-17u 
"Geluk" - Carsten Holler [tot 9/2]
"Van aalmoes tot AOW, 6 eeuwen ouderenzorg in een Nederlandse stad"/ 
"Heren van de Raad" [tot 16/2]
■ Centrum Begane Grond
LangeNieuwstraat2-3512 Utrecht0030/231.61.25-wo-za 12-17uzo 13- 
17u
"Daar bij die waterval" - Jans Muskee, Ania Rachmat, Paul de Reus [tot 19/1]
■ De Utrechtse School - Festival a/d Werf
Boorstraat 107- 3513 SE Utrecht 0 030/231.53.55
"Wat af is, is niet gemaakt" - Suchan Kinoshita, Alicia Framis, Jouke 
Kleerbezem, Paul Perry... [1/2 tot 2/3]
■ Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht 63 - 3512 LG Utrecht 0030/231.38.35 - di-vr 10-17u za-zo 11- 
17u
"Russische volksprenten en tekeningen uit het Staatshistorisch Museum 
Moskou" [tot 30/1]

Vlieland

■ Museum Tromp's Huys
Dorpsstraat 99 - 8899AD Vlieland. 00562/45.16.00 - wo-za 14-17u 
"Vlielander amateurs, eilanders tonen hun creatief kunnen" [tot 5/4]

Vlissingen

■ Watertoren Centrum voor Hedendaagse Kunst
Vlissingsestraat 239 - 4381 CG Vlissingen 00118/41.66.72 - wo-zo 12-17u
"De selektie Vin" - Harry Vandevliet, Piet Dieleman, Arie Berkulin, Henric
Borsten... [tot26/1]

Zutphen

■ Museum Henriette Polak
Zaadmarkt88- 7216DEZutphen 00575/51.68.78-di-vr ll-17uza-zo 13u30- 
17u
Maïté Duval - sculpturen, tekeningen [tot 26/1]
■ Stedelijk Museum Zutphen
Rozengracht3 - 7201 JLZttphen 00575/51.68.78-di-vr ll-17uza-zo 13u30- 
17u
Herman Dijkjans - schilderijen [tot 30/1]

Rotterdam

■ Chabot Museum
Museumpark 11 -3015 CB Rotterdam 0010/436.37.13 -
"Faces and names" - Ine Larners - fotografie/’Rotterdam Museumpark villa's"
[tot 19/1]
B Galerie Tip Brieder
Oostplein 150 - 3011 KZRotterdam 0010/413.15.00 - do-zo 13u30-17u30
Adrie Arendsman, Ben Schasfoort - beelden, objekten, installaties [11/1 tot 9/2]
J.C. Blaak, Lex Hameetman [15/2 tot 10/3]
■ Galerie Fotomania
Hoombrekersstraat22 - 3011 CLRotterdam 0010/413.50.55 - wo-zo 12-17u
Claudia Kölgen [12/1 tot 16/2]
■ Galerie Liesbeth Lips •
Rochussenstraat 81A - 3015 EE Rotterdam 0010/436.00.15 - vr-zo 12-17u
Rick Koren/"Stock" - Armando, Per Kirkeby, Richard Sena, Tapies [17/1 tot 9/3]
■ Galerie Maas
Oudedijk 159 - 3061 AB Rotterdam 0 010/412.40.48 - di-zo 14-17u
Anahid Koeleman, Jean Kamps - keramiek, schilderijen [11/1 tot 6/2]
Johan van Loon - glas, keramiek/" Grafiek uit eigen collectie" [8/2 tot 6/3]

■ De Verschijning
Lanciersstraat 42 - 5017 CS Tilburg 0013/544.42.40 - do-zo 13-17u
"Tilburg herinnert" - Korrie Besems - fotografie [4 tot 26/1 ]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg 0 013/536.74.75 - di-vr 10-17u za-zo 12-
17u
"Museum in bedrijf; techniek, kunst, design verweven" [tot 23/2]
"Hommage aan Harry Boom" [tot 16/3]
"Signalement; Nico Parleviet"-[23/1 tot 23/3]
■ Scryption
Spoorlaan 434A - 5038 CH Tilburg 0013/535.37.77 - 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] ________________________________ ________________
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041 EA Tilburg 0013/543.83.00 -di-zo ll-17u De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 maart 1997. Gegevens voor de agenda
"Passie/Passion" - Christian Boltanski [tot 13/4] moeten binnen zijn vóór 15 februari 1997 op het postbusadres: Postbus 1428,
"The open road"-Hans Broek-schilderijen [18/1 tot 11/5] : 1000 Brussel 1.
"De tuin van John Körmeling" [tot -/8]

