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Educatie

Het actieterrein van de educatie strekt 
zich uit van het reële tekort bij de ene, 
tot het vermeende teveel bij de andere: 
tussen de domheid van het volk ener
zijds, en het verlangen van de opvoe
der anderzijds. Deze schets van het 
educatieve veld vormt ook de leidraad 
van dit nummer van De Witte Raaf dat 
voor het grootste deel in het teken staat 
van de kunsteducatie.
Het nummer zet dus in met een tekst 
over domheid, van de hand van een 
specialist ter zake, Matthijs van Boxsel. 
Hij stelt onomwonden dat een zekere 
domheid noodzakelijk is, niet teveel 
want dan belanden we in een verre
gaande staat van anarchie, maar zeker 
ook niet te weinig, want dan verzeilen 
we in een totalitair regime. De alleen- 
heerschappij is het bewind van iemand 
die het zo goed met ons voorheeft dat 
op elk moment in onze plaats bepaald 
wordt wat onze wensen zijn. Zo van
zelfsprekend het lijkt om uit te gaan 
van de tekorten (en de verlangens) van 
de ander, zo moeilijk is het om die 
verlangens (en tekorten) toe te schrij
ven aan zichzelf. Nochtans zou een 
aanname van het wederzijdse verkeer 
van verlangens tussen ontvanger en 
verlener tot een bijkomend, en zo mo
gelijk nog belangrijker inzicht aanlei
ding kunnen geven, namelijk de radi
cale eindigheid van die tekorten, die 
verlangens en de manieren om daar
mee om te gaan. Met behulp van een 
uitgesproken psychoanalytisch begrip
penapparaat - van Freud, over Lacan, 
tot iek - hamert Mare De Kesel in 
zijn bijdrage precies op die eindigheid 
en onze listen om op ongepaste wijze 
- de hysterie, de dictatuur - met die 
eindigheid om te gaan.
Tussen de essays van De Kesel en van 
Boxsel wordt de problematiek van de 
Vlaamse en Nederlandse kunsteducatie 
uit de doeken gedaan. En ja hoor, dat 
is een verhaal over verlangens en lis
ten, wensen en strategieën. Camiel van 
Winkel zoekt in de legitimatiecrisis 
van de Nederlandse museale wereld 
een verklaring voor de recentelijk ver
hoogde aandacht voor kunsteducatie. 
Na een kort historisch overzicht schetst 
Jeroen Boomgaard het educatieve be
leid van de nieuwe bestuursploeg van 
het Museum Boijmans van Beuningen. 
Dirk Pültau heeft aandacht voor de 
educatieve projecten in Vlaamse mu
sea, meer bepaald de programma’s die 
zich tot het kind richten. Eric Hulsens 
tenslotte bespreekt de kunstpedago- 
giek die in de Italiaanse stad Reggio 
Emilia ten behoeve van kinderen ont
wikkeld werd.
Verder in dit nummer: Rosalind 
Krauss over de problematiek van vrou
welijke (surrealistische) kunstenaars 
in het algemeen en het werk van Dora 
Maar en Claude Cahun in het bijzon
der; Sven Lütticken over het werk van 
Jonathan Lasker; enDe bonte bezetters, 
de eerste aflevering van de strip De 
lage landen.
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Over de noodzakelijke domheid 
van de constitutionele monarchie
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De eerste domdaad
In den beginne was er domheid. In zijn 
Vorlesung über ‘Padagogik’ (1776) noemt 
Immanuel Kant deze oerdomheid, die huist 
in het onherbergzame gebied tussen natuur 
en cultuur: Wildheit. “De mens heeft (...) 
van nature een zo grote hang naar vrijheid, 
dat hij, als hij er een tijdje aan gewend is, 
alles voor haar opoffert.” Deze zelf
destructieve domheid onderscheidt de mens 
van het dier: “De dieren gebruiken hun 
krachten (...) regelmatig, namelijk op zo’n 
manier dat ze niet nadelig voor henzelf 
worden”. Omdat de mens gespeend is van 
ieder instinct, is hij gedwongen zijn onbe
zonnen wildheid aan tucht te onderwerpen. 
Domheid vormt een obstakel voor de cul
tuur, die per definitie geen ruimte laat voor 
gekte, maar ligt anderzijds aan diezelfde 
beschaving ten grondslag: cultuur is niets 
anders dan het product van een reeks min of 
meer mislukte pogingen om met de idiotie 
in het reine te komen.

Wildheid en grofheid
Van nature is de mens volgens Kant niet 
alleen wild, maar ook grof, onbeschaafd, 
niet in staat doel en middel op elkaar af te 
stemmen. Grofheid, onbeschaafdheid of 
ruwheid (Roheit) komen zeker in de buurt 
van wat Kant onder domheid verstaat. In 
tegenstelling tot de domoor valt de pasge
boren mensechterte ‘ontruwen’ (e-ruditio). 
Anders dan de tucht, die een negatieve rol 
vervult, vormt onderwijs het positieve deel 
van de opvoeding. Tussen beide bestaat 
niettemin een hecht verband. Want juist zijn 
eeuwige wildheid dwingt de mens ertoe 
zich te beschaven. “Bij de mens is, wegens 
zijn hang naar vrijheid, een afslijpen van 
zijn ruwheid nodig; bij het dier daarentegen 
vanwege zijn instinct niet.”

De schorpioen en de schildpad
Grofheid valt te verhelpen, wildheid niet. 
Dit komt treffend tot uitdrukking in de fabel 
uit de Pantschatantra over een schildpad 
die bevriend was met een schorpioen. Toen 
de schildpad zijn vriend op de rug nam om 
een rivier over te steken, poogde de schor
pioen hem dood te prikken. Verbaasd vroeg 
de schildpad naar de reden voor deze dwaze 
daad, die hen beide het leven had kunnen 
kosten, waarop de schorpioen antwoordde: 
“Ik kon niet anders”. Mensen handelen zo
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als de schorpioen: tegen beter weten in. 
Domheid schuilt niet in het denken, maar in 
het handelen! Gekte is een absoluut vrije 
daad, die op niets berust dan zichzelf. De 
schorpioen gaat niet om een bepaalde reden 
tot actie over, maar omwille van iets in hem 
dat sterker is dan hemzelf. Wat de cultuur 
moet temmen, is niet de natuur, maar deze 
zelfdestructieve domheid die altijd en overal 
weerkeert. De mens moet de domheid leren 
kennen in haar verbijsterende dimensie, en 
vervolgens een modus vivendi ontwikkelen, 
een manier om ermee te leven.

Eigenliefde en eigendunk
De domheid die aan onze cultuur ten grond
slag ligt, zoekt Bernard Mandeville in het 
egoïsme. Alle gedachten en handelingen 
van de mens zijn naïeve of bewuste pogin
gen de passies te bevredigen die aan het 
egoïsme ontspringen. Voor een beter begrip 
maakt hij een onderscheid tussen ‘eigen
liefde’ {Self-love) en “een passie zonder 
naam” die hij ‘eigendunk’ doopt {Self- 
liking). Beide instincten zijn in principe 
gericht op zelfbehoud, maar eigenliefde kan 
niet zonder eigendunk. Eigendunk is het 
vermogen illusies te koesteren. Eigendunk 
wekt een lust voor het leven, ook als het dit 
niet verdient. Eigendunk wapent tegen wan
hoop. Beroofd van eigendunk verkeert 
eigenliefde in zelfhaat. Zo kan de mens uit 
eigenliefde voor zelfmoord kiezen, omdat 
zijn eigendunk hem in de steek heeft gela
ten. Hij kiest voorde dood uit angst voor iets 
ergers, bijvoorbeeld schande. Maar ook de 
eigendunk heeft iets zelfvernietigends. 
Eigendunk kan ons doof maken voor de 
roep van de natuur. Met ‘een volle buik’, als 
de primaire levensbehoeften vervuld zijn, 
kan eigendunk ons inspireren roekeloos te
gen ons eigenbelang te handelen om een 
passie als hoogmoed (Pride) te bevredigen. 
De neiging zichzelf te overschatten en an
deren te minachten, leidt tot twijfel en haat. 
Terwijl we precies deanderen nodig hebben 
voor de bevestiging in onszelf, geeft het 
excessieve vertoon van eigendunk alleen 
maar aanleiding tot wederzijdse afkeer. Het 
gevaar dat trotse mensen voor elkaar vor
men, dwingt tot een list.

De list
Niemand kan zeggen vrij te zijn van trots 
zonder zichzelf een compliment te maken. 
Hoogmoed kan niet uitgebannen worden. 
Daarom moeten wij de trots omwille waar

2)

van de mens bereid is tegen zijn natuurlijke 
instincten te handelen, tegen zichzelf uit
spelen. De cultuur leert ons trots te vinden in 
het verhullen van onze trots! Ziedaar de 
geboorte van de Goede Manieren. Fatsoen 
is een vorm van zelfopoffering die wordt 
gecompenseerd door vleierij. “The Moral 
Virtues are the Political Offspring which 
Flattery begot upon Pride.” Vleierij leidt tot 
deugd, niet omgekeerd. En hoe groter het 
getoonde fatsoen, hoe meer complimenten 
men krijgt, hoe groter de trots, hoe groter de 
angst voor schaamte, hoe groter het ge
toonde fatsoen, enzovoort. Een geniale 
vondst ! Hoé beter de trots wordt verborgen, 
hoe meer de trots zal worden bevredigd! 
Supérbta, volgens de theologen de eerste 
doodzonde, vormt integendeel de kern Van 
de moraal. Pride, de hoogmoedige trots, 
levert de energie aan de sociale machine. In 
de zelfontkenning vinden wij zelfbevesti
ging.

De verdomming
De cultuur is georganiseerd rond trots en 
schaamte, met vleierij als instrument, dat 
wil zeggen: de leugen. Wij moedigen de 
vermomming aan. Via het veinzen krijgt de 
trots vrije baan. Als de trots geen uitlaat 
krijgt, dan ontaardt zij in wreedheid en 
afgunst. Fatsoen vervangt de natuurlijke, 
aanstootgevende symptomen van trots door 
culturele tekens als hygiëne, kleding, meu
belen, gebouwen, eretitels, kortom alles wat 
achting oplevert zonder aanstoot te geven. 
Wij doen alsof deze vormen van cultuur uit 
nobele motieven voortkomen, en het fat
soen leert ons dit nimmer te betwisten. Met 
de jaren gaat de mens ook werkelijk geloven 
in de deugdzaamheid van zijn beweegrede
nen, “blind voor de verborgen bron die 
leven en beweging geeft aan zijn daden”. 
Als wij maar lang genoeg doen alsof wij 
fatsoenlijk zijn, ook al is het uit onfatsoen
lijke motieven, worden wij gaandeweg van
zelf fatsoenlijk.

De hypocrisie
Deugden zijn listen om het egoïsme te be
vredigen. Onder het mom van fatsoen om
zeilen wij de obstakels die de bevrediging 
van onze eigendunk in de weg staan. De 
hypocrisie volgt de trots als een schaduw. 
Het gaat vaak niet eens om bewuste hypo
crisie. Ook achteroprecht gevoeld altruïsme 
schuilt egoïsme. Zelfs de rede wordt 
ongeweten gestuurd door passies: alle den-
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ken is een rationalisering van verlangens. 
Wij leren egoïsme tenslotte zelfs te be
schouwen als iets zondigs. Reden waarom 
de onthulling dat eigendunk de kern vormt 
van de samenleving wordt gevoeld als een 
krenking van de eigendunk!

Het goede van het kwade
In De Cive ( 1642) schreef Thomas Hobbes: 
“Man is to man a kind of God, man to man 
is an errant wolf’. Juist omdat de mens zo’n 
hoge eigendunk heeft, vormt hij een gevaar 
voor zichzelf en zijn soort. Vergeefs zoeken 
wij in de mens naar een aangeboren saam
horigheidsgevoel. Als de mens een instinc
tieve naastenliefde bezat, zouden er geen 
oorlogen zijn. En als hij zijn primitieve 
onschuld bewaard had, was hij nimmer so
ciaal geworden. Mandeville gaat niet zover 
als Hobbes die beweert dat de mens onge
neeslijk asociaal is. Juist dankzij zijn egoïsme 
is de mens sociaal geworden: “De slechte en 
hatelijke eigenschappen van de mens, zijn 
onvolkomenheden en het gebrek aan kwali
teiten waarmee andere schepselen begiftigd 
zijn, zijn de primaire oorzaken die de mens 
sociaal hebben gemaakt”. Het sociaal kwaad 
gaat kortom vooraf aan het sociaal goed. 
Wij moeten inzien “dat wat hem tot 
gezelschapsdier maakt, niet bestaat in zijn 
verlangen naar gezelschap, gemoedelijk
heid, medelijden, minzaamheid en andere 
bevalligheden van een mooie buitenkant, 
maar dat zijn verachtelijkste en meest on
sympathieke eigenschappen de noodzake
lijkste gaven zijn die hem voor de grootste 
en, volgens de wereld, gelukkigste en best 
florerende samenlevingen geschikt maken”. 
De cultuur draait om zonde. Het devies van 
Mandeville luidt: Private vices, public 
benefits. Let wel: niet alle zonde is een 
publieke deugd. Het is omgekeerd: al het 
‘góede’ is gefundeerd op ‘kwaad’. Alleen 
als de zonde een misdaad wordt die tegen 
het algemene belang ingaat, moet men straf
fen.

De fabel van de bijen
In The Fable of the Bees (1714) neemt 
Mandeville de nobele taak op zich “om de 
walgelijkheid aan te tonen van de ingre
diënten die alle tezamen het gezonde meng
sel van een geordende maatschappij samen
stellen, en om de wonderbaarlijke macht te 
roemen van de politieke wijsheid, met be
hulp waarvan een zo prachtige organisatie 
wordt opgericht vanuit de meest verachte
lijke onderdelen”. Sterker nog: een te krach
tig beroep op het goede in de mens heeft op 
de samenleving als geheel een verlammend 
effect. Wat het gevolg zou zijn van het 
uitbannen van alle kwaad, maakt het onder
werp uit van Mandevilles fabel.
De bijen waren “geen slaven van de tiran
nie / of van het wilde woord democratie”, 
maar leefden onder “vorsten die geen aan
stoot konden geven / omdat hun macht door 
wetten was omschreven”. Binnen de korf 
werd ieder ambt en beroep geteisterd door 
corruptie, “geen functie was er zonder leu
gen”. Maar de zonden van ieder afzonder
lijk werden door een bekwaam bestuur 
dienstbaar gemaakt aan het geluk van allen. 
“Verdorven was elk onderdeel / en toch 
een paradijs ‘t geheel”. Sterker nog: “het 
gemeenst van menigeen / [deed] iets voor 
het nut van ‘t algemeen”. Niettemin klaag
den allen over de fraude en de verloede
ring, vooral rijken die zelf de boel tilden. 
Mercurius moest erom lachen, maar Jupiter 
werd boos en besloot de korf van alle 
fraude te verlossen, “‘t Schijnheilig mas
ker wordt thans neergesmeten / van hoge 

staatsman tot de clown beneden, / en som
migen, bekend van een geleend gelaat, / 
lopen nu niet-herkend op straat.” Plotse

ling heerst er algemene deugd. De rechters, 
advocaten, slotenmakers, cipiers, agenten 
hebben geen werk meer. De inkomsten 
lopen terug. Ieder neemt genoegen met het 
minimum. Luxe verdwijnt, werkeloosheid 
groeit. De bouwmarkt stort in, de econo
mie loopt spaak. “Voorbij zijn de steeds 
wisselende tijden, / kledij en mode zijn nu 
blijvend.” Duizenden sterven de honger
dood. Moraal: “Wil ‘t klagen laten: enkel 
zotten / streven naareerlijkheid in korven, / 
willen het wereldse comfort / èn oorlogs

roem en ga maar door, / en zonder on
deugd. ‘t Blijkt te zijn / een Utopie, genes
teld in het brein”.
Mandeville schrijft zijn fabel niet omdat hij 
verwacht dat er iets ten goede zal verande
ren. Hij hoopt “dat zij die zo dol zijn op 
welstand en comfort, en alle profijt oogsten 
die het gevolg is van een grote, bloeiende 
natie, zouden leren zich geduldiger te on
derwerpen aan die misstanden die geen re
gering op aarde kan verhelpen, wanneer ze 
eenmaal inzien dat het onmogelijk is om het 
eerste te genieten zonder ook van het laatste 
hun deel te krijgen”.
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De fabel van het sociaal contract
Hoe is de mens van de natuurstaat, waarin 
hij slechts is onderworpen aan de wet van 
het zelfbehoud, gekomen tot een cultuur 
waarin de mensen gehoorzamen aan een 
gemeenschappelijke autoriteit? De maat
schappij zelf poogt haar oorsprong te ver
klaren aan de hand van een sociaal contract, 
een maatschappelijk verdrag op basis van 
vrijheid, gelijkheid en broederschap: iedere 
persoon stelt zichzelf vrijwillig onder de 
leiding van de gemeenschap, en de gemeen
schap neemt iedere persoon op als deel van 
het geheel. Als burgers spreken ze allen 
tezamen uit wat ze willen, om allen als 
onderdanen te doen wat zijzelf zeggen te 
willen. Zo is voor iedereen vrijheid en zelf
behoud gewaarborgd: ieder gehoorzaamt 
alleen zichzelf, en het geheel beschermt 
ieder deel tegen het egoïsme van een ander. 
Er is echter een vervelend probleem. Het 
sociaal contract vooronderstelt de maat
schappij die ze wil verklaren: de aanwezig
heid van individuen die handelen naar de 
regels van een rationele orde. De verklaring 
kenmerkt zich kortom door een circulaire 
structuur, een petitio principii. Het fabeltje 
moet verhullen dat de beschaving is gebo
ren uit dom egoïsme: “Geen mens zou zich 
langer aan een contract houden, dan het 
eigenbelang duurde dat hem eraan deed 
gehoorzamen”. De mens is van nature niet 
goed of slecht, maar dom. De stabiliteit van 
de samenleving berust niet op morele ge
voelens, maar op een slim gebruik van de 
domme eigendunk. Daartoe worden de zon
den en hun subtiele listen, de deugden geïn
troduceerd. Deugden zijn tijd- en plaats
gebonden pogingen om met het irrationele 
egoïsme in het reine te komen, dat van alle 
tijden is. De maatschappij berust kortom 
niet op gemeenschapszin, maar op een aso
ciale gekte die door middel van een list tot 
hoogste norm is geworden.

De wetgever
Hoe is de onbeschaafde mens ertoe geko
men om een in eerste instantie volstrekt 
zinledige wet te volgen? Jean-Jacques 
Rousseau neemt zijn toevlucht tot het con
cept van de mythische wetgever (Du contrat 
social, 1762). De eerste wetgever bedient 
zich niet van geweld. Nog voor er van een 
volk sprake is, zou hij dan immers al hande
len in strijd met de democratische beginse
len. Alleen de wet die door het volk zelf is 

bepaald, kan verplichten. Maar de ‘blinde 
massa’ is vooralsnog te dom om de beginse
len van de staatsinrichting te begrijpen. Ze 
ziet de voordelen van zelfopoffering niet. 
Anders was er ook geen wetgever nodig 
geweest.
Om de verdenking van heimelijk eigenbe
lang te voorkomen, mag de wetgever geen 
politieke macht bezitten, maar slechts de 
macht van het woord. Hij is een demagoog 
die het volk de zaken toont “zoals ze het 
volk moeten toeschijnen”. Hij leert het volk 
“te ontdekken wat het wil”. De truc die hij 
toepast, is een omkering: hij spiegelt ze voor 
dat het contract een zuiver formele bevesti
ging is van een alreeds bestaande situatie. 
Hij doet alsof het gevolg van het verdrag, 
het volk, er de oorzaak van is. Maar de 
volksidentiteit die hij in zijn mythe presen
teert als een onomstotelijk feit, bestaat slechts 
bij de gratie van zijn fictie. Hij maakt van de 
losse verzameling een eenheid via het ver
haal dat die eenheid verkondigt. Door mid
del van fabeltjes en een beroep op hogere 
machten verleidt hij ze de fictie te volgen tot 
deze werkelijkheid wordt.
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De stok en de slang
De wetgever legt zijn beslissingen in de 
mond van góden om de gewone mensen 
mee te slepen die niet van zijn wijze oordeel 
overtuigd zouden zijn. Mozes bijvoorbeeld, 
de joodse wetgever bij uitstek, krijgt van 
God de taak zijn volk uit Egypte te leiden 
(Exodus 4: 2-4). Maar Mozes is bang dat 
zijn volk niet zal geloven dat hij met Jahwe 
heeft gesproken: “Toen vroeg Jahwe hem: 
‘Wat hebt ge daar in uw hand?’ ‘Een staf,’ 
antwoordde hij. Toen beval Jahwe: ‘Laat 
hem op de grond vallen’. Mozes liet hem op 
de grond vallen en de staf werd een slang. 
Mozes sprong achteruit. Toen sprak Jahwe 
tot Mozes: ‘Strek uw hand uit en grijp ze bij 
de staart’. Hij strekte zijn hand uit, pakte de 
slang vast en in zijn greep werd het weer een 
staf. ‘Zo zullen ze geloven dat Jahwe u 
inderdaad verschenen is, de God van hun 
vaderen’.” Met zijn staf verricht Mozes ‘de 
tekenen’. Hij roept er de zeven plagen mee 
op die de Farao moeten overtuigen. Zo Iaat 
hij kikkers uit de Nijlmoerassen over heel 
Egypte komen.
In zekere zin is Mozes het omgekeerde van 
een fakir. Een slangenbezweerder kan een 
slang zo beïnvloeden dat deze stokstijf 
blijft staan. Door het dier plotseling vast te 
grijpen, maakt hij een eind aan deze ‘ex
tase’. In de bijbel vindt echter het omge
keerde plaats! De ware wetgever is in staat 
een stuk hout als een slang te verkopen... 
Wat vertrouwd is, kan angstaanjagend 
worden. Rousseau besluit: “Terwijl de 
hoogmoedige wijsbegeerte of de blinde 
partijgeest in hen slechts slimme bedrie
gers ziet, bewondert de ware staatsman in 
hun instellingen de grote en sterke inspira
tie waardoor alle duurzame scheppingen 
geleid worden”. Indirect erkent Rousseau 
waar het werkelijk om draait.

De esthetiek van het loze gebaar
De wetgever moet de menselijke natuur 
veranderen. “Hij moet de mens zijn eigen 
krachten ontnemen, om er hem krachten 
voor terug te geven die hem vreemd zijn.” In 
feite weet hij de natuurlijke krachten te 
veranderen in politieke krachten. De idiotie 
die de eenheid van het volk verhinderde, 
wordt de grondslag van de maatschappij . Er 
is sprake van een esthetiek van het loze 
gebaar: een verschil van niets maakt een 
wereld van verschil. Via het contract wordt 
de mens van een stom en bekrompen dier 
opeens een denkend wezen. Drift wordt 
plicht. Instinct wordt rechtvaardigheid. Wat 
ze als particulieren hebben ingeleverd, krij
gen ze als burger terug. De democratie is 
een geschenk dat de mens zichzelf geeft.

De wetgever en het democratische subject 
Om iedere verdenking van eigenbelang uit 
te sluiten, moet de wetgever afstand doen 
van al zijn functies. Hij moet te werk gaan 
als een vreemdeling in eigen land, niet be
lust op roem of macht, vrij van iedere harts
tocht. Rousseau presenteert hem als een 
soort heilige. De grap is dat de definitie die 
Rousseau geeft van de godgelijke buiten
staander sprekend lijkt op die van het demo
cratische subject! De formele democratie is 
antihumanistisch, niet gevormd naar het 
evenbeeld van de mens met zijn hartstoch
ten, belangen en behoeften, maar naar dat 
van een harteloze abstractie. De democratie 
omvat alle mensen ‘zonder aanzien des 
persoons’, zonder oog voor ras, religie, rijk
dom, en andere idiotismen.
De ware democraat is natuurlijk een utopi
sche figuur. Achter iedere citoyen gaat een 
calculerende bourgeois schuil die zijn ei
genbelang najaagt. Maar dit is geen pro
bleem, want de burger wordt een burger in 
de pogingen zich als een burger te gedragen, 
ongeacht de egoïstische motieven. Het de
mocratische subject valt kortom samen met 
zijn eigen falen. De democratie slaagt in de 
mislukking.
Daar ligt de verklaring voor de uitzonde
ringspositie van de mythische wetgever. 
Schijnbaar belichaamt de wetgever een on
bereikbaar ideaal. Tevens lijkt hij als super- 
democraat buiten de democratie te staan die 
hij verkondigt. Maar in feite maakt de wet
gever de democratie mogelijk door de on
mogelijkheid ervan te belichamen. Deze 
superburger maakt het utopische tastbaar 
van zijn utopie, het fictionele van zijn fictie. 
Hij belichaamt de domheid van de demo
cratie, de domheid die de democratie defini
eert. Hij is een willekeurige idioot die zich
zelf met terugwerkende kracht in het ver
haal weet te schrijven: het succes wettigt 
zijn werk en zijn eigenmachtig optreden. 
Rousseaus wetgever is een voorafschadu
wing van de constitutionele monarch.

Eenheid in verdeeldheid
Rousseau maakt een onderscheid tussen de 
algemene wil, die gericht is op de instand
houding van de gemeenschap, de vrijheid, 
kortom het algemene belang, en de wil van 
allen, de optelsom van alle particuliere be
langen. Aan de politiek de onmogelijke taak 
om de cirkel te kwadrateren: de wil van 
allen af te stemmen op de algemene wil. 
Uitgangspunt van de besluitvorming is het 
meerderheidsbeginsel. Maar tijdens de ver
kiezingen valt de samenleving uiteen in een 
losse verzameling particulieren die stuk voor 
stuk hun eigenbelang nastreven. Alleen bij 
toeval is de wil van allen identiek met de 
algemene wil.
Eensluidendheid van stemmen is echter nog 
geen garantie voor politieke redelijkheid. 
Daartoe is vereist dat men bij het uitbrengen 
van zijn stem het algemene belang op het 
oog heeft. Paradoxaal genoeg is de beste 
garantie voor het algemene belang het grootst 
mogelijke verschil tussen de eigenbelan
gen. Hoe groter de verschillen hoe algeme
ner het resultaat van de stemming. De een
heid is gebaat bij de grootst mogelijke ver
deeldheid!

De wolf en het schaap
“De afzonderlijke personen zien het goede 
en verwerpen het; de gemeenschap wil het 
goede en ziet het niet.” Volgens Rousseau 
zijn individuen niet dom, maar slecht. Het 
volk als geheel daarentegen is niet slecht, 
maar dom, ten prooi aan misleiding door 
belangengroepen. (Om die reden was 
Rousseau overigens tegen politieke partijen.) 
Aan de politiek de taak de sluwe wolf te 
beteugelen en het domme schaap te verlich
ten. Maar de wolf en het schaap huizen in 
één en dezelfde mens! De spanning tussen 
het private en het publieke definieert de 
democraat. Strikt genomen is het maatschap
pelijke verdrag een contract dat de mens 
sluit met zichzelf: een verplichting die de 
citoyen, lid van het collectief, aangaat met 
zichzelf als particulier. Maar uiteindelijk is 
ook dit besluit ingegeven door eigenbelang. 
De mens blijft altijd een wolf in schaapskle
ren. Ook op maatschappelijk vlak zijn het 
private en het publieke niet te scheiden. De 
gemeenschap kent geen voorspoed als haar 
leden geen voorspoed genieten, terwijl het 
particuliere welzijn van ieder afzonderlijk 
nog niet leidt tot het publieke welzijn van de 
staat. De spanning tussen deel en geheel 
houdt de maatschappelijke motor draaiende.

Volkswil
De volkswil vormt de leidraad bij de opstel
ling van de wetten. Maar hoe de algemene 
wil te bepalen? In een democratie staat 
niemand boven de partijen. Ook de wetge
vers zelf zijn aan de wet onderworpen. De 
legitimiteit van de wet is voortdurend on-
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derwerp van een discussie die de definitieve 
bepaling van de wil onmogelijk maakt. Die 
zwakte is tegelijk de kracht van de democra
tie. De democratie bloeit juist in het ge
kwaak voor en tegen, in het permanente 
debat over wat de wil van het volk is. In de 
democratie is het conflict geïnstitutionali
seerd. Iedere oplossing is voorlopig. Demo
cratie is niets anders dan het product van een 
reeks beotische pogingen greep te krijgen 
op de democratie.

De paradox van de democratie
In de democratie ligt de heerschappij bij het 
volk. Maar wat is het volk anders dan een 
gemeenschap van onderdanen? Het volk kan 
niet tegelijk heerser en onderdaan zijn. Zo 
verhindert het volk zichzelf een volk te wor
den. Deze paradox komt op de meest verhe
vigde wijze tot uitdrukking in de democra
tische verworvenheid bij uitstek: het alge
meen stemrecht. Tijdens de verkiezingen die 
erop gericht zijn de volkswil te bepalen, valt 
het sociale weefsel uiteen in een verzameling 
asociale idioten. Op het enige moment dat 
het volk daadwerkelijk macht uitoefent, houdt 
het op als eenheid te bestaan.

De verkiezingen
“De democratie is het slechtste van alle 
moge lijke systemen; het enige probleem is 
dat er geen beter systeem bestaat. " 
Winston Churchill
Streven naar volledige redelijkheid leidt tot 
antidemocratische maatregelen. Zou men 
de democratie willen rationaliseren, zou 
men bijvoorbeeld de kiezer voordat deze 
gaat stemmen een intelligentietest willen 
voorleggen, dan is een dictatuur van het 
intellect het gevolg. Als wij voorde verkie
zingen de doopceel van de kandidaten zou
den lichten, als wij de burgers een examen 
zouden afnemen over hun kennis van de 
politiek, dan zouden wij belanden in een 
georganiseerde democratie, model voorma
lig Oostblok waar de ware verkiezingen 
plaatsvonden vóór de verkiezingen.
De gekte pleit dus niet tegen de democratie, 
integendeel. Democratie bestaat bij de gra
tie van idiotie. De democratie slaagt alleen 
in de mislukking, in de vergeefse pogingen 
een zuivere democratie te zijn. Maar dit 
werkt alleen ongezien. Daarom doen wij 
alsof de verkiezingen het toppunt van de
mocratie zijn. Democratie is een fictie. In de 
werkelijkheid bestaan er alleen asociale idi
oten, Maar zondér de fictie van de democra
tie zou de feitelijke democratie nooit kun- 
nen’bestaan. De schijn van democratie is de 
democratie.

De verkiezingsmachine
De paradoxen van de democratie worden op 
de spits gedreven in het sciencefictionverhaal 
Franchise (1955) van Isaac Asimov. Een 
oude man vertelt dat in het oude Ameri
kaanse kiessysteem iedereen zijn stem uit
bracht. Wie de meeste stemmen kreeg, werd 
gekozen. Maar omdat het stemmen te lang 
duurde, werden machines uitgevonden die 
de eerste paar uitgebrachte stemmen verge
leken met de stemmen in voorgaande jaren 
om de uitslag te voorspellen.
De machines hadden steeds minder stem
men nodig, en tenslotte had de computer 
Multivac aan één stem voldoende om over 
alle plaatselijke en landelijke verkiezingen 
te kunnen beslissen: “Multivac maakt een 
afweging van miljarden factoren. Maar één 
factor is onbekend (...). En dat is het reactie
patroon van de menselijke geest”. Wat aan 
rationa!isering ontsnapt, is het Amerikaanse 
volk, de bestaansreden van de democratie. 
Maar via één willekeurige Amerikaan kan 
de Multivac de gedachtenwereld van alle 
andere Amerikanen doorgronden. Zo wordt 
Norman Muller, een doodgewone winkel
bediende in een klein warenhuis in 
Bloomington, Indiana, door de Multivac 
uitgekozen tot Kiezer van het Jaar. “Multivac 
heeft u er dit jaar als meest representatieve 
Amerikaan uitgepikt. Niet als de intelli
gentste, of de sterkste, of de gelukkigste, 
alleen als de meest representatieve. En we 
trekken het oordeel van Multivac toch niet 
in twijfel?” Maar Norman wil die verant
woordelijkheid niet dragen. “Waarom ik?” 
Zijn vrouw Sarah antwoordt hierop: 
“Multivac heeft jou aangewezen. Het is 
Multivacs verantwoordelijkheid. Dat weet 
iedereen toch?” Niettemin wordt de ene 
kiezer door allen verantwoordelijk gesteld 
voor de keuze van de president, ook voor 
diens eventuele falen. Zoals in het geval van 
de tuinder Humphrey “die er ook nooit om 
had gevraagd”. “Waarom was het meer zijn 
fout dan de fout van ons allemaal? Tegen
woordig is zijn naam een scheldwoord.” 
Maar Sarah wijst erop dat het roem en geld 
kan opleveren. “Dat is nietde reden waarom 
je Kiezer bent, Sarah. (...) Het zal jouw 
reden zijn.”

Om te voorkomen dat politici, zakenlieden 
of fanatici hem zouden beïnvloeden, mag 
Norman zijn huis niet meer verlaten. Hij 
mag geen kranten lezen of tv kijken, omdat 
hij de Multivac in “een zo normaal moge
lijke gemoedstoestand” onder ogen moet 
komen. De verkiezingsruimte blijkt in een 
ziekenhuis gevestigd te zijn. “Het gaat erom 
dat u aan uw omgeving gewend raakt en 
zich over de gedachte heen zet dat u hier iets 
bijzonders, iets klinisch komt doen.” Zijn 
lichaam wordt aangesloten op ‘angstaanja
gende’ apparatuur die bloeddruk, hartslag 
en hersengolfpatronen registreren. De art
sen beklemtonen dat het geen leugendetec
tor is, maar apparatuur om te meten hoe diép 
de kwesties hem raken. “Hij zal uw gevoe
lens beter begrijpen dan uzelf.” De Multivac, 
die hij overigens niet te zien krijgt, stelt 
grillige, banale vragen: “Wat vindt u van de 
prijs van eieren?” Uit geldzucht vervult 
Norman zijn plicht. Maar opeens begint, 
naast gedachten over geld, iets anders zijn 
gedachten te bepalen: “Er roerde zich een 
latent patriottisme in hem. Per slot van reke
ning vertegenwoordigde hij het hele electo
raat. Hij was het middelpunt. Deze ene dag 
belichaamde hij heel Amerika! (...) Plotse
ling voelde Norman Muller zich trots. De 
verantwoordelijkheid drukte nu met haar 
volle gewicht op zijn schouders. Hij was 
trots. In deze onvolmaakte wereld hadden 
de soevereine burgers van de eerste en groot
ste Elektronische Democratie in de persoon 
van Norman Muller (hém!) opnieuw hun 
vrij en onbelemmerd kiesrecht uitgeoefend”. 
Het verhaal van Asimov is niet zozeer een 
karikatuur van de democratie, maar veeleer 
een imitatie van de krankzinnigheden die in 
het hart van de democratie schuilen. In de 
poging de democratie te rationaliseren komt 
de machine niet om de kiezer heen. De 
kiezers vormen een gevaar voor de demo
cratie. Maar door zich te beperken tot één 
kiezer maakt de machine enerzijds een einde 
aan de partijpolitieke twisten. Anderzijds 
voorkomt de ene kiezer dat de mensen ver
vreemden van het blinde staatsapparaat. De 
democratie krijgt via Norman een menselijk 
gezicht. De ironie is kortom dat de kiezer 
verantwoordelijk wordt gesteld voorde uit
slag! Zo blijft de machine buiten schot. De 
kiezer vormt het alibi voor het in alle op
zichten ongrijpbare staatsapparaat.
Om de'risico’s te beperken kiest de machine 
de kiezer. Maar de rol van Norman is zuiver 
formeel. Hij heeft niets te vertellen, de ma
chine laat hem echter in de waan dat zijn 
stem‘essentieel is. De burger stemt alsóf de 
last van de gehele democratie op zijn schou
ders rust. Tijdens de verkiezingen waant 
iedere burger zich een vorst. De bijzondere 
status die iedere kiezer zichzelf toekent, 
wordt terzelfder tijd gerelativeerd. Norman 
wordt aangewezen als de Amerikaan bij 
uitstek. Dit lijkt een onmogelijke taak. Nor
man is dan ook mét stomheid geslagen. Wat 
heeft hij dat een ander niét heeft? Para
doxaal genoeg onderscheidt Norman zich 
door datgene wat de meeste Amerikanen 
met elkaar gemeen hebben. De Multivac 
doelt op de ‘norm’ in Norman. Zijn origina
liteit schuilt erin dat hij het minst origineel 
is, hij is abnormaal normaal, exclusief in 
zijn banaliteit. Juist als minst bijzondere 
mens is hij de Amerikaan bij uitstek. Hét 
subject van de democratie is niet de meest 
intelligente, maar de meest gemiddelde 
mens. Het hele systeem draait om één idioot 
die - in zijn middelmatigheid - allen repre
senteert.
Strikt genomen is de ‘gemiddelde Ameri
kaan’ natuurlijk een fantaisistische construc
tie, zoals bijvoorbeeld mag blijken uit de 
stelling als zou de doorsneemens 1,8 kinde
ren krijgen. Zoals alle uitersten is ook het 
gemiddelde een ideaal waaraan geen indi
vidu volledig beantwoordt, ook Norman 
niet. Maar zijn stereotiepe reactie op de rol 
maakt hem nu juist de ideale kandidaat. In 
zijn egoïstische twijfels is Norman de beli
chaming van de grootste gemene deler. In 
deze ene burger komt het soevereine Ame
rikaanse volk zichzelf tegen als bekrompen, 
asociaal wezen. De typische Amerikaan valt 
door de Multivac niet klinisch te onderzoe
ken, maar wel de worsteling van een wille
keurig onderdaan met die rol. Dit blijkt ook 
uit dé perverse opdracht van de artsen: wees 
normaal. Strikt genomen valt Normans geest 
niet te meten, maar Normans reacties op de 
onmogelijke taak zichzelf te zijn, kan wel 
worden onderzocht. Juist de angst en de 
onzekerheid over wie hij is, vormt de meet
bare kern van zijn wezen.