GALERIE BASTIAANS BOXMEER NL

tot 17/02 Han Klinkhamer
tekeningen en schilderijen

23/02 - 31/03 Hanne Elf 
Horna Emami 
Hans Housen

(D) 
(D) 
(B)

schilderijen en werken op papier

Galerie Bastiaans Boxmeer Steenstraat 54 T 31.485.572291 F 578421
Open: Do t/m Za 11-5 Zo 2-5 TRAVEL

DOCUMENTA X
20 juni - 20 september ( Kassei )

Individuele- en groepsbezoeken (max. 25 personen) 
Driedaagse reizen: toegang tot en rondleiding in de 
tentoonstelling; twee overnachtingen in half-pension 
in gerestaureerd dertiende-eeuws klooster, gelegen 
in de groene heuvels op 35 km. van Kassei.
Informatie en prijzen:
ART TRAVEL - Kongostraat 74 - 9000 Gent 
Tel: 09-233.37.70 (9-13 uur) - Fax: 09-233.37.70.

1 FEB. T/M 1 MAART 8 MAART T/M 5 APRIL

Wido 
Blokland w %2; P

Erik 
Batstra

sculptuur schilderijen
Oudegracht 305 Utrecht 

tel/fax: 030 2342864

11/01/97 - 02/02/97 

André Saelemaekers 
365+1

15/02/97 - 09/03/97 

Michel Van Grieken 
De trilogie 

van het misverstand
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Doelenstraat 41 
2440 Geel 
014-58 27 51

Open: Wo.t/m Za. en iedere tweede Zo. v.d. maand 13.00-18.00 uur.
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Brieven
Ten geleide...

Met deze rubriek willen we de gelegenheid bieden aan de ver- 
bolgen, verbaasde of tevreden lezer om te reageren op artikels 
in de vorige editie(s) van "De Witte Raaf". Voor deze bijdragen 
zijn enkel de auteurs verantwoordelijk. De redactie houdt zich 
het recht voor ingezonden reacties te weigeren of in te korten. 
Gelieve uw brieven te sturen naar het volgende adres: De Witte 
Raaf, Postbus 1428,1000 Brussel 1.

VERHULD WERELDBEELD. De Witte Raaf heeft met het stuk 
Verhuld Vertoon van Hans Abbing (De Witte Raaf, nr. 59, januari/ 
februari 1996, pp. 20-21) ruimte gegeven voor de broodnodige 
discussie over de legitimiteit van het kunstenbeleid. De politieke 
steun voor de kunsten is in Nederland nog groot, ondanks de vol
strekte onduidelijkheid over de beleidsdoeleinden, ondanks de 
beroerde argumentatie op het niveau van 'kunst moet, dus de staat 
moet', ondanks het vaak ontbreken van een relatie tussen gefor
muleerde beleidsdoelen en -middelen. En deze steun verdient een 
betere onderbouwing.