V erkiezingsgekte
Extremisten kunnen de democratische nor
men overschrijden, de democratie zelf aan
tasten, dat zit er niet in. Verkiezingen daar
entegen vormen een directe bedreiging van 
de democratie, omdat ze geen rebellie, maar 

een gewettigde, democratische vorm van 
opstand tegen de democratie zijn. Het volk 
dat onderworpen is aan de wetgevers, ver
andert in heerser over de wetgevers, en 
opent zo een afgrond waarin de orde wordt 
opgeslokt. Verkiezingen betekenen niet al
leen het einde van het .mandaat van de tijde
lijke bestuurders, maar ook een zelfmoord 
van de democratie.
Maar als die ronde van zelfdestructie voor
bij is, is het resultaat een nieuwe orde. Zo 
bezien is iedere democratie zijn eigen kari
katuur, een democratie geworden anarchie. 
De democratie heeft zijn grondslagen in een 
zichzelf ontkennende, want gewettigde 
gekte. Deze zelfdestructieve keerzijde moet 
echter worden verhuld, wil de democratie 
zijn geloofwaardigheid behouden. Domheid 
werkt alleen ongemerkt, Tegelijk mag die 
domheid niet worden vergeten, omdat zij 
het fundament van de democratie vormt. 
Om die reden moet de pathologische zelf
destructie die de keerzijde vormt van de 
onbaatzuchtige zelfopoffering van tijd tot 
tijd aan de oppervlakte komen. De demo
cratie toont haar kracht door ruimte te laten 
voor de uitbarsting van de idiotie tijdens de 
verkiezingen. Alleen de wil tot domheid, de 
wil zich over te geven aan het irrationele 
toeval, maakt de democratie mogelijk. Het 
gevaar blijft evenwel bestaan dat de verkie
zingen ontaarden in een anarchie die defini
tief een einde maakt aan de democratie. 
Daarom mag de plaats van de macht, die in 
feite de plaats van de idiotie is, niet te lang 
vacant blijven.
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De plaats van de macht
“Kwekkerekwek kwak kwak kwek kwek, / 
kwekkerekwek kwek kwek. ” 

Aristofanes, in: De kikkers
De democratie berust op het geloof dat 
volksvertegenwoordigers op grond van hun 
kwaliteiten verkozen worden. Maar wie 
beoordeelt de kwaliteiten van degenen die 
de kwaliteiten beoordelen? Er is geen laat
ste garantie voor de geschiktheid van de 
heersers.
De afgevaardigden kunnen de orde nimmer 
domineren, omdat zij onderdanen blijven, 
die door het volk beoordeeld worden. Met 
de democratie wordt een niet te overschrij
den grens geïnstalleerd die de onderdanen 
belet definitief de plaats van de macht te 
bezetten. De democratie bestaat in een per
manente overgangsperiode, een voortdu
rend interregnum. De aanvaarding van die 
immanente onmogelijkheid is karakteris
tiek voor de democratie. De verkiezings
uitslag wettigt een onderdaan tijdelijk de 
macht uit te oefenen, als plaatsvervanger 
van de onmogelijke heerser (Claude Lefort, 
L’invention démocratique, 1981). Hij heeft 
de status van gevolmachtigde.
Opdat de ministers niet zouden hechten aan 
het pluche, spreken wij met minachting 
over ‘dezakkenvullers in Den Haag’, ‘rand
stedelijke arrogantie’, ‘de hoge heren’, en
zovoort. Zo herinneren wij onszelf en dege
nen die regeren aan de kloof die hen scheidt 
van de plaats van de macht. De plaats van de 
macht is zuiver symbolisch. Hij kan niet 
worden bezet door een werkelijke politieke 
machtsfiguur, zonder de democratie in een 
dictatuur te veranderen. Succes van de poli
tici vormt het grootste gevaar voor de demo
cratie!

De stupor
Enerzijds bestaat het gevaar dat verkiezingen 
ontaarden in een anarchie die definitief een 
einde maakt aan de democratie. Anderzijds is 
er het voortdurende risico dat iemand zich 
definitief van de plaats van de macht meester 
maakt. De democratie wordt kortom bedreigd 
door paniek en vervreemding, twee vormen 
van stupor, een term die etymologisch ver
want is met ‘stupiditeit’. Teveel idiotie leidt 
tot gekte, te weinig idiotie leidt tot 
verdomming. Het is kortom zaak de idiotie 
tegelijk in en uit de buurt te houden. Hoe de 
impasse van de democratie te doorbreken? 
Door de domheid zelf een plaats te geven. De 
oplossing wordt geboden door de formule 
van de constitutionele monarchie.
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De kikkers vragen een koning
De kikkers die de vrijheid van hun moeras
sen genoten, vroegen Jupiter om een koning 
die een eind zou maken aan de losse zeden. 
Lachend wierp de vader van de góden een 
stuk hout in het moeras. Na van de schrik te 
zijn bekomen, onderzochten ze de vorst van 
dichtbij om deze vervolgens te bespotten. 
Toen vroegen zij Jupiter om een echte ko
ning, waarop hij een waterslang in het moe
ras wierp, die alle kikkers opvrat. De fabel 
van Aesopus illustreert het verschil tussen 
een constitutioneel monarch en een abso
luut monarch. De parlementaire democratie 
bestaat bij de gratie van een koning, op 
voorwaarde dat hij een knuppel is.

De knuppel in het moeras
“Les grenouilles croassaient, coassaient et 
coaxaient,quoi que c’est?”
Jean-Pierre Brisset, in: Les origines 
humaines
De democratie valt alleen te verwezenlijken 
viaéén onderdaan die de ongerijmdheid van 
de democratie personifieert: de koning. De 
vorst belichaamt niet het volk, maar weet 
het volk tot een eenheid te smeden door de 
onmogelijkheid van het volk te belichamen. 
In zijn misplaatstheid maakt de koning de 
domheid tastbaar van de democratie die om 
hem draait, de mislukking tegen de achter
grond waarvan de democratie pas een suc
ces kan worden.
De aanstelling van de vorst is geen ophef
fing van de lege plaats van de macht. Als 
overduidelijke anomalie handhaaft de vorst 
de ruimte waarin de democratie kan plaats
vinden. De koning voorkomt dat tijdelijke 
machthebbers plakken aan het pluche. Om
dat de functie van de vorst zuiver negatief is, 
doen zijn kwaliteiten niet ter zake, en moet 
de vraag wie de vorst is, worden overgelaten 
aan het toeval van teeltkeus en voortplan
ting. Alleen zo wordt de futiliteit van zijn 
persoon duidelijk.

De speelruimte
Enerzijds verhindert de vorst dat tijdelijke 
regeerders blijvend de plaats van de macht 
bezetten. Anderzijds garandeert de vorst 
tijdens de verkiezingen de continuïteit van 
de democratie. (Dat het omgekeerde ook 
mogelijk is, bleek toen een Belgische vorst 
tijdelijk aftrad in verband met de abortus
wetgeving, en de democratie de continuïteit 
van de monarchie garandeerde!) Zonder 
vorst geen speelruimte, maar een anarchie 
waar niemand zeker is van zijn plaats, of een 
dictatuur waarin iedereen vaste plaats en rol 
is toegewezen. De vorst opent de ruimte 
waarin de burgers zichzelf kunnen waarma
ken zonder een oorlog te ontketenen van 
allen tegen allen.

Het subject van de democratie
Geef de keizer wat des keizers is. Als sub
ject in de betekenis van onderdaan, deel van 
het sociale lichaam, moet je doen alsof de 
vorst de wet belichaamt, om ais subject in de 
betekenis van vrijdenkend persoon jezelf te 
kunnen bewijzen. De paradox is dat de 
burgers hun vrijheid alleen verkrijgen door 
zich te onderwerpen aan één persoon waarin 
ze hun vrije wil hebben geprojecteerd, het 
staatshoofd. De contradictie ligt al besloten 
in het woord ‘subject’, dat zowel onderdaan 
als vrij handelend persoon betekent: het 
subject bestaat alleen in vrijwillige slaver
nij.

Het staatslichaam
In het dagelijks leven staan de burgers te
genover een ongrijpbaar staatsapparaat. 
Subjecten overwinnen de vervreemdi ng door 
te doen alsof de staat mens is geworden in de 
figuur van de vorst. De vorst voegt het 
subjectieve ‘ik wil’ toe aan de objectieve 
wet, en transformeert de mening van de
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ministers in een beslissing van de staat. Met 
zijn handtekening maakt hij de wetten tot 
uitdrukking van zijn persoonlijke wil. Dit is 
ook de betekenis van loze gebaren als lintjes 
knippen, bolletjes aaien en eerste stenen 
leggen. Zodra hij zich echter gaat bemoeien 
met de inhoud, passeert hij een grens die 
hem scheidt van zijn dienaren, verliest de 
staat zijn menselijk gezicht, en ontaardt het 
democratische bestuur in een verstikkende 
dictatuur.

Vorstenspiegel
“On veut me faire roi constitutionnel, 
semblable à ces dieux des païens qui os 
habent et non loquuntur; qui pedes habent et 
non ambulant. ”
Willem I, Koning der Nederlanden
Ons gezond verstand zegt dat de vorst zo 
wijs, bekwaam en moedig mogelijk moet 
zijn. Het tegendeel is waar. De kloof tussen 
zijn symbolische rol en zijn feitelijke talen
ten kan niet groot genoeg zijn. Het gevaar 
voor een democratie is juist dat de rol en de 
persoon elkaar gaan overlappen, en de illu
sie ontstaat dat de autoriteit van de vorst 
rationeel is gefundeerd. De knuppel zou in 
een slang veranderen.
De verhouding tussen taken en talenten on
derscheidt de monarch ook van zijn minis
ters. De ministers zijn gekozen om hun 
kwaliteiten. Zij dragen de concrete inhoud 
van de wetten aan. De koning daarentegen 
heeft een zuiver ceremoniële rol. Hij hoeft 
alleen zijn handtekening te zetten. Maar dit 
is dan ook het laatste woord. Hij heerst 
alleen in naam, maar in die naam ligt zijn 
autoriteit.
Juist omdat het hier een dwaze, zuiver for
mele handeling betreft, kan de rol van staats
hoofd worden toebedeeld aan een idioot die 
op een irrationele grond als geboorte op die 
plaats is gekomen. De vorst bekleedt binnen 
de staatsorde een uitzonderingspositie, waar 
het weinig uitmaakt of hij dom is of niet. Het 
is zelfs een geruststellende gedachte dat 
Juliana, Laurent en Charles praten met 
ufonauten, bomen en dolfijnen. Het bezwaar 
van het Republikeins Genootschap, dat het 
lot van de staat afhankelijk is gemaakt van 
de toevallige karaktertrekken van de vorst, 
keert zich tegen hen: omdat zijn autoriteit 
zuiver formeel is, doen de kwaliteiten niet 
ter zake.

Pinocchio
“Er was eens... ‘Een koning!’ zullen mijn 
kleine lezers meteen zeggen. Nee kinderen, 
jullie hebben je vergist. Er was eens een stuk 
hout. ”
Carlo Collodi, in: De avonturen van 
Pinocchio
Pinocchio is een jongen die niet wil deugen. 
Hij is ‘van hout’, harteloos, hij eert zijn 
ouders niet. Gaandeweg het verhaal begint 
hij echter symptomen van menselijkheid te 
vertonen. Als hij leugens vertelt, gaat zijn 
neus groeien, wat wijst op de aanwezigheid 
van een geweten. Maar pas nadat hij plichts
besef en oprechte gevoelens van liefde heeft 
getoond, verandert hij in een mens van vlees 
en bloed. Naast hem op een stoel vindt hij 
zichzelf als een marionet.
Ziedaar de ideale ontwikkelingsgang van de 
constitutionele monarch. Om kortsluiting 
tussen zijn symbolische rol en zijn kwalitei
ten te voorkomen, moet de vorst om te 
beginnen een knuppel zijn. Vervolgens moet 
hij het vermogen ontwikkelen een onder
scheid te maken tussen zichzelf als privé- 
persoon en als publiek persoon. (Het is in dit 
verband trouwens veelzeggend dat prinses 
Wilhelmina een speciale gouvernante had 
voor haar poppen!) De vorst moet slim 
genoeg zijn om zich van de domme te hou
den. Bij publieke optredens dient hij zich als 
een marionet te gedragen, een houten Klaas, 
om duidelijk te maken dat hij een rol speelt. 
Hij mag geen oprechte gevoelens tonen, 
zijn ouders alleen formeel eren. Het ultieme 
bewijs van zijn geschiktheid is het onwille
keurig tonen van schaamte. Maar om te 
voorkomen dat zijn neus al te zeer opvalt, 
moet hij zijn optredens kort houden. Uit de 
interviews met de kroonprins blijkt dat 
Willem-Alexander uit het juiste hout is ge
sneden. Zijn houterig gedrag, zijn gemeen
plaatsen (‘langue de bois’), zijn hard- 
hoofdigheid (inzake de jacht, de godsdienst, 
het huwelijk) maken hem bij uitstek ge
schikt voor de functie van constitutioneel 
monarch.

De mislukking als ratio cognoscendi 
“Bescherm ons tegen intelligente konin- 
gen! Charles l heeft zijn kop verloren, 
Charles ll heeft zijn land aan de Fransen 
verkocht. Stop met denken! Als u niet tevre
den bent, zie dan af van de troon. ” 
Advies van The Sun aan Prins Charles III 
De vorst is de enige die zich niet hoeft te 
bewijzen, omdat hij van nature is wat hij 

cultureel is. Hij is koning van geboorte. De 
onderdanen daarentegen hebben geen ge
nealogie. Zij zijn verweesd, slechts waard 
wat zij van zichzelf maken. Zij moeten zich 
bewijzen. De mislukking, de afstand tussen 
wat ze doen en wat zij zouden moeten zijn, 
maakt een toetsing mogelijk. Ook van de 
democratische plichten kan alleen maar een 
besef groeien door de faling wat betreft het 
vervullen ervan. Anders handel je als een 
marionet en niet als een vrij subject. De 
mislukking is de ratio cognoscendi van de 
democratie.
De vorst daarentegen kan niet worden be
oordeeld op zijn kwaliteiten, zonder af
breuk te doen aan zijn autoriteit. Als de 
vorst zich zou moeten bewijzen, zou hij 
onderdaan worden van het soevereine volk. 
Ook om die reden moet de toewijzing van de 
plaats van de koning worden overgelaten 
aan het irrationele, biologische feit van af
komst. De vorst is een succes van geboorte. 
Zijn daden vallen niet af te meten aan een 
ideaal, aan wat hij zou moeten doen, omdat 
de vorst van nature het ideaal is. De vorst 
kan de wet n iet o vertreden omdat zij n woord 
wet is. Hij is wat hij symboliseert. Of beter: 
ook al is hij dit niet, de onderdanen zijn 
verplicht te doen alsof hij de Wet beli
chaamt. Het allergrootste gevaar voor de 
autoriteit van de vorst vormen echter de 
enthousiaste aanhangers die bewijzen van 
zijn wijsheid aandragen om zijn rol te recht
vaardigen. Wie de vorst gehoorzaamt, niet 
omdat hij een vorst is, maar een genie, 
pleegt majesteitsschennis. Hij stelt zich bo
ven de vorst. Hij ondermijnt de autoriteit die 
het product is van blinde gehoorzaamheid, 
niet van rationele argumenten.

Ik wil
De vorst ‘wil’ de wet, niet omdat deze wet 
goed is - de wet is goed omdat de vorst het 
zo wil. Hij volgt niet het licht van de rede, 
maar zijn grondeloze wil. Hij weet wat hij 
wil, maar kan niet verklaren waarom. (Als 
hij dit al mocht.) Ziedaar de onverantwoorde 
gekte van de vorst. En het werkt, zolang zijn 
besluit zuiver formeel is.
Het wilsbesluit van de vorst is een door de 
constitutie gewettigde overtreding van de 
democratische procedure. De koning, die 
onderworpen is aan de democratische wet, 
wordt tijdelijk heerser over het volk. Zijn in 
wezen feodale handeling maakt formeel een 
eind aan het oneindige gekwaak voor en 
tegen de wet. Zijn wilsbesluit ondermijnt de 
soevereiniteit van het volk, maar fundeert in 
hetzelfde gebaar de nieuwe wet. Zonder het 
jawoord van de vorst kan de democratie 
niet.

Het punt van gekte
De koning is het middelpunt van de demo
cratische gekte. De vorst is fascinerend niet 
door zijn vreemheid, maar juist omdat hij 
herinnert aan de verborgen keerzijde van de 
democratie: de asociale, zelfdestructieve 
vrijheid die de eenheid van het volk tegelijk 
verhindert en fundeert.
De vorst weet het volk tot eenheid te smel
ten door de egotistische gekte te belichamen 
die de eenheid in de weg staat. Juist het (in 
democratische ogen) onvolmaakte van de 
vorst, het punt waar de constitutionele mo
narch absolutistische trekjes vertoont, prik
kelt de verbeelding. Als obstakel herinnert 
de koning eraan dat de democratie een 
stolling is van een oorspronkelijke gekte die 
ieder moment weer kan losbarsten. De bur
gers worden een eenheid in hun fascinatie 
voor de ene autoritaire onderdaan die in 
feite de immanente onmogelijkheid van de 
eenheid tastbaar maakt. Door in zijn idiotie 
te herinneren aan de wankele grondslag van 
de democratie houdt hij de orde bijeen. 
Zonder vorst zou de staat desintegreren. 
Democratie bestaat alleen in de reeks ver
geefse pogingen in het reine te komen met 
de idiotie die door de vorst wordt geïncar
neerd. Met de koning celebreren wij de 
domheid van de democratie.

Esse est non percipi
“Das Nicht-Gewusstsein der Realitat liegt 
im Wesen ihrer. ”
Alfred Sohn-Rethel, in: Geistige und 
körperliche Arbeit
De wereld bestaat bij de gratie van een 
domheid die per definitie alleen werkt als zij 
niet wordt gezien. De miskenning is kortom 
productief. De illusie verblindt ons niet zo
zeer voor de werkelijkheid, de vanzelfspre
kende werkelijkheid bestaat bij de gratie 
van een illusie die de werkelijkheid structu
reert op voorwaarde dat zij niet wordt opge
merkt: esse est non percipi. In de vanzelf
sprekende wereld zien wij voorbij aan de 
illusie én aan de idiotie die haar kern uit
maakt. Openbaring van de illusie impliceert 
de onthulling van de idiotie.
De democratie kan alleen functioneren voor 

zover wij blind zijn voor haar waarheid. De 
miskenning van de ware aard van de demo
cratie maakt deel uit van de democratie. 
Zodra wij zien hoe de werkelijke stand van 
zaken is, lost de wereld op. Er bestaat geen 
democratie zonder mystificatie.

7.