Abbing geeft in de eerste helft van zijn artikel een beschrijvende 
analyse van de rol van de staat ten opzichte van de kunsten op 
basis.van sociologische en welvaartstheoretische noties. Terecht 
worden daarbij een aantal ongegronde stereotyperingen over de 
overheden tegengesproken. Anderzijds leidt de gegronde scepsis 
van Abbing over de staat tot vragen wie waar controle over uitoe
fent en welke belangen daarmee gediend zijn. In dit licht heeft 
Abbing vooral twijfel over de privatisering van de beleids
uitvoering, zoals onder andere door het instellen van de Mondriaan 
Stichting is gebeurd.
In de tweede helft van het artikel geeft hij over deze privatisering 
een aantal beoordelingen. Mijns inziens gaan in dit tweede deel 
drie zaken fout. Er is een methodische beperking: in de welvaarts
theorie en bij de sociologische scholen die Abbing volgt, zijn waar
den nooit intrinsiek, maar altijd slechts door individuen toege
kende waarden. In zijn lijst van waarden van kunst komen alleen 
subjectieve belevingen voor zoals authenticiteitsbehoefte, aan
zien, status, vertoon enzovoort. Vanuit de door hem gekozen me
thode kan men alleen spreken over aspecten van cultuur als le
vensstijl, hetgeen voor het legitimeren van een cultuurbeleid van 
secundair belang is. Ten tweede is zijn visie op beleidsvorming 
en op controle op de staatsapparaten naïef. En ten derde is er in 
zijn verhaal een kunstopvatting verondersteld, die te beperkt is. 
De wijze waarop Abbing het kunstenbeleid beoordeelt, is geba
seerd op een sociologische benadering van waardering van kun
sten. Hiertoe deelt Abbing kunst in met categorieën als "formele, 
ingehouden... zogenaamde avant-garde" versus "verhalende en 
expressieve" kunst. Vervolgens suggereert hij dat deze indeling 
samenvalt met de empirische categorieën "overheidskunst" ver
sus "publieks- en bedrijfskunst". De gesuggereerde empirie is in 
ieder geval niet valide. Uiteraard hebben wij gezien hoe Neder
landse kunstcritici, de toenmalige rijksdienst en andere kunstin- 
terpreten in het afgelopen decennium langs deze lijn dachten: fi
guratie verdoemden en vervolgens als een vernieuwing binnen
haalden. Maar die zienswijzen zijn vergankelijke modes geble
ken. Omgekeerd staan het "publiek" dan wel de "bedrijven" - als 
er in Nederland bij deze laatste groep al sprake is van enige se
rieuze selectie - zeker niet altijd open voor verhalende kunst. De 
abstracte kunst decoreert het kantoor immers veel beter.
De discussie is eenvoudig niet te voeren met deze categorieën. 
Bovendien houdt deze indeling een kunstbegrip in, waarin de 
waarde en de betekenis van kunst direct aan stijlkenmerken en 
aan de inhouden van de afbeeldingen zelf worden afgelezen. 
Een dergelijke 'waardevrije' benadering via beschrijvingen van 
uiterlijke kenmerken past bij het systematisch waarderelativisme 
van de kunstsociologie, maar is waardeloos voor het legitimeren 
van cultuurbeleid, waar het gaat om de kwaliteit van uitvoering 
van culturele functies', taken ten opzichte van de cultuur in onder
scheid met een voorzieningsbeleid.

1. Het gaat bij kunst niet om verbeelde inhouden, zoals ik Abbings 
benadering zou willen typeren, maar om de keuzen ten aanzien 
van de vorm, om de wijze waarop vorm en inhoud tot een een
heid zijn gebracht. Kunst heeft zijn meerwaarde boven het af- en 
verbeelden als zodanig door de meeleefbaarheid van de keuzen, 
die gemaakt zijn om juist die vorm met die inhoud neer te zetten. 
Kwaliteit is eerstens een zaak van het niveau van deze keuzen, 
zoals ze uit het werk spreken. Aan welke inhoud en vorm het 
kunstwerk refereert, is voor de kwaliteit van het werk secundair.

Kwaliteit van kunst is, zo opgevat, een kunstimmanent begrip en 
niet herleidbaar tot een nuttigheid voor wie of welke institutie 
ook. Kunst (en haar ontwikkeling) heeft in haar eigen domein 
een relatieve autonomie, en de vrijheid daarvan is geen smoes 
van hypocriete belangengroepen.
Wij kunnen dit vergelijken met de wijze waarop het begrip 'waar
heid' in de wetenschap niet nuttig is voor de staat noch voor het 
grote publiek, maar wel een waarde is, waardoor wetenschap we- 
tenschappelijk bedreven kan worden. De staat steunt de 
waarheidsvorsing (of dient deze te steunen) ongeacht nut, aan
zien enzovoort, omdat onze open en democratische cultuur en 
samenleving niet kan bestaan zonder een waarheidsbegrip. Ana
loog daaraan staat in alle culturele verdragen en in de program
ma's van alle relevante politieke stromingen in Nederland, dat 
behoud en kwaliteit van cultuur en kunsten een overheidszorg 
zijn. (Tussen haakjes: zorg impliceert niet dat men de markt moet 
ovememen.)
Bovenstaande analogie tussen kwaliteit in de kunsten en waar
heid in de wetenschappen heeft haar pendant in het dilemma van 
de wetenschapssociologie, die niets over waarheid kan zeggen, 
zoals de kunstsociologie niet over kwaliteit kan spreken. Over de 
beleidsmogelijkheden van deze overheidszorg voor de kunsten is 
ook in abstracto - abstract wil in dezen zeggen: naar zijn princi
pes, zonder invulling van wat kwaliteit in de kunsten is - reeds 
veel te zeggen.

2. De discussie in Nederland over hét kunstenbeleid gaat er veelal 
van uit dat de overheid cultuurinhoudelijk neutraal moet zijn én 
het debat beperkt zich in het verlengde hiervan tot de vraag: hoe 
kiest de overheid welke instituties zij moet volgen en steunen? 
Deze premisse leidt tot wat Oosterbaan de legitimiteitsparadox 
heeft genoemd: de subsidievraag wordt gebaseerd op de autono
mie en eigen waarde van de kunsten, maar dan is niet duidelijk 
hoe de overheid dit kan onder- en erkennen en toch neutraal zijn. 
Of het idee van de neutraliteit wordt verabsoluteerd en de legiti
miteit wordt een zaak van draagvlak, dus publieksvoorkeuren. 
Maar als dat het argument wordt voor subsidiëring, dan kan de 
overheid zich beter helemaal terugtrekken en de markt de selec
tie laten doen.