Hoe Uilenspiegel vertrok naar de land
graaf van Hessen
De landgraaf van Hessen gaf Uilenspiegel 
opdracht de grote zaal in zijn kasteel te 
voorzien van schilderingen van “de stam en 
de heren en landgraven van het bloed van 
Hessen met hun vrouwen”. Ook moest hij 
afbeelden hoe diens voorvaderen verwant 
waren met de koningen van Hongarije en 
andere vorsten. Tijl en zijn gezellen bren
gen de tijd door met het verdobbelen van het 
voorschot van 100 goudguldens. Na een 
tijdje wil de landgraaf zien of het werk 
vordert. Tijl waarschuwt hem: “Wie niet 
echt en wettig geboren is, die kan mijn 
schilderwerk niet zien”.
Voor de muur was een wit laken gespannen 
dat hij weghaalde. Met een wit stokje wees 
hij de figuren uit de familie van de landgraaf 
aan, tot zijn Romeinse voorouders. De graaf 
dacht bij zichzelf: “Ik zal een hoerenkind 
zijn, want ik zie niets dan een witte wand”. 
Hij sprak echter: “Meester, je werk bevalt 
me zeer, maar wij hebben er niet zoveel 
verstand van”. De graaf zou terugkomen 
met al zijn edelen om te ontdekken wie van 
hen onecht zijn - dan zouden hun leen
goederen aan de graaf vervallen! Intussen 
nam zijn vrouw een kijkje in het gezelschap 
van acht jonkvrouwen en een zottin. Nie
mand kon iets van een voorstelling bespeu
ren, maar iedereen zweeg. Tenslotte zei de 
zottin: “Ik zie geen schildering, al zou ik 
eeuwig een onecht kind blij ven !”Toen dacht 
Uilenspiegel: “Als de gekken me de waar
heid gaan vertellen, dan moet ik maken dat 
ik wegkom”.
Tijl bedriegt de menigte niet door een vol
strekt verzonnen genealogie te schilderen. 
Hij gaat subtieler te werk. Tijl doet alleen 
maar alsof het geheim van de macht achter 
het witte laken schuilgaat. Achter het doek 
valt echter niets te zien. In feite onthult hij 
zo de waarheid: achter het gordijn ontdek
ken de burgers dat bedrog het verborgen 
fundament van de macht is. De schijn is de 
essentie! Ziedaar de genealogie, of beter 
gezegd, de antigenealogie van de macht. De 
waarheid van de macht schuilt niet achter, 
maar in het gordijn. De essentie bestaat niet 
buiten het gordijn dat voorgeeft slechts een 
voorhangsel te zijn.
Het laken blijkt te verhullen dat er niets te 
verhullen valt. Achter het gordijn ligt de 
mogelijkheid van de illusie verborgen. Het 
gordijn laat ruimte voor projectie. Reden 
waarom het gordijn niet straffeloos kan 
weggetrokken worden. Tijl ontmaskert niet 
alleen dat er niets te zien is. Achter het 
gordijn ontdekken de onderdanen dat het 
geheim van de macht bestaat in hun eigen 
fascinatie, in hun stomme verbazing voor de 
sublieme persoon van de vorst. Achter het 
gordijn treffen de burgers kortom zichzelf 
aan. Maar de ontdekking dat de burgers zelf 
het fundament van de macht vormen, is 
fataal. De onthulling van de fundamenten 
van de vorstelijke macht maakt niet alleen 
een eind aan de illusie en de onwetendheid, 
maar ook aan de orde die hierom draait.

De twee lichamen van de vorst
De vorst dankt zijn charisma aan de domme 
gewoonte, de symbolische rite. Dat is de 
mystieke grondslag van zijn autoriteit. Zo
dra het mechanisme dat die persoon zijn 
charismatische autoriteit geeft, wordt ont
maskerd, verliest de vorst zijn macht. Wij 
zien het lege, ceremoniële van zijn rol en de 
banaliteit van de persoon. Niet de doodstraf, 

maar de behandeling als gelijke door zijn 
onderdanen is de grootste straf voor een 
vorst.
“Ik wil niet dat jullie hem omstoten of hem 
doen wankelen, maar alleen dat jullie hem 
niet meer steunen. Dan zullen jullie hem als 
een grote kolos, beroofd van zijn voetstuk, 
door zijn eigen gewicht in elkaar zien stor
ten en in stukken zien breken.” Het door 
Etienne de la Boétie in De la servitude 
volontaire (1550) gemaakte onderscheid 
tussen de symbolische rol en de naakte 
persoon gaat echter voorbij aan een opmer
kelijk fenomeen. De symbolische rol ver
dubbelt het lichaam van de monarch in een 
zichtbaar, vergankelijk lichaam en een an
der, ongrijpbaar, subliem lichaam. Niet al
leen wordt het tastbare lichaam van de vorst 
opeens de drager van een subliem lichaam. 
Als wij de vorst lang genoeg als vorst be
handelen, ondergaan juist zijn alledaagse 
eigenschappen een transsubstantiatie en 
worden ze het object van verwondering, van 
stupor (Ernst Kantorowicz, The King ’s two 
Bodies). Juist als kwetsbaar lichaam oefent 
het een fascinatie uit, brengt het een bemid
deling teweeg tussen het menselijke en het 
goddelijke. Als de koningin op de fiets zit, 
is dit niet de gewoonste zaak van de wereld, 
maar het is abnormaal normaal. Juist als 
gewoon mens is ze buitengewoon. Hoe dom
mer, hoe goddelijker. De koninklijke fami
lie toont haar kracht en zelfvertrouwen door 
zich zo banaal mogelijk te gedragen. Over
spel, hard rijden met auto’s, verkwisting, 
depressies, alcoholisme, dit alles draagt bij 
tot de glans van het vorstenhuis. Hoe meer 
de koning zich als een doodgewoon mens 
toont, verstrikt in alledaagse dwaze harts
tochten, hoe meer hij koning wordt. Om die 
reden vormt ook bespotting geen gevaar 
voor zijn macht, maar bekrachtigt deze al
leen maar. De spruitjessnijdende vorstin 
(Wim T. Schippers), arme ouwe (cabaret 
Lurelei), de koningin achter het raam op de 
wallen (Willem) dragen bij tot haar buiten
aardse uitstraling. Zelfs de moord op het 
lichaam van de vorst maakt geen einde aan 
dit mystieke lichaam.

Vrijwillige slavernij
“ Hij die jullie overheerst, heeft slechts twee 
ogen, twee handen, een lichaam, en niets 
anders dan wat de minste mens uit het 
oneindig grote aantal uit jullie steden heeft: 
behalve dan het voordeel dat jullie hem 
geven, namelijk de macht jullie te vernieti
gen. Waar zou hij zoveel ogen vandaan 
halen om jullie te bespioneren, als jullie 
hem die niet hadden gegeven. ” 
Etienne de la Boétie in: De la servitude 
volontaire
Om ons van de vorst te verlossen, hoeven 
wij alleen maarte stoppen hem als een vorst 
te behandelen, “niet door enige daad van 
bevrijding, maar alleen door de wil om het 
te doen”. Wie de vrijheid wil, dié heeft haar. 
Maar “de vrijheid, die wensen de mensen 
niet. En om geen andere reden - lijkt me - 
dan dat ze haar zouden bezitten wanneer ze 
haar zouden wensen. Het lijkt alsof ze wei
geren dat grote goed te pakken, alleen maar 
omdat het te makkelijk is”. Wij verlangen 
naar verlangen, niet naar vervulling. Ver
vulling staat verlangen in de weg. Dat ver
klaart de verstrikking van de onderdanen in 
de paradox van de vrijwillige slavernij. De 
vrijwillige slavernij is een manier om het 
verlangen te redden. Wij laten het uit ons 
hoofd om de vorst om zeep te helpen. Zo 
bewaren wij de illusie dat wij zonder dit 
obstakel volledig vrij zouden zijn. In de 
fantasiefiguur van de vorst die de democra
tie in de weg staat, veruitwendigen wij de 
immanente onmogelijkheid van de demo
cratie. De koning verhindert een democratie 
die structureel onmogelijk is. Zijn mystieke 
lichaam maakt niet de onsterfelijke identi
teit van het volk tastbaar, maar de misluk
king die de democratie in wezen is. Zijn 
fascinerende lichaam is iets van niets, de 
positivering van de negativiteit van de de
mocratie.

De nieuwe kleren van de keizer
De werking van de constitutionele monar
chie wordt fraai geïllustreerd in het sprookje 
De nieuwe kleren van de keizer van Hans 
Christian Andersen. Twee bedriegers be
weren dat zij linnen kunnen maken dat zo 
fijn is geweven dat het onzichtbaar is voor 
domme mensen en voor degenen die niet 
deugen voor hun beroep. Omdat de keizer 
wil weten wie er in zijn rijk dom en onbe
kwaam is, bestelt hij nieuwe kleren.
Het linnen bestaat natuurlijk niet, en de 
keizer staat gewoon in zijn blootje. Maar 
iedereen, inclusief de keizer, doet alsof hij 
gekleed is omdat niemand voor dom wil 
doorgaan. Dit is de logica van de constitu
tionele monarchie in een notendop. De 
monarchie berust op het verzwijgen van een
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idiotie: de vorst krijgt iets vorstelijks omdat 
wij hem als een vorst behandelen, niet om
dat hij van nature iets vorstelijks heeft, 
integendeel: de keizer is een doodgewone 
sterveling die op grond van op zich weinig 
nobele zaken als teeltkeus en voortplanting 
aan het hoofd van het volk is komen te staan 
Volgens het sprookje geeft de keizer niet 
om staatszaken, leger, kunst of amusement, 
maar alleen om kleding. Dat bewijst dat hij 
een goede keizer is. Hij weet dat zijn macht 
draait om uiterlijk vertoon, niet om geeste
lijke inhoud. En om er zeker van te zijn dat 
zijn onderdanen dit ook weten, test hij zijn 
volk bij ieder publiek optreden. Alleen de
genen die in staat zijn de schijn op te hou
den, deugen voor hun rol in de maatschap
pij. De domoor daarentegen heeft geen oog 
voor het nut van het fatsoen, en ontmaskert 
zichzelf in zijn reactie op de vorst.
Ten onrechte wordt het verhaal gelezen als 
de triomf van het onschuldige kind dat de 
pretenties van de volwassen wereld door
prikt. Alleen kinderen, gekken of dronke
lappen zijn zo onbeschaafd de ‘waarheid’ te 
verkondigen, evenals de verlichte domoren 
van het Republikeins Genootschap, die zich 
aan de naakte feiten wensen te houden, met 
voorbijgaan aan het mechanisme van de 
macht waar zij ook zelf hun status aan te 
danken hebben. Het Republikeins Genoot
schap vormt een gevaar voor de democratie, 
niet alleen omdat er in de club aanvankelijk 
geen plaats was voor vrouwen en alloch
tonen, maar ook en vooral omdat er geen 
ruimte is voor een koning! Zonder vorst 
stort de democratie in.
(Hier ontbreekt een verhandeling over de rol 
van de moderne kunst in het beproeven van 
het vermogen iets te zien waar niets is, of 
althans het vermogen te doen alsof men iets 
ziet, de twee krachten die de beschaafde 
wereld bijeenhouden; de Fantasie en haar 
zuster het Fatsoen ! Cultuur is het product van 
een reeks min of meer geslaagde pogingen de 
schijn op te houden. Waar het publiek niet 
meer de energie opbrengt te veinzen dat het 
onder de indruk is van de getoonde kunstwer
ken, loopt ook de democratie gevaar.)

De hypothetische domkop
De wevers geven tekst en uitleg bij hun 
onzichtbare stof. Zij noemen de kleuren bij 
naam en beschrijven het zeldzame patroon. 
De minister die toezicht houdt, geeft de 
informatiedoor aan de keizer. Al snel spreekt 
iedereen, zonder de kleren ooit te hebben 
gezien, over de prachtige kleuren en de 
kwaliteit van de stof: “Het is zo licht als 
spinrag. Het lijkt net of men niets aan heeft, 
maar dat is erjuist de beste eigenschap van”. 
In feite bestaan de kleren alleen in de taal. 
De taal weeft de fijnste kleding. Niet de 
feiten, maar de praatjes zijn van belang. Het 
gerucht vormt de onzichtbare stof die de 
orde bijeenhoudt.
Als men maar lang genoeg de kleren van de 
vorst prijst, gaat iedereen er tenslotte in 
geloven. Zo beschouwd volgt de 'vorst- 
wording’ de logica van de self-fulfilling 
prophecy. Maar het verhaal van Andersen is 
subtieler. De onderdanen redeneren als volgt: 
wij zijn niet gek, wij weten heel goed dat de 
keizer in zijn blote reet staat. Maar er zullen 
vast en zeker domkoppen bestaan die wel 
geloven dat de vorst vorstelijk is van nature. 
Om te voorkomen dat wij het slachtoffer 
zullen worden van de machthebbers, loont 
het toch de moeite de kleren van de keizer te 
roemen.
De' domoor is altijd de ander. Wij lachen 
heimelijk de hypothetische domkop uit die 
zo stom zou zijn te geloven in de nieuwe 
kleren van de keizer. Maar intussen bepaalt 
die niet-bestaande domkop ons doen en 
laten. Voor alle zekerheid roemen wij de 
kleding. En zo worden wij allen de domkop 
waar wij zo bang voor zijn. De echte dom
kop is echter niet de hypothetische domkop, 
die niet bestaat, en evenmin de bange naloper 
die immers verzekerd is van een plaats in de 
orde. De echte domoor is de verlichte bur
ger, degene die weigert te geloven in het 
gerucht van de kleding, degene die zich aan 
de naakte waarheid wenst te houden, de
gene die weigert te geloven in de macht van 
een niet-bestaande domkop.
Ook de dramatische afloop van het verhaal 
zet in met een gerucht. De omstander zegt 
niet: “Ik zie dat de keizer naakt is”, maar: 
“Hij heeft niets aan, zegt het kindje daar". 
Tussen het gerucht en de macht van ‘de 
ander’ bestaat een hechte band. Ook de 
gravin van Hessen in het verhaal van Tijl 
zegt niet dat zij niets ziet, maar dat de ander 
niets ziet: “Wie het ook bevalt, het bevalt 
onze zottin niet; zij ziet geen schildering, 
evenmin als enkele van onze jonkvrouwen, 
en ik ben bang dat het een boevenstreek is”. 
De taal sticht de illusie en maakt er een eind 
aan: niet de empirische waarheid, maar het 
gerucht rukt het weefsel weer los.
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8.

Wie wist het niet?
Iedereen, inclusief de keizer, weet dat hij in 
zijn blote kont staat. Het onnozele kind dat 
publiekelijk roept dat de keizer naakt is, 
onthult een voor allen zichtbaar feit. Maar 
hoe kan het dat de constatering van een 
evidentie zo’n rampzalig gevolg heeft? De 
onthulling betekent niet alleen het eind van 
de keizer, maar ook van het rijk dat om hem 
draait. Als iedereen het wist, wie wist het 
dan niet?
Het klassieke antwoord luidt: de staat, die 
door de vorst belichaamd wordt. De vorst 
als vorst moet doof, blind en stom blijven; 
de vorst als particulier mag er intussen van 
denken wat hij wil. Wie die twee zaken door 
elkaar haalt, is rijp voor een Zwitsers sana
torium.
De vorst moet voor ons de schijn ophouden. 
Maar ook de burgers in hun rol van onderda
nen moeten meegaan met het bedrog. Zo
lang iedereen doet alsof de vorst gekleed is, 
blijft het volk bijeen. (Het omgekeerde is 
het geval bij de figuur Klinger in de televisie
serie MASH\ zolang niemand de jurken wil 
zien die hij draagt om afgekeurd te worden 
voor het leger, blijft de discipline gehand
haafd.)

9.

Domheid in drie perioden 
“Homo porno est"
P.C. Hooft (is ooft)
Aan de hand van Ils ne savent pas ce qu’ils 
font van Slavoj iek zijn in de ontwikke
ling van de domheid grofweg drie perioden 
aan te wijzen. Allereerst de klassieke dom
heid die gekenmerkt wordt door een funda
mentele naïviteit. Hier is de bijbelse zin
snede van toepassing: “Heer vergeef het 
hen, zij weten niet wat zij doen”. Het beeld 
dat de domoor heeft van de realiteit strookt 
niet met de feiten. Hij zit met zijn hoofd in 
de wolken en is blind voor de werkelijkheid. 
De Verlichting ontwikkelde de metafoor 
van de ontmaskering, van het wegrukken 
van de sluier die een naakte waarheid ver
bergt. Voor de moderne domheid geldt de 
uitspraak: ‘Heer, zij weten niet wat zij doen, 
en dat is maargoed ook... ’ De sluier verhult 
niet de werkelijke stand van zaken, het is net 
omgekeerd: de realiteit bestaat bij de gratie 
van een illusie. De schijn structureert onze 
realiteit, zolang de illusie niet wordt gezien. 
Het besef hiervan maakt niet alleen een eind 
aan de domheid en de waan, maar ook aan 
de wereld die hierom draait. Dit kan geïllu
streerd worden aan de hand van het schilde
rij La Fornarina van Raphael. Wij zien een 
vrouw die een doorzichtige sluier ophoudt 
tot onder haar naakte borsten. Waarom die 
sluier? De klassieke verklaring luidt: de 

sluier maakt de buik des te verleidelijker. 
Maar wie goed kijkt, ziet dat de sluier vlees
kleurig is, en dan gaat de vreselijke waar
heid dagen. De sluier verbergt geen verlei
delijke buik, de buik is een sluier die de 
ingewanden verbergt. (Dit doet denken aan 
de uitspraak waarmee jezuïeten zondige 
gedachten trachtten te onderdrukken als een 
mooie vrouw voorbijkwam: de mens is een 
leren zak met stront gevuld.) Je mag kortom 
niet teveel weten, op straffe van gekte. Maar 
ook deze vorm van domheid is achterhaald. 
Wij hebben tegenwoordig te maken met 
postmoderne domheid: ‘Heer, zij weten wat 
ze doen en doen het toch’. Domheid lijkt uit 
de tijd. De postmodernist is veel te slim om 
bedrogen te worden door zijn eigen reto
riek. Hij is een verlichte domoor. Hij is zich 
heel goed bewust van de afstand tussen 
schijn en wezen, maar zweert niettemin bij 
het masker. Wij kunnen de postmodernist 
niet langer confronteren met zijn blinde 
vlek, met wat hij miskent om zijn gelijk te 
behalen, omdat de porno deze afstand alreeds 
op voorhand heeft ingecalculeerd. Maar ook 
de porno laat het fundament van de domheid 
intact: de domheid is werkzaam in de reali
teit zelve, op het niveau van wat wij doen, 
niet op dat van wat wij denken te doen. 
Domheid schuilt in het handelen, daarom 
valt de domheid zelfs te delegeren aan ma
chines.

De roemmachine
(zonder overheidsgarantie)
In La Machine à Gloire ( 1883) beschrijft 
Villiers de 1’Isle-Adam de uitvinding van 
Ingenieur-Baron Bathybius Bottom, “de 
apostel van het Nuttige”: een machine die 
op organische wijze ROEM produceert. Hoe 
nu met een machine (fysiek instrument) 
roem te bereiken (intellectueel doel)? Om 
dit probleem op te lossen heeft Bottom 
gekeken naar de geheimen van de claque, 
het fenomeen van de inhuring van toejuichers 
die een toneelstuk tot een succes maken. 
“Iedere roem heeft zijn claque, dat wil zeg
gen zijn schaduw, zijn deel van bedrog, 
mechanica en het Niets (want het Niets is de 
oorsprong van alle dingen).” In principe 
voldoet één lacher om een hele zaal mee te 
krijgen. “En omdat men niet voor niets 
gelachen wil hebben en zich ook niet heeft 
willen laten meeslepen dooreen ander, geeft 
men toe dat het stuk grappig is.” De claque 
is het levende standbeeld voor het on vermo
gen van de massa om zelf de waarde te 
bepalen van hetgeen ze hoort: “De Claque is 
voor de toneel-Roem wat de Klaagvrouwen 
waren voor het Verdriet”. In zogenaamd 
primitieve samenlevingen werden vrouwen 
ingehuurd om voor ons te huilen bij de 
begrafenis. Viadeanderdeden wij zodoende 
onze plicht, terwijl wij onszelf intussen be
zig konden houden met nuttiger zaken - 
ruzieën over de nalatenschap bijvoorbeeld. 
Het koor in de Griekse tragedie vervulde 
eenzelfde rol. De toeschouwers kwamen 
naar het theater met hun eigen problemen, 
niet in staat het medelijden op te brengen 
voor dé gespeelde figuren. Maar het koor 
voelde medelijden in onze plaats.
Bottom besloot de claque te vervangen door 
een meer betrouwbaar instrument, de roem
machine. Bottoms machine is strikt geno
men de zaal zelf. Elk werk dat in de zaal 
opgevoerd wordt, wordt een meesterwerk 
dankzij de vergulde putti’s en balkon- 
kariatiden uit wier monden nu geluiden als 
gelach, gesnik, en gebis komen. Verder zijn 
er buizen aangebracht met lach- en traan
gas, balkons met metalen vuisten om het 
publiek wakker te maken, en werpsystemen 
om kransen te gooien. De machine wordt 
een groot succes. Individuen werken de 
publieke opinie liever niet tegen. Ieder is 
overtuigd van het axioma: “Die man heeft 
succes, dus is hij, ondanks de zotten, een 
roemrijke en bekwame geest. Laten wij 
voor alle zekerheid zijn zijde kiezen, al was 
het maar om geen imbeciel te lijken. (...) 
Hoe onbewogen de toeschouwer ook mag 
zijn, hij laat zich heel gemakkelijk meesle
pen in het algemene enthousiasme, wanneer 
hij hoort wat er om hem heen gebeurt. Dat is 
de ‘force des choses’. Weldra zal hij dave
rend applaudiseren, in vol vertrouwen. Hij 
is het, zoals altijd, volledig eens met de 
Meerderheid. En als hij kon, zou hij meer 
geluid maken dan de Machine zelf, uit angst 
op te vallen.” De ROEM toont zich nu echt 
in de zaal. De illusoire kant van Bottoms 
apparaat gaat op in de schittering van het 
Ware. Overwogen wordt het apparaat ook te 
gebruiken voor het parlement...

Modern ritueel
“Op Koninginnedag heerst een algemene 
vreugde die door niemand wordt gedeeld. " 
Simon Carmiggelt
Wat is vorstelijkheid? Volgens de critici is 
vorstelijkheid niets dan schijn. Volgens 

monarchisten is er sprake van vorstelijkheid 
als het noemen van het koninklijk huis vol
staat om bij de mensen gevoelens van eer
bied te wekken. Volgens ons manifesteert 
vorstelijkheid zich in tekens die voor ieder
een waarneembaar zijn: volksliederen, vlag
vertoon, tegeltjes. Hoe meer uitingen de 
vorst losmaakt, hoe groter de vorstelijkheid 
van de vorst, hoe meer eerbetoon hij ver
dient.
Om de constitutionele monarchie te 
bejubelen, beschikken wij tegenwoordig 
over een vervolmaakte versie van de roem
machine: de televisie. Het apparaat maakt 
de aanwezigheid van vorstelijkheid in vor
sten volstrekt overbodig. Totnogtoe wor
den er een of twee dorpen per jaar aangewe
zen om in naam van de rest van de bevolking 
eer te betonen aan de vorstin. Het bezoek 
wordt rechtstreeks op de televisie uitgezon
den. Maar in principe volstaat het om iedere 
dag de uitzending te herhalen. In de weten
schap dat de televisie het eerbetoon uit
zendt, kunnen wij met een gerust gevoel de 
televisie uitzetten.
Wie is er dus dom? Als iedereen het weet, 
wie weet het dan niet? De domheid die 
schuilt in het kuddegedrag, in de rituelen, is 
gedelegeerd aan de televisie. De televisie is 
dom voor ons; zij vervult de plichten die de 
samenleving bijeenhouden. De televisie is 
niet voor rede vatbaar. Zo is de toekomst 
van de constitutionele monarchie verzekerd.

Matthijs van Boxsel
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1. Gustave Doré, De kikkers vragen om een 
koning.
2. Marillier, La Fable et la Vérité. De tekst 
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3. La philosophie découvrant la vérité. Al
legorie over het sociaal contract: de Filoso
fie met het licht van de rede onthult dat het 
sociaal contract aan de cultuur ten grond
slag ligt. Maar wie goed kijkt, ziet dat de 
Waarheid op haar beurt iets verhult. Onder 
haar rechter voet brengt ze de Domheid (een 
masker met een blinddoek en ezelsoren) tot 
zwijgen die de werkelijke grondslag is van 
onze cultuur.
4. Gustave Doré, Mozes en Aaron voor de 
Farao.
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Bovenstaande tekst werd geschreven in 
opdracht van het Amsterdams Fonds voor 
de Kunsten
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Educatie als legitimatie: de nieuwe consensus
Het fabelachtige gewicht van verfis de kop 
boven een artikel van Rudi Fuchs, gepubli
ceerd in november 1995, waarin de Amster
damse museumdirecteur in de bres springt 
voor een klassiek beschavingsideaal. [1] 
Hij spreekt zijn zorg uit over de marginali
sering van het traditionele museum onder 
invloed van informatietechnologieën en 
amusementsindustrie. In reactie op de poli
tieke en maatschappelijke druk om het mu
seum te laten sporen met de smaak van de 
meerderheid, houdt Fuchs een uitgebreid 
pleidooi voor “de sociaal-culturele Bildungs- 
auftrag als groot, nobel ideaal”. Hij formu
leert als cruciale vraag: “Wat vinden wij 
(samenleving, overheid, musea) dat het pu
bliek moet kunnen zien en Ieren?” en kop
pelt die vraagstelling aan het geloof in de 
ultieme waarde van kunst, “de levende ver
beelding die de diepte peilt van de mense
lijke ervaring”. Fuchs hamert op de plicht 
van het museum voor moderne kunst om, 
vanuit een ‘instinct’ voor de avant-garde, 
het publiek te confronteren met zienswijzen 
en uitdrukkingsvormen die zich nog niet in 
de warme schoot van de zwijgende meer
derheid hebben genesteld. Het museum is er 
niet om ons te vermaken maar heeft een 
opvoedende functie; het museum is “ook 
een school”. Door met uiterste zorgvuldig
heid kunstwerken te lokaliseren die werke
lijk betekenisvol zijn, en deze in een over
zichtelijke en dialectische samenhang te 
presenteren, leveren de musea hun onmis
bare bijdrage aan de Bildungsauftrag. Die 
bijdrage “is educatief en, zoals alle vormen 
van onderwijs, zelfs correctief; zij probeert 
de mensen een weg te wijzen door alles wat 
voortdurend aan nieuws rond ons opduikt 
en verwarring sticht”.
Voor Fuchs staat buiten kijf dat deze verhef
fende en beschavende rol het enige legi
tieme argument vormt om gemeenschaps
geld aan kunstmusea te besteden. Tegelij
kertijd stelt hij vast dat dit argument op 
steeds minder bijval kan rekenen. Het grote 
publiek wil liever vermaakt worden en de 
politiek dwingt de musea om daarop in te 
gaan: de doelgroep moet bediend worden 
wil de bedrijfsvoering renderen. Hoewel 
Fuchs meent dat anno 1995 “de innerlijke, 
morele kracht van de Bildungsauftrag nog 
niet aan een echte test is onderworpen”, 
beschuldigt hij de musea ervan dat ze de 
discussie uit de weg gaan en zich lijdzaam 
aanpassen aan de maatschappelijke druk 
door steeds voorzichtiger te programmeren. 
Zelf verzet hij zich tegen een popularisering 
van het museumbeleid - “het publiek moet 
geconfronteerd worden met de rigoureuze 
eisen die de kunst aan ons stelt” - omdat 
anders iedere legitimatie onmogelijk wordt: 
alleen “de waarde van kunst, als de onschat
bare ervaring van menselijke beschaving” 
levert de argumenten om naast ziekenhui
zen en gevangenissen ook musea publieke
lijk te financieren.
Het ‘zou interessant zijn, als het niet buiten 
het kader van dit artikel viel, om het beleid 
van Fuchs in het Stedelijk Museum te toet
sen aan de inhoud van deze openbare belij
denis. Vermoedelijk zou de conclusie van 
die analyse zijn dat de waarden die hij 
impliciet in zijn museumpraktijk verdedigt 
helemaal niet zo universeel-menselijk zijn 
als hij hier suggereert, maar wortelen in een 
specifieke koppeling van de ideologie van 
de schilderkunst aan een patriarchale 
persoonlijkheidscultus. De uitdrukking ‘het 
fabelachtige .gewicht van verf heeft dan 
ook het karakter van een typisch Fuchsiaanse 
metafoor voor een onverzettelijke (manne
lijke) autoriteit die heerst over de grillighe
den van de natuur. In de praktijk lijkt deze 
museumdirecteur dus een andere positie te 
verdedigen dan hij in zijn artikel doet. Het is 
de vraag in hoeverre zijn appèl aan de men
selijke beschaving in dat licht helemaal over
eind kan blijven.
Niettemin pleit het voor Fuchs dat hij in elk 
geval getracht heeft om, tegen de stroom 
van de tijd in, argumenten te geven voor de 
publieke grondslag van het museum voor 
moderne kunst. Bovendien heeft zijn op
merking, als zou de idee van een Bildungs
auftrag nog niet serieus op de proef zijn 
gesteld, twee jaar later een bijzondere bete
kenis gekregen.

Dampende rancune

In 1997 brak er een ongekend brede discus
sie over kunstbeleid los in de Nederlandse 
media - op de opiniepagina’s en in de 
brievenrubrieken van enkele serieuze kran
ten. maar ook i n praatprogramma’ s op radio 
en televisie. Deze discussie, waarvoor het
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startschot werd gegeven door een publicatie 
van kunstenares en critica Riki Simons, 
kwam er in feite op neer dat van verschil
lende kanten de “innerlijke, morele kracht” 
van het door Fuchs omschreven bescha
vingsideaal in twijfel werd getrokken. Dat
gene waar Fuchs in 1995 voor had gewaar
schuwd, voltrok zich met onverwachte he
vigheid: de Bildungsauftrag werd aan een 
zware test onderworpen. Simons stelde dat 
de Nederlandse overheid met haar diverse 
subsidieregelingen de kunstmarkt bederft 
en via het aankoopbeleid van de musea een 
eenzijdig en ambtelijk-elitair smaak
monopolie in stand houdt. [2] Ze kreeg 
behalve veel zakelijke kritiek ook emotio
nele bijval van een gemengd gezelschap 
van publicisten, economen en juristen. Uit 
allerlei kanalen dampte rancune op jegens 
“de dogmatische kaste” van het kunst- 
establishment. [3]
Het debat leek al over zijn hoogtepunt heen 
toen de vernieling van eën schilderij van 
Barnett Newman in het Stedelijk Museum 
op 21 november voor een nieuwe impuls 
zorgde, Uit een stroom ingezonden brieven 
in de kranten sprak vooral veel haat jegens 
moderne of abstracte kunst. Sommige brief
schrijvers brachten openlijk hulde aan de 
man met het mes, anderen spraken hun zorg 
uit over de besteding van belastinggeld aan 
de onzinnige restauratie van een waarde
loos werk.
Anna Tilroe, kunstcriticus van NRC 
Handelsblad, zorgde voor veel krakeel door 
onder het motto De elite heeft er zelf om 
gevraagd een symbolische duiding van het 
gewelddadige incident te geven. Daarmee 
volgde zij nota bene een hint van de Veel
geplaagde Fuchs, die in een eerste reactie 
had gezegd de vernieling van Newmans 
Cathedra niet alleen te beschouwen als “een 
aanslag op een schilderij en een museum, 
maar ook op een cultuur waarin musea dit 
soort schilderijen ophangen”. In twee tame
lijk ambivalente artikelen leek Tilroe de 
vandaal te rechtvaardigen door niet hem 
maar de “culturele elite” aan te klagen. [4] 
In eerste instantie gaf zij publicisten als Riki 
Simons en Diederik Kraaijpoel de schuld 
van het creëren van een klimaat waarin 
moderne kunst als “een deftige vorm van 
zwendel” wordt afgeschilderd, zodat van
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dalisme als het ware zou worden aangemoe- 
digd, In tweede instantie richtte zij haar 
pijlen juist op de tegenstanders van Simons 
en Kraaijpoel, namelijk dè elitaire kring van 
insiders die volgens Tilroe de hoge 
moeilijkheidsgraad van veel moderne en 
hedendaagse kunst ontkennen en daarom 
niet de moeite willen nemen om er in hel
dere en algemeen begrijpelijke bewoordin
gen over te spreken en te schrijven. De 
paradoxale situatie zou zijn dat de elite 
zichzelf van hef grote publiek vervreemdt 
“door te doen alsof [kunst] niet elitair is en 
daarom met een cryptische toelichting en 
weinig discussie toe kan”. Het is deze sno
bistische houding die veel vijandigheid je
gens moderne kunst zou verklaren. De felle 
reacties op Tilroes stellingname die vervol
gens loskwamen vanuit de kunstwereld zijn 
vooral te herleiden tot het feit dat zij haar 
eigen positie als insider nadrukkelijk in het 
midden liet en daarnaast de indruk leek te 
wekken dat er over de schending van kunst
werken best te praten valt.
Wie nu terugblikt op dit publieke debat, dat 
al met al enkele maanden heeft geduurd, 
voelt wellicht een positieve opwinding over 
de heftigheid en breedte van de polemiek, 
maar krijgt daarnaast een onbehaaglijke ja
ren ’50-flashback: alsof de idee van mo
derne kunst nog helemaal geïntroduceerd 
zou moeten worden bij het Nederlandse 
publiek.
Wat echter evenzeer verbaast, is de oorver
dovende stilte van de kant van één van de 
zwaarst bestookte partijen: de musea. Ter
wijl zij publiekelijk werden beschuldigd 
van smaakmonopolie, concurrentieverval
sing, mystificaties en elitarisme, voelde 
kennelijk geen enkele museumdirecteur of 
conservator (met uitzondering van Fuchs, 
die een uitnodiging van het televisiepro
gramma Buitenhof accepteerde) de aanvech
ting om te reageren. Men vond het niet 
nodig om het eigen straatje schoon te vegen, 
iets wat iedere andere belanghebbende 
- van criticus tot filosoof, van columnist tot 
kunstenaar - wel zo snel mogelijk had ge
daan. De indruk van Fuchs uit 1995 klopt 
kennelijk nog steeds: de musea gaan alle 
discussie uit de weg. Men incasseerde de 
kritiek en ging stil zitten wachten op de 
volgende klap, die kort na nieuwjaar kwam
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met de bekendmaking van de ingezakte 
bezoekcijfers van 1997. Het Stedelijk Mu
seum, Museum Boijmans Van Beuningen, 
Kröller-Müller Museum, het Bonnefanten- 
museum, het Groninger Museum en zelfs de 
Rotterdamse Kunsthal bleken het vooraf
gaande jaar een reductie van het aantal be
zoekers te hebben beleefd, variërend van 
5 tot 34 procent. [5]
Bij elkaar opgeteld lijken alle gebeurtenis
sen en ontwikkelingen uit 1997 genoeg om 
té spreken van een legitimiteitscrisis in het 
museum. Die crisis houdt niet in dat de 
musea voor moderne kunst hun legitimiteit 
hebben verloren, maar dat ze de indruk 
wekken in elk geval zelf niet in staat te zijn 
om hun bestaansrecht op overtuigende wijze 
te verdedigen.

Vliegende vissen

Misschien is het toeval dat in hetzelfde jaar 
waarin het kunstbeleid van de Nederlandse 
overheid en de vermeende arrogantie van de 
culturele elite werden gehekeld, het bezoek 
aan musea voor (moderne) kunst voor het 
eerst sinds jaren fors terugliep. Misschien is 
het ook toeval dat in datzelfde jaar Joop van 
den Ende juist grote successen vierde met 
de live amusementsformule van zijn Fantasy 
World Dinner Show. Deze formule houdt in 
dat bezoekers voor tweehonderd gulden per 
persoon een avond lang rond een uitgebreid 
diner geamuseerd worden met een potpourri 
van muziek, dans, show en musical- 
fragmenten. Het naadloos gemonteerde 
spektakel speek zich af in een Hilversumse 
studio, als het ware onder de stolp van een 
postmoderne tijdmachine. De gasten kun
nen zorgeloos herinneringen ophalen aan 
Evita en Miss Saigon, vervolgens meezin
gen met nostalgische Nederlandstalige lied
jes uit de jaren ’50 en even later dansen op 
een medley van Motown-soul. Showdanser- 
essen in klederdracht schoppen hun klom
pen uit om over te schakelen op een house- 
versie van Land van Maas en Waal. Er is een 
casino en een cocktailbar. Zelfs een educa
tief tintje ontbreekt niet: tussen de soep en 
het hoofdgerecht krijgt men een Evolutie- 
show voorgeschoteld, “met veel laser- 
effecten en vliegende vissen”. [6] Het suc
ces van de Fantasy World Dinner Show, die
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altijd lang van tevoren is uitverkocht, zal 
door Endemol op nog grotere schaal wor
den voortgezet met ShowBizCity, een over
dekte poldervariant van het Las Vegas-con- 
cept, veilig afgeschermd van de buitenwe
reld onder de hoede van een particuliere 
bewakingsdienst.
De aantrekkingskracht van deze amuse- 
mentsformule schijnt mede te liggen in het 
feit dat men hier niet alleen de decors van 
populaire televisieseries in het echt te zien 
krijgt maar ook de sterren zelf in levenden 
lijve kan aanschouwen. Deze fascinatie voor 
het Echte achter een haag van reproducties 
wordt aangeduid als het ‘Mona Lisa-effect’, 
wat een analogie met het museale univer
sum suggereert. Rudi Fuchs hanteert in zijn 
bovengenoemde artikel inderdaad hetzelfde 
argument om het belang van het museum te 
onderlijnen: “In een museum kun je zien dat 
het schilderij, dat je uit reproducties kent, 
ook echt bestaat”.
In meer dan één opzicht zou Joop van den 
Ende, die zichzelf als weldoener en ideo
loog van het fin de siècle uiterst ernstig 
neemt, dus weleens een serieuze bedreiging 
voor de kunstmusea kunnen vormen. Hij
zelf voert de toenemende onzekerheid om
trent de toekomst en de groeiende behoefte 
aan veilig en onbezorgd amusement aan om 
het succes van zijn all-ih arrangementen te 
verklaren. “Mensen worden bang. Wat staat 
ons te wachten? Ze hebben er geld voorover 
om toch nog te genieten.” [7]