3. Abbing weet zich buiten dit dilemma te plaatsen door het mo
del van een overheid als marktpartij, die kunst koopt op zoek 
naar een rol en status ten opzichte van het publiek. Daarbij wordt 
impliciet gedacht dat deze beide partijen in een gelijksoortige 
relatie tot de kunsten staan. Kunst en cultuur als een facet van het 
bestaan. Een inperking van de vraagstelling, die het kind met het 
badwater weggooit.
In dat perspectief komt Abbing ten eerste met een protest tegen 
de "meerwaarde", die beambten en gesubsidieerden aan hun ei
gen activiteiten toekennen. Als reactie op het Nederlandse (of mis
schien calvinistische) wereldbeeld, waarin kunsten (en dus men
sen) die uit de schatkist betaald wórden, enkel daardoor reeds een 
algemener of zelfs hoger belang dienen, dan zij die zichzelf be
druipen, is dit een begrijpelijke reactie. Ongeloof met betrekking 
tot dit a priori kan leiden tot boeiende vragen op specifieke pun
ten. Men kan zich bijvoorbeeld afvragen welke belangen gediend 
worden door instellingen die zich gesubsidieerd met beeldende 
kunstendistributie bezighouden, en dat is in Nederland op pro
vincie- en gemeenteniveau een steeds groeiend aantal. De beleids
stukken van deze instellingen tonen die twijfel niet en ademen 
veelal een geest als hebben zij - op grond van het overheidsgeld 
dat zij uitgeven - een ideëel karakter en zijn zij verheven boven 
commerciële instellingen.
Deze twijfel is terecht, maar dan pas komt de echte vraag: wordt 
het belastinggeld aangewend voor een specifieke functie, die aan 
de reeds functionerende culturele infrastructuur ontbreekt en toch 
onmisbaar'geacht wordt?
Abbing gaat echter niet verder dan een protest tegen het misbruik 
van cultuurbeleid door gesubsidieerde instituten, die niet bereid 
zijn hun functies reëel te evalueren in verhouding tot de presta
ties van commerciële instellingen. En dan bekritiseert hij op grond 
van dergelijke twijfels het gehele kunstenbeleid. Maar zelfs als 
zouden alle uitvoerende instellingen zonder uitzondering lijden 
aan het euvel, dat zij de hun toegedachte functies niet uitoefenen 
en dit uit eigenbelang toedekken, dan nog kan men niet zomaar 
stellen dat dit euvel inherent is aan iedere kunstenpolitiek. De 
ontwikkeling van het cultuurbeleid zoals in gang gezet met Pant
ser of Ruggegraat met zijn expliciete verantwoording van func
ties in plaats van instituten als basis voor subsidietoekenning, kan 
juist de weg zijn om dit fenomeen waar nodig te gaan corrigeren. 
De instelling van een fonds als de Mondriaan Stichting moeten 
wij dan ook evalueren in het licht van het politiek verantwoorden 
van zorg voor culturele functies.