Crisis

De kloof tussen de moderne kunst en het 
grote publiek is zo oud als de moderne kunst 
zelf. Noties van crisis - al dan niet 
geformaliseerd - zijn zelfs inherent aan het 
modernisme. Op grond daarvan zou het 
verkeerd zijn de huidige malaise te wijten 
aan een naderende eeuwwisseling. De haat 
jegens ‘kunst voor insiders’, die recentelijk 
de publieke opinie heeft beheerst, hoeft 
geen nieuw fenomeen te zijn, behalve dan 
dat het nu ook voor de hoger opgeleide 
burger bon ton lijkt om ermee voor de dag te 
komen. Wellicht voelt de nieuwe economi
sche elite zich op dit moment zo sterk en is 
haar positie in maatschappelijk opzicht zo 
dominant geworden, dat ze steeds openlij
ker durft uit te komen voor haar eigen wan
smaak. Deze elite kan het niet langer ver
kroppen dat de smaakmakers van de cultuur 
andere prioriteiten stellen en eigen maatsta
ven hanteren. Ze voelt zich bovendien ge
steund door politici en beleidsambtenaren 

die in toenemende mate geneigd zijn het 
rendement van overheidssubsidies voor 
kunst uitsluitend kwantitatief te toetsen.
Musea voor moderne kunst zouden moeten 
accepteren dat de pure amusementsfunctie 
beter door concerns zoals Endemol kan 
worden vervuld. Zelf zouden zij zich moe
ten concentreren op hun historische verant
woordelijkheid ten aanzien van de kunst. 
Alleen een compact en af gebakend museum 
geniet de vrijheid om de behoeften van het 
massapubliek zonder al te veel problemen 
naast zich neer te leggen. Toch kiezen de 
Nederlandse musea juist eenstemmig voor 
het tegenovergestelde: schaalvergroting. Na 
Groningen en Maastricht slaat men ook in 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht 
en Eindhoven aan het verbouwen en uitbrei
den. De roep om meer tentoonstellings
zalen, magazijnen en facilitaire ruimtes leidt 
tot een prestigieuze architectonische 
expansiedrift. Zo roepen deze musea het 
onheil over zichzelf af, want de dreiging van 
enorme exploitatietekorten is meer dan reëel. 
De praktijk heeft geleerd dat dergelijke te
korten slechts te voorkomen zijn door regel
matig flinke blockbusters in huis te halen - 
toch zeggen deze museajuist dat ze daar van 
af willen. Mocht men een manier vinden om 
het financieel te redden zonder grote 
publiekstrekkers, dan nog blijft er de druk 
vanuit de politiek om ook de lokale bevol
king te behagen. Hoe groter, fonkelenderen 
nieuwer het museumgebouw, des te zwaar
der lage bezoekcijfers drukken op het ge
moed van de politicus. Wat zich in Maas
tricht heeft voltrokken, staat op termijn het 
hele Nederlandse museumbestel te wach
ten: zodra het applaus over de nieuwbouw is 
weggestorven, volgt de terugslag van het 
rendabiliteitsargument en de wraak van de 
economische elite - de effectenmakelaars, 
managers en consultants die zich, ter com
pensatie van de verwezenlijkte econo
mische groei, weleens in hun wansmaak 
bevestigd willen zien.
De meest opzichtige manier waarop musea 
sinds het begin van de jaren ’80 aan hun 
legitimatie hebben gewerkt, betrof het 
scouten van jong talent. Men speelde han
dig in op de gretigheid van jonge kunste
naars, die tegenwoordig al direct bij de start 
van hun carrière een museale status opeisen, 
hoewel ze tegelijkertijd vaak de structuur 
van het museum afwijzen als zijnde te sta
tisch, te hiërarchisch en te afstandelijk. Via 
hen hebben de musea de sympathie van het 
publiek en de aandacht van de media nog 
vrij lang weten vast te houden. Deze jonge 

kunstenaars werden steeds actiever opge
spoord en in steeds prillere stadia gepresen
teerd, maar kregen bovendien regelmatig de 
uitnodiging om met het format van het mu
seum te komen spelen. Dit heeft bijgedra
gen aan een situatie waarin het steeds moei- 
lijker wordt om de tentoonstellings- 
programma’s van musea, galeries, kunst
hallen en ‘witte instituten’ van elkaar te 
onderscheiden. Zo is de huidige identiteits
crisis ongewild in de hand gewerkt.

Gegijzelde scholieren

Intussen werkt men, zonder daar veel woor
den aan vuil te maken, toe naar een nieuwe 
consensus over de legitimatie van het kunst
museum. Het jongste toverwoord luidt ‘edu
catie’. Deze consensus lijkt gedeeltelijk te 
zijn afgedwongen door de politiek. [8] Som
mige instituten hebben van de subsidie
gever de instructie gekregen een vast per
centage van hun budget te besteden aan 
educatieve projecten voor de jeugd, maar 
vele andere hadden geen aansporing nodig. 
Betekent dit nu dat alsnog gehoor zal wor
den gegeven aan het appèl van Rudi Fuchs 
over de Bildungsauftrag van het museum? 
Het zou kunnen, maar minstens zo groot 
lijkt de kans dat musea educatie als excuus 
zullen gebruiken om door de knieën te gaan 
voor de maatschappelijke aversie jegens 
ontoegankelijke kunst. Educatieve doelstel
lingen kunnen het perfecte argument wor
den voor de versimpeling van tentoonstel
lingen en de reductie van intellectuele am
bities.
Met deze strategie kunnen musea hun 
legitimiteitscrisis afwentelen op een onmon
dige doelgroep. Concreter nog: men zou 
bijvoorbeeld groepen scholieren als gedweeë 
slachtoffers kunnen misbruiken om de streef
cijfers te halen. Zo zal het Utrechtse Cen
traal Museum, na de grote verbouwing die 
op dit moment wordt uitgevoerd, twee ver
diepingen inrichten voor een permanent 
‘Kindermuseum’ gericht op kinderen vanaf 
zes jaar. Te vrezen valt dat men daar jaar
lijks tienduizenden scholieren gaat gijzelen 
om de beoogde verdubbeling van de bezoek
cijfers te realiseren die met de schaalvergro
ting samenhangt.
Bewust of onbewust is de sublimatie van 
politieke, sociale of culturele crisissen in 
een esthetische gedaante altijd een belang
rijke publieke functie geweest van het mu
seum voor moderne kunst. Het is niet moei
lijk om voorbeelden te noemen van exposi
ties die achteraf een briljante verwerking 

van een cultuurhistorische breuk bleken in 
te houden. Zo kan de Cobra-tentoonstelling 
in het Stedelijk Museum van 1949 be
schouwd worden als een sublimatie van de 
voorafgaande oorlogsjaren en de bevrijding; 
de tentoonstelling Op losse schroeven (Ste
delijk Museum, 1969) als een sublimatie 
van de maatschappelijke troebelen van ’68; 
Groene wouden (Kröller-Müller Museum, 
1983) als een sublimatie van de poststructu
ralistische crisis van het subject; en a-Histo- 
rische klanken (Boijmans Van Beuningen, 
1988) als een sublimatie van de crisis van de 
grote ideologieën. Nu de musea zelf in een 
crisis verkeren op het vlak van de publieke 
verantwoording van hun beleid, ligt het 
voor de hand dat zij op zoek gaan naar 
manieren om hun eigen crisis te sublimeren. 
Dat zou zelfs een interessante uitdaging 
kunnen zijn.
Daarnaast lijkt de tijd rijp om op een struc
turele manier te gaan werken aan datgene 
wat tot dusver alleen is bereikt via inciden
tele tentoonstellingen zoals de bovenge
noemde. De sublimatie van de (moderne) 
cultuurgeschiedenis in de vorm van wisse
lende of semi-permanente opstellingen van 
de eigen collectie zou wat mij betreft de 
actuele vertaling van de Bildungsauftrag 
moeten zijn. Musea moeten stoppen met het 
visualiseren van de kunstgeschiedenis als 
een academische discipline die stromingen 
archiveert en stijlperiodes registreert. In 
plaats daarvan zou men ‘kunst’ en ‘geschie
denis’ weer als afzonderlijke concepten 
moeten beschouwen om des te scherper hun 
ideologische koppeling in het sociale en 
culturele krachtenveld te kunnen themati
seren. [9]
Wie dat als een educatief project wil zien, 
gelieve zich nog één ding te realiseren. 
Aangezien kunst altijd gaat over het over
brengen van ervaringen binnen reflectieve 
kaders, is iedere kunsttentoonstelling- maar 
ook het kunstmuseum als geheel - in haar 
diepste wezen gebaseerd op een samenge
steld proces van overdracht en sublimatie 
waar de term ‘educatie’ slechts een zeer 
schamele aanduiding voor is. Deze essentie 
wordt in feite ontkend door degenen die nu 
expliciete educatieve doelstellingen opleg
gen aan museale programma’s, of zelfs een 
apart ‘Kindermuseum’ binnen het reguliere 
museum willen oprichten. Zij suggereren 
immers dat kunsttentoonstellingen zonder 
studietraject, interactieve lesbrieven en an
dere didactische buffers nooit tot een over
drachtelijke ervaring kunnen leiden. In het 
huidige klimaat is zo’n suggestie op zijn 
minst riskant.

Camiel van Winkel

Noten

[ 1 ] Rudi Fuchs, Het fabelachtige gewicht 
van verf, in: Vrij Nederland, 11 november 
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dogmatische kaste, in: Elsevier, 20 septem
ber 1997, pp. 114-115.
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Forum d'art contemporain

14 February - 5 April 1998
Simone Decker I

To be expected

Hills Snyder
Gloville

John Armleder
Wall Paintings

De Ateliers is an international artists’ institute in Amsterdam, 
where some twenty young artists work independently in their 
own studios.
Teaching artists and guest tutors from the Netherlands and 
abroad make individual studio visits every Tuesday. 
There are workshops for collective use.

18 April - 7 June 1998

Grazia Toderi
Centro

«Inviter»
7 I Patrick Bougelet

Tutors:
Rob Birza, Dominic van den Boogerd, Marlene Dumas, 
Georg Herold, Willem Oorebeek, Marien Schouten, 
Toon Verhoef, Didier Vermeiren, Marcel Vos

A stay at de Ateliers is limited to two years. The coming work 
year starts on September 1st 1998. Each student is provided 
with a scholarship from the Dutch Ministry of Culture.
Application is possible at any time. Selection of applicants is 
based on documentation of recent work (slides, photos, tapes 
- please include return postage).

Inquiries and application forms:

Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain
41, rue Notre-Dame • L-2240 Luxembourg
Tél (+352) 22 50 45 • Fax (+352) 22 95 95
http://www.men.lu/casino/casino.html • E-mail : casino-luxembourg@ci.culture.lu

Stichting Ateliers 63
Stadhouderskade 86 
1073 AT Amsterdam 
Tel: +31 - 20 - 673 93 59
Fax: +31 - 20 - 675 50 39

Open daily 11 a.m.- 6 p.m., Thursdays 11 a.m.- 8 p.m., Tuesdays closed.

http://www.men.lu/casino/casino.html
mailto:casino-luxembourg@ci.culture.lu


Een koord voor de kijker
Er zijn vele dingen uit de jaren ’60 en ’70 
waar ik heimelijk naar terug verlang. Edu
catieve begeleiding in musea hoort daar niet 
bij. En juist dat fenomeen is plotseling weer 
ongekend populair. In tegenstelling tot lang 
vervlogen tijden gaat het nu niet meer om 
het slopen van drempels om de massa’ s naar 
binnen te kruien. Wie men dan wel wil 
bereiken en, vooral, wat die daar dan moet 
komen doen, is echter allerminst duidelijk. 
De educatie is terug, maar zij weet nog niet 
helemaal hoe.

Aan het elastiek

Dubbelzinnigheid is het kenmerk van de 
relatie tussen de musea en hun publiek. In de 
geschiedenis van het museum is de toe
schouwer altijd binnengelokt en op afstand 
gehouden tegelijk. Het hele concept van 
Bildung, van lering zonder vermaak, zoals 
dat in de 19de eeuw zijn intrede deed, bracht 
met zich mee dat de toeschouwer dit oord 
met een zeker gevoel van schaamte over 
zijn onwetendheid en een duidelijk besef 
van onbeduidendheid betrad. Een stevig 
koord voor het kunstwerk markeerde het 
punt waar aantrekkingskracht overging in 
de plicht om op afstand te blijven.
In de 20ste eeuw kreeg de boodschap van 
het museum een psychologische lading. In 
plaats van op het hogere in dé wereld werd 
de mens gewezen op het diepere in zichzelf. 
In de kunst werd hij geacht zijn wezen te 
ontdekken. Daarmee was niet alleen de op
voedende rol van het museum een andere 
geworden, ook het koord hing niet meer op 
dezelfde plaats. Het museum zelfwas nu de 
graal geworden die aantrok en afstootte 
tegelijk, een lichtend vacuüm waarde dage
lijkse werkelijkheid buitenspel was gezet. 
Het was de plek waar de mens genezing kon 
zoeken voorde verbrokkeling van het dage
lijkse leven. En precies daarin school de 
dubbelzinnigheid: met behulp van de kunst 
werd de gedachte uitgedragen dat ieder mens 
een uniek individu was, ook al vertelde de 
geleefde praktijk hem het tegenovergestelde. 
Massa en individuele beleving stonden in 
dit concept haaks op elkaar, en haast nood
zakelijkerwijs was het museum een plek 
voor de happy few.
In de jaren ’6Ö en ’70 voldeed deze psycho
logische inkeer niet meer. Terwijl vanuit de 
kunst de aanval werd ingezet op het sacrale 
karakter van het museum, opende het mu
seum zelf ramen en deuren om de dagelijkse 
werkelijkheid binnen te laten. De kunst werd 
vertaald naar het leven en het was dan ook 
niet verwonderlijk dat de educatieve mede
werker ongeveer op hetzelfde moment het 
levenslicht zag. Omdat de kunst van die 
jaren zelf ook steeds meer de behoefte kreeg 
commentaar te leveren op de geleefde wer
kelijkheid, groeiden binnen het museum 
een aantal lagen tekst over elkaar heen: 
kunst was een deel van de gewone wereld, 
maar formuleerde ook kritiek op diezelfde 
wereld. Het was het moment waarop ‘mooi’ 
werd vervangen door ‘interessant’ en daar
mee werd een geheel andere positie voor de 
bezoeker geschapen. De kijker werd een 
lezer. Hij ontcijferde de relatie van het werk 
tot de geschiedenis van de kunst, de uit
spraak die het kunstwerk deed over de plaats 
van de kunst in de maatschappij, en de 
kritiek die het kunstwerk formuleerde op de 
ruimte waarin het stond. En voor zover hij 
dit alles niet begreep, werd hem dat verteld. 
Daarmee was het dubbelzinnige proces van 
aantrekken en afstoten wat minder zicht
baar, maar nog wel degelijk aanwezig. Zo
wel de kritiek vanuit de kunst als de educa
tieve massage waarmee deze werd onder
streept, was altijd bedoeld voor diegenen 
die het nog niet begrepen hadden en de 
drempels werden vooral verlaagd voor die 
maatschappelijke struikelaars, die pas in 
beweging kwamen als je ze helderen duide
lijk vertelde wat goed voor ze was. Het was 
altijd een boodschap van ‘ons’ voor ‘de 
ander’.
Toen er in de jaren ’80 een einde kwam aan 
de idealen, en ook een einde aan de waar
heid van de kritiek, was het afgelopen met 
de educatie. Aangezien kunst zich in een 
grote populariteit mocht verheugen en het 
in de musea drukker was dan ooit, werd de 
opvoedende uitleg niet erg gemist. Het 
museum leek zich inderdaad van een van
zelfsprekende plaats in het culturele leven 
verzekerd te hebben. Grote tentoonstellin
gen met uitgesproken thema’s onderstreep
ten dater in het museum iets belangwekkends 
te consumeren viel. Misschien kunnen die 
jaren achteraf beschouwd worden als de 

enige periode dat er nauwelijks sprake was 
van enige ambiguïteit ten opzichte van het 
publiek. Het publiek wist waarvoor het 
kwam en dat kreeg het ook. De kunst keerde 
zich niet langer tegen het museum, maar 
leek het te omhelzen. Het museum garan
deerde als context bij voorbaat de interpre
tatie, zodat uitleg achteraf onnodig was. De 
postmoderne Powerpaintin^ uit die tijd ont
leende haar betekenis op haast cynische 
wijze aan haar eigen musealiteit. Maar ook 
andere vormen van kunst, die kritiek in de 
vorm van deconstructie beleden, maakten 
zich expliciet afhankelijk van het kader-de 
tentoonstelling, de site, het ideetje van de 
curator. Deze verschuiving van kunstwerk 
naar kader, de institutionalisering van de 
uitleg, kreeg gestalte in de steeds grotere 
nadruk op spectaculaire tentoonstellingen 
en opzienbarende museumgebouwen die een 
groter betekeniseffect hadden dan het ge
toonde werk.
Natuurlijk bleef zelfs hierbij een zekere 
afstand tot het publiek bestaan. Het ontzag 
werd nu echter eerder ingegeven door de 
economische macht van de kunst dan door 
een onbereikbaar ideaal. Daarmee was kunst 
een duur, maar verder nauwelijks te onder
scheiden consumptieartikel geworden, net 
als elk ander product onderworpen aan de 
grillen van de markt. Het kunstwerk bood 
niet langer een alternatief voorde betekenis
systemen van het maatschappelijk leven, 
het zette zich er ook niet tegen af, het legde 
zich erbij neer en ging er spoorloos in verlo
ren. Dat deze strategie, veel pijnlijker dan 
alle kritische posities ervoor, het functione
ren van het betekenissysteem van de kunst 
duidelijk wist te maken, doet hier nu niet ter 
zake. Het succes van de musea en de kunst 
in de jaren ’80 ligt ten grondslag aan de 
huidige problemen. Want nu het aantal grote 
tentoonstellingen fors is teruggelopen en de 
nieuwe musea de eerste slijtageplekken ver
tonen, lijkt er nauwelijks nog een reden te 
bestaan om dit oord te bezoeken. De kunst, 
die verdwenen is achter het concept van 
museum en tentoonstelling, heeft geen ver
mogen meer om de blik te fascineren. Alles 
waar haar aantrekkingskracht in het verle
den op berustte - expressie, auteurschap, 
originaliteit en schoonheid - is in de afgelo
pen decennia vervangen door het verhaal 
van de kunst. Nu dat verhaal verveelt, is er 
niets meer om naar te kijken.

Aan twee kanten de leegte

Het probleem van de hedendaagse educatie 
is niet zozeer hoe de kunst gebracht moet 
worden - de opstelling, het thema, enzo
voort - maar, in de woorden van Ernst van 
Alphen, hoofd van de afdeling Communi
catie van het Museum Boijmans Van 
Beuningen, wat er gebracht moet worden. 
Het gaat daarbij om de vraag hoe aan de 
kunst opnieuw een betekenis verleend kan 
worden, of hoe de kunst opnieuw aanwezig 
gesteld kan worden. Het Boijmans tracht op 
dit moment die vraag te beantwoorden met 
behulp van een educatief beleid waarin ver
schillende manieren van presenteren naast 
elkaar worden uitgetest. Daarbij wordt steeds 
gekozen voor een centraal thema, of een 
centrale tentoonstelling, waaromheen een 
aantal satelliettentoonstellingen gegroepeerd 
zijn.
De meest recente serie tentoonstellingen 
cirkelt rond het surrealisme. Centraal staan 
beelden van Max Ernst. Bij het betreden van 
die expositie waan je je terug in de tijd. De 
beelden zijn opgesteld zoals ze waarschijn
lijk voor de allereerste keer ergens in de 
jaren ’30 of ’50 zijn tentoongesteld. Er 
wordt teruggekeerd naar de periode voor de 
educatieve uitleg. Het werk wordt geacht 
voor zichzelf te spreken, het wordt alleen 
geïllustreerd met behulp van foto’s, die, 
opgehangen in een T-vormige gang, de op
stelling van de beelden doorkruisen. Het 
effect van dit geheel is nogal plat. Niet 
alleen zijn de beelden van Ernst twee
dimensionaal, met hun wezenloze grimas
sen zijn ze me ook iets te lollig. Deze dub
bele platheid wordt onderstreept door de 
foto’s. Wij zien een goeddeels oninteres
sante reeks opnames van het huis van Ernst, 
de kunstenaar tussen zijn vrienden, de kun
stenaar bij zijn beelden, en de beelden bij 
het huis. ‘Kijk, daar staat het beeld in de 
tentoonstelling, en kijk daar staat hetzelfde 
beeld bij het huis van Max.’
Daarnaast, of beter daartegenover staat een 
kleine expositie over surrealistische foto
grafie waarbij de theorie van Rosalind 
Krauss als vertrekpunt is genomen. Citaten 

uit haar boek over de surrealistische foto
grafie hangen als ware kunstwerken ingelijst 
tussen de foto’s. De toegankelijkheid van 
deze citaten is niet erg groot. In ieder geval 
wordt er steeds opnieuw iets gesuggereerd 
over groepjes foto’s: de fragmentatie van 
het lichaam, verdubbeling, zien en gezien 
worden. Ook hier is er geen sprake van 
traditionele uitleg of toelichting, de toeschou
wer moet zelf het verband leggen tussen de 
uit hun verband gerukte en daardoor wat 
cryptische statements en de getoonde waar. 
De teksten samen met de foto’s suggereren 
serieusheid, het overheersende zwart-wit 
noopt tot lezen in plaats van kijken.
De derde tentoonstelling is overgelaten aan 
gastconservator Edwin Carels. Ook hier fi
gureren Krauss en het surrealisme en ook 
hier wordt als het ware het thema van de 
tentoonstelling door de inrichting onder
streept. De uit de collectie bijeengeraapte 
kunstwerken lijken min of meer rond de 
begrippen 'ontdekken' en ‘verhullen’ te 
draaien. Elk werk is voorzien van een mi
nuscuul tekstbordje waarop niet het gebrui
kelijke wie, Wat en wanneer vermeld staan, 
maar een zo goed als onleesbaar en geheel 
onbegrijpelijk citaat van opnieuw Rosalind 
Krauss. Het effect van deze presentatie is 
bevreemdend. De citaten bieden geen enkel 
houvast, en de werken, die lijken een stuk 
minder vertrouwd dan gedacht.
Op welke manier zijn kunstwerken hier 
aanwezig, en in welke rol komt de kijker 
terecht? De eerste twee delen van de ten
toonstelling zijn complementair en houden 
elkaar in evenwicht. De beelden van Ernst 
worden gepresenteerd op basis van een 
ouderwets, zo niet belegen kunsthistorisch 
model. We zien de maker door de tijd heen, 
omgeven door vrienden, bij zijn huis enzo
voort. Op de aldus gevormde, hoogst indivi
duele tijdsbalk komen de beelden terecht: 
alles schijnt zich in een maatschappelijk 
vacuüm te hebben afgespeeld. Max Ernst in 
beeld heet de tentoonstelling en de makers 
hebben gedacht dat daar dan ook geen woord 
aan hoeft te worden vuilgemaakt. Letterlijk 
daartegenover staat de tentoonstelling rond 
Krauss en het surrealisme. Hier is het heden 
van de theorie uitgangspunt bij de bestude
ring van het verleden, hier heerst de tekst 
over de fotografische afbeelding. In deze 
opzet en met name in de tegenstelling tussen 
beide delen schuilen volgens mij een aantal 
misverstanden. Waarom wordt een ouder
wets kunsthistorisch model, dat al enige 
decennia onder vuur is genomen en allang 
als code is ontmaskerd, weer ingevoerd? 
Als het zoals hier in het Boijmans wordt 
gebruikt, functioneert het als het ware als 
een verhandeling over dit model en dus als 
tekst. Zeker wanneer daar de tekstuele auto
riteit van Krauss tegenover wordt gesteld. 
Die geeft aan dat elke presentatie op zich 
een interpretatie is, en dat elke interpretatie 
een tekst is. De suggestie van vanzelfspre
kendheid en natuurlijkheid die de opstelling 
van de beelden van Ernst probeert uit te 
dragen wordt daarmee als ideologie afge
daan.
Merkwaardig genoeg heeft de oude manier 
van presenteren op zijn beurt een ondermij
nende invloed op het Krauss-kabinet. De 
heropvoering van iets dat allang ontmas
kerd is, diskwalificeert ook die presentatie 
tot niets meer dan een vertoning. Als twee 
modellen van interpretatie die elkaar in de 
loop van de geschiedenis hebben afgelost 
losjes naast elkaar worden gezet, heeft de 
een niet meer overtuigingskracht dan de 
ander. De tentoonstelling rond de opvattin
gen van Krauss is ook niet meer dan een 
teken, een beeld van een interpretatie. De 
tentoonstelling onderstreept dit zelf door 
Krauss’ teksten keurig in lijstjes te plaatsen 
die van hetzelfde formaat zijn als de foto’s. 
Deze interpretatie zal zich niet kunnen ont
trekken aan het systeem van interpretaties 
en coderingen dat al enige tijd bezit heeft 
genomen van het museum. Want de code
ring die zo zichtbaar is in de beelden
tentoonstelling onderscheidt zich in niets 
van de decodering die wordt losgelaten op 
de surrealistische foto’s. En precies dat sys
teem van betrekkelijk willekeurige beteke
nissen en boodschappen ligt ten grondslag 
aan het huidige onbelang van de kunst: je 
kunt er van alles van maken, dus waarom 
zou je het nog doen? Als kunst niets anders 
is dan de reflectie -van een concept, een 
illustratie van een theorie, is het bezoek aan 
een museum een betrekkelijk overbodige 
bezigheid.
De betekenisleegte, de vrij zinloze circula
tie van tekens waaraan ook de kunst onder

worpen is, laat zich in een museum niet 
zomaar terzijde schuiven. En al zeker niet 
door een educatieve strategie. Hooguit bij 
toeval kan er een moment ontstaan waarop 
het kunstwerk weer enige aanwezigheid 
vertoont, alsof het ontfutseld is aan de code. 
Zo zou je kunnen zeggen dat in de opstelling 
van Edwin Carels af en toe iets doorsche
mert van het kunstwerk. Juist omdat je het 
lezen van de citaten van Krauss al snel voor 
gezien houdt, en juist omdat andere infor
matie ontbreekt, zijn de kunstwerken af en 
toe aanwezig op een manier waar zelfs 
Carels’ concept niet meer tussen kan ko
men. Ze hebben een lijflijke tastbaarheid 
die de kijker houvast biedt.

Een eind touw

Misschien ben ik geen duidelijke doelgroep. 
Dat is lastig in het huidige museum dat, 
zoals het Boijmans, beleid en presentatie 
steeds meer lijkt te willen afstemmen op 
aparte, specifieke groepen uit de bevolking. 
Het museum wil zich niet langer richten tot 
één, amorf publiek, maar streeft ernaar te 
onderscheiden naar behoefte. Dat vereist 
een grote inzet, want het betekent bijvoor
beeld dat men niet meer tevreden is met de 
nationale elite die men doorgaans blijkt te 
trekken, maar dat er bijvoorbeeld ook ge
mikt wordt op de lokale bevolking, of op 
subgroepen (jongeren, muziekliefhebbers, 
allochtonen,...). Hoewel de tegemoetko
ming aan verschillende publieksgroepen, 
verschillende micro-organismen, een lo
gisch gevolg is van het oplossen van de 
universalistische pretenties van de kunst, is 
het inspelen op de wensen van het publiek 
een hachelijke onderneming. Op die manier 
beantwoordt het museum aan het super- 
marktmodel dat nu juist tot het huidige 
onbelang van de kunst heeft geleid. Ofwel: 
als het museum zich schikt naar het heer
sende maatschappelijke consumptiepatroon, 
prijst het zich bij voorbaat uit de markt. Het 
grote dilemma is natuurlijk dat het zich, als 
het zich niet naar de markt richt, evenzeer 
buitenspel zet.
In het Boijmans zelf heeft men naar eigen 
zeggen iets anders voor ogen. Niet de super
markt zou het model zijn, maar het forum. In 
plaats van consumptie zou argumentatie 
centraal staan, in plaats van passieve accep
tatie actieve herkenning en uitwisseling. De 
uiteenlopende manieren waarop de kunst 
gepresenteerd wordt, dienen daarbij niet als 
tegemoetkoming aan verschillende vormen 
van begeerte, maar als een verschil in stand
punt dat de diverse doelgroepen van elkaar 
onderscheidt. Het zou daarbij dus niet gaan 
om iets dat zij krijgen, maar om iets dat hen 
bij voorbaat toebehoort. Als poging het 
kunstwerk opnieuw een plaats in de werke
lijkheid te geven, van een referent te voor
zien om het zo aan de doelloze circulatie te 
onttrekken, zou dit een geslaagde strategie 
kunnen zijn, ware het niet dat er opnieuw 
enige misverstanden in het spel zijn. De 
groepen die het museum op het oog heeft, 
zijn uitermate ongeschikt als houvast voor 
de kunst. Ze bestaan namelijk niet werke
lijk, ze zijn een verzinsel, een van de vele 
ficties waarop het dagelijks leven draait. 
Het forum dat het museum wil zijn, blijkt zo 
bezien een schijnvertoning, de argumenten 
die de verschillende groepen zouden moe
ten uitdragen, zijn gewoon voor hen be
dacht.
Ditmaal is niet alleen de kunst het slachtof
fer, maar ook de individuele bezoeker. Al 
voor zijn binnenkomst gecodeerd tot groep, 
wordt hij daarbij ook enigszins neerbuigend 
onderhouden over zijn vermeende voor
keur. Kijk eens sukkeltje, wordt hem ver
teld, wat een truttige smaak je eigenlijk 
hebt, en zie eens hier, hoe onbegrijpelijk 
ingewikkeld het eigenlijk allemaal is. Het 
koord van weleer is vervangen door een 
dikke plank, waarop voor elke bezoeker in 
grote letters zijn doelgroep is geschreven. 
Voor die boodschap hoeft de kijker echter 
niet naar het museum.

Jeroen Boomgaard

Loploplrelpresents: the imlpulse to see liep 
tot 22 februari, Max Ernst in beeld, en 
Geschreven werelden, de visie van Rosalind 
Krauss op het surrealisme tot 8 maart in 
het Museum Boijmans Van Beuningen, 
Museumpark 18-20,3015 CX Rotterdam, 
010/441.94.00.
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De educatieve functie van onze musea be
rust steevast bij een aparte dienst. Hij moet 
de kunst uitleggen aan het publiek. Maar 
kan de educator, vermits hij het publiek de 
hand reikt, de kunst nog wel serieus nemen? 
Kunst uitleggen is ze toch ontrouw zijn, 
afdingen op haar integriteit. Musea zien hun 
educatieve dienst inderdaad vaak als een 
bijgebouwtje, een soort oneigenlijke neven
functie naast de ‘eigenlijke’ museum werking. 
Maar welke ‘eigenlijkheid’ zou dit dan wel 
zijn? De zin van het menselijke bestaan? Een 
onuitspreekbare autoreferentialiteit of een 
immanente historische ontwikkeling? Welk 
antwoord men ook geeft, het museum waant 
zich al te vaak de schatbewaarder van deze 
‘eigenlijkheid’, en ontslaat zich krachtens 
deze identificatie van betekenisarbeid. De 
kunst is wat ze is, en dat toont het museum. 
Verder is elk woord teveel.
Als kunst een kwestie is van ‘het’ beet
hebben, dan zijn er slechts twee verhoudin
gen mogelijk: die van deelachtige of buiten
staander, ingewijde of leek. Maar het mu
seum kan deze tweedeling nooit aanhou
den. Het museum denkt wel dat ‘de kunst’ is 
wat ze is, maar als publieke instelling botst 
ze voortdurend op mensen die deze verbor
gen waarheid van de kunst niet delen. Het 
symptoom van deze impasse is de educator. 
Hij moet de kunst verraden, de kant van het 
publiek kiezen. Door binnen de gegeven 
polariteit als compromisfiguur op te treden, 
redt hij het fantasma van een ‘zuiver’ kunst
begrip.
De educator is derhalve het product van een 
valse polariteit. Immers, men kan niet ‘aan 
de kant van de kunst’ gaan staan, en dus ook 
niet aan de kant van het publiek. Er is geen 
kunstimmanente ‘zin’, die men zich eigen 
kan maken of verraden. In wat volgt onder
zoeken we hoe de kunsteducatie met deze 
ondankbare en verraderlijke positie omgaat. 
We laten ons enkele malen inspireren door 
voorbeelden uit Vlaamse en Brusselse mu
sea, waarbij onze bijzondere aandacht gaat 
naar educatie voor kinderen.

Humane vooronderstellingen

De educatieve medewerkers verkondigen 
geen hoogdravende humanistische bood
schap meer. Kunst is niet langer de vooraf
spiegeling van een betere wereld. Toch her
innert de kunsteducatie zich voortdurend 
haar humanistisch-modernistische erfenis. 
Het motto dat kunst een ‘zin’ heeft, dat we 
erbij winnen wanneer we ons bekennen tot 
de kunstervaring, belichaamt ze als geen 
ander. De burger die weet dat alles een prijs 
heeft, wordt tevredengesteld: open uw in
tellectuele beurs en de kunst zal u verrijken. 
De kunsteducatie kan moeilijk anders. Ze 
moet immers de kloof dichten tussen kunst 
en publiek. Ze moet de kunst dus wel op 
menselijke maat brengen, en het publiek 

verzoenen met iets waarmee geen echte 
verzoening mogelijk is.
In het discours van de Belgische kunst
educatie wordt de kunst voortdurend 
gehumaniseerd, alleen gebeurt dat tegen
woordig zonder de grote adem van een 
maatschappelijke utopie. Het menselijk 
goede van de kunst verschijnt in verkapte, 
‘geactualiseerde’ vormen. Zo wordt kunst 
bijvoorbeeld in haar alteriteit aangeprezen. 
Naar verluidt biedt ze een andere kijk op de 
wereld, en is ze een tegengif voor de ratio
nele denktrant die onder meer ons onder
wijs domineert. Ze wordt als kritisch elixir 
tegen de beeldcultuur uitgespeeld, en er 
wordt op gewezen dat ze in onze multi
culturele samenleving aanzet tot respect voor 
andere culturen en zienswijzen. Kunst is 
een middel tot bewustzijnsverruiming, en 
wordt als dusdanig geïnstrumentaliseerd. 
Dit weke alteriteitsrefrein wordt gekoppeld 
aan de personalisering van de morele waarde 
van kunst. Nu niemand nog in het univer- 
seel-maatschappelijke project van de kunst 
gelooft, wordt haar heilsboodschap op het 
individuele vlak gesitueerd. Het is goed 
voor de individuele ontwikkeling van de 
jongere dat hij met kunst in aanraking komt. 
Hoezeer kunsteducatie de kunst ‘humani
seert’, blijkt echter vooral uit haar princi
piële openheid. Geen enkele doelgroep wordt 
uitgesloten, te beginnen met de kleuters, 
waarvoor enkele instituten (bijvoorbeeld het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
van Antwerpen) een educatief aanbod in 
petto houden. De bereidheid van de 
kunsteducator om de inhoud op de geadres
seerde af te stemmen, kent geen grenzen. De 
burgerlijke kunst mag dan een specialisme 
zijn, ze is voor niemand te moeilijk. Als het 
kind de ‘kunsthistorische context’ niet kan 
vatten, vervalt dit onderdeel, maar de con
clusie is nooit dat kunst niet aan kinderen 
besteed is. Voortdurend verantwoordt de 
kunsteducatie inhoudelijke en methodolo
gische keuzes op grond van de overweging 
dat de kijker toehapt of afhaakt. Zelfs het 
exposé of het woord kan ter discussie wor
den gesteld, als blijkt dat het een te grote 
barrière vormt. De angst voor het betoog zit 
er diep in. ‘Teveel’ over kunst praten is niet 
goed, zo meent de kunsteducatie. Een dis
cours leidt door zijn interne logica makke
lijk af van het kunstwerk. Kunsteducatie 
heeft de neiging het contact met kunst en het 
discours over kunst te beschouwen als te
gengestelden. Door op te komen voor dit 
‘contact’, ontkent ze het negatieve moment 
dat elke overdracht kenmerkt, en belijdt ze 
het geloof in een ‘aanraking’ zonder nega
tie. Haar idee-fixe is de onbemiddelde, vi
tale nabijheid van kunst. Dit primaat sterkt 
haar geloof in de vertaalbaarheid van kunst. 
Ze verraadt dit geloof nog het meest in 
fraaie bewoordingen waarin ze het voor dit 
‘vertalen’ als dusdanig opneemt. Zo be

klemtoont ze dat de toeschouwer geprik
keld en warm gemaakt moet worden, en dat, 
hoe interessant ook de inhoud, kunsteducatie 
niets genereert wanneer zij haar ‘engage
ment’ en haar ‘liefde voor de kunst’ niet 
weet over te brengen.

Methodiek

De Belgische kunsteducatie evolueerde 
vooral in haar legitimerende frasen. Op een 
recente programmafolder van de dienst 
Educatie & Communicatie van het Konink
lijk Museum voor Schone Kunsten van 
Antwerpen prijkt ook vandaag nog De Strijk
ster (1912) van Rik Wouters naast de ‘crea
tieve verwerking’ van het bewuste schilde
rij door een onbekend kind. Voor het basis
onderwijs blijft de formule ‘rondleiding 
gevolgd door atelier’ in gebruik. Nochtans 
is ze stilaan een antiquiteit. Het expressieve 
atelier geraakte tijdens de jaren ’60 en ’70 
overal in zwang. Het stoelt heimelijk op een 
nogal Beuysiaanse gedachte als zou in elk 
mens een creatief potentieel sluimeren, 
waarvan hij zich bewust zou kunnen wor
den, en waarover hij zou kunnen ‘beschik
ken’. De atelierformule is in de loop der 
tijden geëvolueerd, vooral wat de retorische 
omkadering betreft. Het atelier an no 1998 is 
geen sessie ‘creatieve expressie’, zo luidt 
het, maar een middel om de (tijdens de 
rondleiding) opgedane indrukken beter vast 
te houden en te concretiseren. Het doen is niet 
als scheppen bedoeld, maar als een ‘actief 
begrijpen’, een ‘concreet observeren’.
In de meeste gevallen lijkt kunsteducatie 
enkel een kwestie van communicatie
technieken. Voortdurend vervaagt het werk 
achter de interactieve drukte errond. Zo laat 
de Franstalige educatieve dienst van de 
Brusselse Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten kinderen een spelletje spelen. Kaart
jes waarop details te zien zijn van werken uit 
de verzameling, worden in drie hoopjes 
verdeeld: plaatsen, personen en voorwer
pen. De kinderen mogen de personen, plaat
sen en voorwerpen met elkaar in verbinding 
brengen, en er allerlei verhaaltjes rond ver
zinnen. Zolang de aanleiding kunst is, kan 
blijkbaar ook vrije expressie voor kunst
educatie doorgaan. Kunst wordt alibi, het 
educatieve aspect verschraalt tot de sugges
tie van betrokkenheid.
Het verwondert nauwelijks dat ook de zeld
zame poging om de kunsteducatie te ver
nieuwen, op communicatietechnieken fo
cust. Momenteel realiseren vormgeefster 
Els Verstraete en kunsthistorica Odette 
Peterink speelse educatieve concepten voor 
enkele Antwerpse stedelijke musea. 
Verstraete zelf ontwierp al in 1994 een 
museumspel voor de permanente collectie 
van het Muhka: Kunstpluk, in principe be
stemd voor kinderen tussen 6 en 12. Geen 
saaie rondleiding of klassieke vragenlijst, 

maar een museumspel plaveit de weg naar 
de werken. Blokjes, waarop stukjes materi
aal en afbeeldingen gemonteerd zijn, kun
nen op associatieve wijze aan kunstwerken 
worden gelinkt. Een speelse, attractieve 
vorm, het 'visueel-associatieve' en de tact
iele aaibaarheidsfactor brengen de kunst op 
smaak. Zoals in de reclame verleiden aller
lei teasers de bezoeker tot consumptie. Maar 
wie denigrerend opmerkt dat dit spel het 
museum tot winkelparadijs omdoopt, ver
geet dat elke educatieve dienst heimelijk als 
een soort Censydiam for kids opereert. Het 
deuntje dat kunsteducatie moet aansluiten 
bij de leefwereld van de bezoeker, is dat van 
de marketeer die hengelt naar het verlangen 
van de consument. Verstraete en Peterink 
ontwerpen enkel een gesofisticeerde ‘tech
nologie’ om het contact tussen bezoeker en 
kunst te kanaliseren.