4. Twee opmerkingen over de juridische status van een fonds in 
de vorm van een stichting. Ten eerste, het fonds staat buiten de 
hiërarchische structuur van het ministerie en valt niet direct on
der de ministeriële verantwoordelijkheid. Abbing geeft een over
zicht van een aantal voor- en nadelen van deze constructie. Maar 
essentieel is dat de minister het fonds aanstuurt en direct en vol
ledig verantwoordelijk is voor de richtlijnen bij het subsidiëren 
van het fonds. Hierover is vervolgens directe parlementaire con
trôle mogelijk. Alleen betreft deze controle het beleid en niet de 
uitvoering. Abbing ontkent impliciet dat controle over de staat 
via beleidsontwikkeling mogelijk is en veronderstelt dat controle 
enkel op basis van irritaties over individuele gevallen mogelijk 
is. Men kan zich echter ook afvragen of een principiële discussie 
over beleid mogelijk is en kan dienen als aansturing. In deze vraag 
komt weer de kwestie terug of men normerende waarden boven 
het sociale gebeuren uit erkent - zoals ik doe - of dat men het 
waarderelativisme verabsoluteert - zoals Abbing doet.
Tweede opmerking. Ook op het uitvoerende niveau is een fonds 
niet minder corrigeerbaar dan een ministerie. Het heeft er welis
waar alle schijn van dat 'men' via het instellen van fondsen de 
beschikkingen over kunstsubsidies buiten de werking van het ad
ministratief recht met zijn uitstekende bezwaarprocedures wilde 
houden, maar de Raad van State heeft onze democratie op dit 
punt gered. Uitvoering van overheidsbeleid valt altijd onder de 
Wet Bestuursrecht ongeacht de rechtspersoonlijkheid van het uit
voerende orgaan.
Alle juridische nuances daargelaten blijft de vraag of er 'daad
werkelijk' een verlies aan controle is, zoals Abbing stelt. Het ver
baast mij dat Abbing denkt dat fondsen verhullend werken. In 
tegendeel acht ik de ministeriële verantwoordelijkheid, waarach
ter het ambtelijke handelen schuilgaat, veel verhullender. En het 
feit dat een ambtenaar betrekkelijk onkwetsbaar is, terwijl een 
directeur van een stichting ontslagen kan worden, is materieel 
wellicht van meer gewicht. Abbing heeft weinig vertrouwen in 
een "marktmechanisme" voor subsidies. Interessanter is echter 
het "marktmechanisme" voor aanstellingen in de stichtingen over
eenkomstig de ideeën van Schumpeter over democratie. De con
currentie die voor banen in stichtingen mogelijk is, geeft aanlei
ding tot 'geëngageerde' discussies en dwingt de zittende partij tot 
waakzaamheid en verantwoording van zijn handelen. Het lijkt 
mij dat de voortreffelijke openheid van de Mondriaan Stichting 
het resultaat is van goede wil van haar bestuur en directie, maar 
vooral ook structureel zal blijken. Terzijde, er zou veel voor te 
zeggen zijn om alle benoemingen van directeuren, intendanten 
enzovoort in de culturele sector tijdelijk te maken, bijvoorbeeld 
voor vijf jaar zoals in Duitsland veelal het geval is.
Ook wantrouwt Abbing controle door 'ingewijden'. Ook dat is 
een vraagstuk met betrekking tot de aard van de controle die men 
voor ogen heeft. Voor een beleidsmatige aansturing heeft de 
belastingbetaler belang bij een representatie door lieden die op 
dat niveau keuzen kunnen maken. Bovendien leidt politiek op 
basis van de - geïrriteerde - belastingbetaler zonder meer tot ac
tiegroepen voor groepsbelangen dan wel tot een anti-collectief 
handelen, waarin enkel het individuele belang nog telt. En dat is 
ook niet wat Abbing wil. Trouwens, wat heet "kleine groep inge
wijden". Niet iedere stemgerechtigde kan alle overheidsdossiers 
gaan lezen, en omgekeerd is eenieder die met begrip het jaarver
slag van de Mondriaan Stichting leest, volgens de vage invulling, 
die Abbing aan het begrip geeft, deel van de elite. Wat wil Abbing 
nu eigenlijk tussen die twee mogelijkheden in?

Uiteindelijk is het verschil in visie tussen Abbing en mij, denk ik, 
toch vooral een verschil in visie op het object van het kunsten
beleid. Het artikel van Abbing beschrijft het object van het 
kunstenbeleid als de productie van kunsten waar de overheid di
rect of indirect gebruik van maakt, zonder externe normering van 
de doeleinden. Ik zou kiezen voor een formule, die de normering 
centraal stelt: de overheid heeft tot taak zorg te dragen voor spe
cifieke functies op het gebied van cultuur om de oordeelsvorming 
en participatie aan een pluriform en hoogwaardig aanbod voor 
ieder in vrijheid en gelijkheid te verzekeren. Uit de opvatting over 
het object vólgt welke methode van analyse men moet hanteren 
zowel voor de betekenis van de kunsten als voor de controle op 
de overheid. En omgekeerd, volgt uit de methode de aard van het 
object dat men bestudeert. Hans Abbing en ik spreken wellicht 
met eenzelfde scepsis over dezelfde kunstwereld, maar wij han
teren daarbij totaal verschillende wereldbeelden.

Ferdinand van Dieten

Ferdinand van Dieten is galeriehouder te Amsterdam en do
cent aan de opleiding Cultuur en Beleid van de Hogeschool 
Holland
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Walter Daems a elsmar
Centrum voor Kunsten 
Begijnhof - Hasselt

Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten - 23 november 1996 / 2 februari 1997
Begijnhof, Zuivelmarkt 33, B-3500 Hasselt - De tentoonstelling loopt op meerdere locaties binnen het Begijnhof.
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