Infantilisering

Kunstpluk boekt niet alleen succes bij 6- tot 
12-jarigen, de oorspronkelijke doelgroep, 
ook volwassenen tsjokken met blokjes door 
het museum. Het kind speelt, de ouder doet 
mee. De omgang met kunst wordt een gezel
schapsspel. Dat was ook al elders zichtbaar. 
Het Koninklijk Museum voor Schone Kun
sten van Antwerpen stelde op het einde van 
het tentoonstellingsparcours van Het volk 
ten voeten uit ( 1996/1997) een computer op 
met een ganzenbord, waarop bezoekers van 
alle leeftijden de opgedane kennis konden 
testen. Het kinderkunsttijdschrift Dada pre
senteert zich schalks als kunsttijdschrift voor 
kinderen van 6 tot 106. Dit onderschrift 
benadert misschien meer de realiteit dan de 
makers zelf denken. Het kind en de volwas
sene zijn communicerende vaten gewor
den. Let wel, de volwassene wordt door de 
kunsteducatie niet geïnfantiliseerd. De 
speelse benadering is integendeel een ant
woord op de alom om zich heen grijpende 
infantilisering van de jonge én volwassen 
mens.
De verlenging van de kindertijd is al eeu
wen aan de gang. Steeds langer bleef de 
mens kind. Deze ontwikkeling werd telkens 
weer beantwoord met een uitbreiding en 
verfijning van de bemiddelingsstructuur die 
de mens de volwassenheid moest binnen
voeren. Ook wij kunnen deze evolutie nog 
vaststellen. Het volstaat de kleuterachtige 
aanschouwelijkheid van onze schoolboek
jes te vergelijken met de droge instructieve 
toonzetting in die van onze grootouders, om 
dit duidelijk te maken. De leermethodes 
kwamen de leerling alsmaar meer tegemoet, 
drempels werden verlaagd en teasers inge
bouwd om hem alsnog de stof binnen te 
trekken.
Hoe specialistischer de maatschappij, hoe 
langer mensen in een toestand van half- 
volwassenheid verblijven. Voor deze
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Het kind heeft honderd talen
infantilisering kan ook de kunsteducatie niet 
onverschillig blijven, en van haar kind
vriendelijkheid zal de eeuwig onaangepaste 
burger graag mee profiteren. Hij heeft het al 
moeilijk genoeg, deze dertiger die eindelijk 
het beroepsleven instapt, en zich een jaar 
later alweer tot een internetbijscholing ge
dwongen ziet. Natuurlijk verlangt hij dat de 
cultuurconsumptie vlot verloopt. Zo komt 
het kinderspel tegemoet aan mensen uit de 
sociale lagen met ‘culturele verplichtingen’, 
die terzelfder tijd gewikkeld zijn in een 
aanpassingsdwang tegenover de eisen van 
maatschappij en beroepsleven. De nabij
heid van de kunst (het educatieve spel bin
nen het museumparcours), de interactieve 
aanpak en de toenemende waardering van 
de ‘mening’ van het kind (of de volwassene) 
kunnen eveneens binnen deze ontwikkeling 
worden gelezen. De afstand wordt gemini
maliseerd, de betrokkenheid met alle mid
delen gestimuleerd.

Educatie als stoplap

Kan men het echter de kunsteducatie kwa
lijk nemen dat ze alle middelen inzet om de 
beleving van kunst aan de man te brengen? 
Haar verwijten dat ze het kunstwerk aanpast 
aan de consument, is schieten op de bood
schapper, De vraag die de kunsteducatie 
invult, is immers ook die van overheden die 
cultuurparticipatie hoog in het vaandel voe
ren, én van instellingen die sinds de 'cultuur- 
democratisering’ meer dan ooit in een 
legitimatiecrisis zijn terechtgekomen.
Het museum is tot op zekere hoogte een 
maatschappelijk niet te functionaliseren, niet 
te verantwoorden ‘on-plaats’, maar het wordt 
gedwongen daarover te liegen. Het moet 
haar moment van onophefbare vreemdheid 
ontveinzen, en communicatieve bereidwil
ligheid tonen. Dat ‘vuile werk’ wordt de 
kunsteducatie toegeschoven. Terwijl de p.r.- 
afdeling het museum buiten de muren 
medieert, dicht de kunsteducatie de kloof 
die zich in de zalen opent. Educatieve dien
sten klagen wéleens dat ze teveel p.r.-klus- 
jeS toegeschoven krijgen. Dat zegt iets over 
hun taak: ze moeten deelachtigheid aan kunst 
verkopen. Het onconsumeerbare moet ze 
consumeerbaar maken, de vreemdheid op
lossen in communicatie, en de ongrond die 
in kunst speelt, dichten met zingeving op 
maat van de consument. Want dan keert die 
consument terug.
Alle wegen leiden naar het kunstwerk, en 
dat tot iedere prijs. Dat is het dictaat van de 
kunsteducatie. Wil ze zichzelf bevragen, 
dan is haar grondvraag de vraag naar de 
herkomst van deze imperatief. Vanwaar dit 
commando dat het contact (met kunst) tot 
elke prijs moet worden gerealiseerd? 
Waarom moeten we geloven dat het ‘goed’ 
is dat mensen, hoe vroeger hoe beter, in de 
kunsten worden geïnitieerd? Hoe komt het 
dat quantummechanica probleemloos te 
moeilijk wordt geacht voor de kinderen, 
maar dat inwijding in de kunsten gerekend 
wordt tot de intellectuele rechten van de 
mens?
Maar welke kunsteducatie zou het resultaat 
zijn van de reflectie over deze grondvraag? 
Is er een kunsteducatie mogelijk die zich 
niet nestelt in haar rol van bemiddelaar, die 
kunst niet op menselijke maat voorsnijdt, 
maar integendeel de onmenselijkheid van 
elke verhouding met kunst in haar betoog 
inschrijft? Zolang met educatie een extra 
service bij kunstpresentaties bedoeld wordt, 
is dit onmogelijk. In zulk een situatie speelt 
de kunsteducatie bij voorbaat de rol van 
bindfiguur tussen kunst en publiek. Zo be
vordert ze enkel de illusie van cultuur
deelname en culturele kapitaalwinst.
De educator kan het publiek niet met de 
kunst verzoenen. Deze stelling ondergraaft 
echter niet alleen de praktijk van de educator, 
maar ook de vaak geëtaleerde identificatie 
met de kunst door de curator. Ze betekent 
een afrekening met het mystieke zwijgen 
van de ene en het verzoenende pastoraat van 
de andere. Beiden moeten zich realiseren 
dat ze slechts over kunst kunnen spreken, en 
dat dit spreken zich al bij voorbaat negatief 
verhoudt ten aanzien van haar object. Een 
goede tentoonstelling veinst geen identifi
catie met ‘de kunst’ of ‘de kunstgeschiede
nis’ en heeft dan ook geen helpende handen 
nodig. Ze toont zich zelf reeds als een spre
ken over kunst. Ze legt haar kaarten op tafel, 
expliciteert haar uitgangspunten en geeft 
toelichting bij haar handelingen. Ze is zelf 
zo didactisch mogelijk.

Dirk Pültau

Illustratie

Jan Verhas, De meesterschilder ( 1877)

Een verdieping van de nieuwe vleugel 
van het Stedelijk Museum is gevuld met 
de creatieve productie van kleuters uit de 
Italiaanse stad Reggio Emilia: tekenin
gen, sculpturen, uitspraken, ontwerpen... 
Maar tekenen, boetseren en knutselen kin
deren niet overal? Dat is toch geen kunst? 
Wat is er bijzonder in Reggio Emilia? 
Hoe komt het dat de pedagogiek van deze 
stad de voorbije decennia internationaal 
bekend werd, en een modelfunctie kreeg?

Toen mijn kinderen nog kleuters waren, 
kreeg ik van hen elk jaar met vaderdag 
een geschenk. Een zelfgemaakt cadeau, 
dat ze in de kleuterschool hadden ver
vaardigd. Het concept was door de school 
bedacht, de kinderen werkten het uit. Zo 
staat er in mijn werkkamer een taart uit 
piepschuim: vijf schijven met afnemende 
diameter zijn op elkaar bevestigd met 
cocktailprikkers, en het randje van elke 
schijf is gekleurd. En ik heb ook nog een 
conservenblik, oren en een neus aan
geplakt, ogen en een mond opgeschilderd. 
Op de kin van het zo geconstrueerde ge
zicht de enthousiaste uitspraak: ‘LEVE 
VADER’. Niet bewaard gebleven zijn de 
verschillende constructies met de karton
nen cilindertjes van rollen w.c.-papier. Je 
plakt daar oren aan en een snor op, en kijk: 
een hoofd. Van de sleutelrekjes heb ik er 
één bewaard: een stevig plankje waar met 
volwassen hand keurig drie haken in be
vestigd zijn, met daartussen een paar door 
het kind geschilderde figuren die ik prach
tig vind.
Natuurlijk heb ik niets tegen het recycleren 
van blikjes of kartonnen buisjes van w.c.- 
rollen. De moderne kunst heeft trouwens 
al langgeleden de hiërarchie van de mate
rialen opgeblazen, en de gedachte getor
pedeerd dat kunst altijd moet worden ge
maakt uit edele stoffen. Dus het (herge
bruik van waardeloze materialen in de 
kindercreativiteit is behalve goedkoop, 
ook nog modern. Maar wat mij stoort, is 
de beperkte ruimte voor de creativiteit 
van de kinderen. Een concept van vol
wassenen, een helpende hand van vol
wassenen, instructies van volwassenen 
- de creatieve inbreng van het kind blijft 
beperkt tot een randje kleuren, een groter 
of een kleiner oor aanplakken, een oogje 
of een mondje meer zus of meer zo. Veel 
volwassen sturing, een stereotiepe 
productie, en heel weinig kindercreativiteit. 
Wat leren kleuterleidsters en -leiders ei
genlijk in hun opleiding, op artistiek ge
bied? Als ik toevallig nog eens in een 
kleuterschool binnenkom, valt mij op dat 
een eigen tekenstijl ontbreekt. Tekenin
gen voor kleuters zijn imitaties. Als het al 
niet de suikerzoete stijl van Lie is, dan de 
veel leukere van Fiep Westendorp. Maar 
imitatie blijft het. Hoe kunnen pedagogen 
die zelf nooit creatieve individualiteit 
ontwikkeld hebben kinderen helpen om 
zichzelf uit te drukken? En na de kleuter
school komt de artistieke verschrikking 
van de echte school: een kind dat prach
tige tekeningen kon maken op zes jaar, zie 
je naderhand krampachtig manoeuvreren 
met latjes en een passer om een huis of een 
zon te tekenen. Is er al eens onderzocht 
hoe schadelijk onderwijs is voor kinde
ren?

Met dit soort ergernis in mijn achterhoofd 
bezocht ik de tentoonstelling over de kin
deren van Reggio Emilia. Wat een feest! 
Fraaie kleisculptuurtjes, indrukwekkende 
tekeningen van huizen en steden, installa
ties die een stad uitbeelden, of de commu
nicatie tussen Italië en Amerika - een 
explosie van creativiteit. Wat is het ge
heim van Reggio Emilia?
Wat in Amsterdam te zien is, wortelt in 
ruim dertig jaar pedagogische ervaring. 
Een spilfiguur in de eigen aanpak van de 
opvoeding van jonge kinderen die in 
Reggio Emilia ontwikkeld is, was de pe
dagoog Loris Malaguzzi ( 1920-1994). 
Nieuwsgierig lees ik hoe hij zijn pedago
gisch model toelicht. "Overactiviteit van 
de kant van de volwassenen is een risico
factor. De volwassene doet te veel omdat 
hij te bezorgd is om het kind; maar dat 
creëert een passieve rol voor het kind in 
zijn eigen leerproces.”
Dat is me uit het hart gegrepen. Bij 
Malaguzzi mag het kind zélf leren, en de 
bemoeienissen van de volwassenen zijn 
zo beperkt mogelijk. Zij construeren si
tuaties waarin het leren mogelijk is, en zij 
schenken aandacht - zonder te beoorde
len. “We willen de kinderen niets leren 
wat ze zelf kunnen leren. We willen ze 
geen gedachten geven waar ze uit zichzelf 
op kunnen komen. Wat we willen doen, is 

bij de kinderen het verlangen en de wil 
activeren, het grote plezier dat ontstaat als je 
zelf de schepper bent van je eigen leren.” 
Zo’n visie op het leren vertrekt natuurlijk 
van een ijzersterk vertrouwen in wat kinde
ren zelf kunnen. “We moeten geloven dat 
het kind heel verstandig is, dat het kind sterk 
is en mooi en dat het heel ambitieuze verlan
gens en wensen heeft. (...) In plaats van 
kinderen altijd maar te beschermen, moeten 
we hun rechten en hun sterke kanten erken
nen.” Voor Malaguzzi heeft het kind een 
enorm reservoir van mogelijkheden om zich 
te uiten, maar worden die gefnuikt dooreen 
verkeerde opvoeding: “Het kind heeft hon
derd talen (en nog eens honderd honderd 
honderd) maar de school en de samenleving 
stelen er negenennegentig.”
Belangrijk is een mooie en aangename om
geving voor de kinderen. Een gepersonali- 
seerde omgeving ook, waarin hun eigen 
werkstukken het decor vormen. Dat lijkt me 
ietwat vanzelfsprekend. Nieuwer vind ik 
het bijbehorende idee van de ‘klas’ als ate
lier, een artistieke kinderwerkplaats, en van 
de pedagoog als atelierista, ateliervrouw of 
-man. De atelierista is een virtuoos in het 
ontketenen en aanmoedigen van creatieve 
processen.
Essentieel in de Reggio-benadering van 
jonge kinderen is dat die samen leren in 
kleine groepjes, meestal niet groter dan vier. 
Kinderen leren het meest door samen bezig 
te zijn, over de werkelijkheid, maar ook 
over zichzelf en de ander. In hun samenwer
king ontwikkelen ze sociale vaardigheden, 
leren ze wat onderhandelen is en wat vriend
schap, en vormen ze hun eigen identiteit. 
Dat samen leren staat in het teken van het 
plezier. Zelf iéts kunnen geeft voldoening 
en schept vreugde.
Het leerproces bestaat niet alleen uit inter
actie tussen de kinderen onderling, maar 
ook uit interactie met hun milieu, en natuur
lijk met de volwassenen. Het leren is vooral 
projectmatig. Zo zie je op de tentoonstelling 
in Amsterdam een prachtige collectie beeld
jes van leeuwen. Maar daarachter schuilt 
een project. De kinderen die deze beeldjes 
gemaakt hebben, hadden eerst een bezoek 
gebracht aan een marktplein in hun stad, en 
aan de stenen leeuw die daar al eeuwen in 
het centrum staat. Zij bekeken hem van alle 
kanten, klauterden erop, betastten hem, te
kenden hem. Terug op school bespraken zij 
hun ervaringen, bekeken ook nog foto’ s van 
de leeuw, en gingen dan creatief aan het 
werk. De beeldjes zijn de uitgekristalli
seerde beleving van een vrij langdurige 
omgang met het thema ‘leeuw’.

Als ik de fascinerende tentoonstelling over 
Reggio Emilia verlaat, en afdaal naar het 
gelijkvloers, wacht me daar nog een verras
sing. Een grote maquette toont een nieuw 
concept voor de aanleg van een Amster
dams plein. Ze is het resultaat van een 
initiatief van het Amsterdams Fonds voor 
de Kunst, dat zich liet inspireren door Reggio 
Emilia. Daar is het een lange traditie dat 
kunstenaars en schrijvers betrokken wor
den bij het onderwijs. Het Fonds gaf de 
kunstenaar David V eldhoen de opdracht om 
samen met kinderen ideeën te ontwikkelen 
voor de heraanleg van het Hygiëaplein. Hij 
werkte daarbij nauw samen met Margot 
Meeuwig van de Stichting Pedagogiek- 
ontwikkeling voor het jonge kind, een orga
nisatie die zich tot doel stelt de Reggio- 
benadering naar de Nederlandse situatie te 
vertalen.
Naar het voorbeeld van Reggio richtte David 
Veldhoen een atelier in, met uitzicht op het 
plein, waar zes groepjes kinderen met een 
evenwichtige verdeling in leeftijd, sekse en 
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school een keer of drie een paar uur sa
menkwamen. Ze kregen vragen voorge
legd als: wat vind je van het plein, wat zou 
je er willen veranderen, waar speel je 
graag, droom je weleens van het plein? 
Alle gedachtenwisselingen en ideeën 
werden geregistreerd, alle objecten en 
tekeningen werden bewaard, en er wer
den voortdurend foto’s gemaakt. Het hele 
denkproces werd mooi samengebracht in 
een boekje: Het plein moet zachter. Een 
fragmentje uit de gesprekken:

David: “Stel dat er iets veranderd zou 
kunnen worden aan het plein, waar denk 
je dan eerst aan?”
Rini: “Kleur.”
Thijs: “Auto’s eruit.”
Jelmer: “Verlichting.”
Rini: “Meer gezelligheid.”
Jelmer: “Voor ons zijn er alleen voetbal
velden.”
Thijs: “En basketbalvelden.”
Jelmer: “We zouden eigenlijk wel een 
hangplek willen.”
Thijs: “Dan gaan we lekker hangen. (...)” 
Rini: “Misschien moet er iets komen van 
een doordeweekse markt, terrasjes of zo ... 
Het is niet goed zoals het is, er moet meer 
kleur komen en het moet vrolijker. Dat 
het iets wordt voor de hele buurt waar 
iedereen komt.”

De ontwerpen voor een heraanleg van het 
plein die de kinderen gemaakt hebben 
- met bómen, een klimboom, verlichting, 
een groot beeld van een draak - zijn heel 
wat anders dan vrijblijvende creativiteit, 
dan pure luchtkastelen. Het gaat óm crea
tiviteit die voortkomt uit de directe erva- 
ring.met de éigen leefomgeving, en die 
rechtstreeks gericht is op het verbeteren 
daarvan. De ideeën van de kinderen wer
den als uitgangspunt gebruikt in een ont-, 
werp voor een vernieuwd Hygiëaplein. 
Het lot van dit plan ligt nu in handen van 
de politici. Ik ben benieuwd hoe dit verder
gaat.
In de trein naar huis overweeg ik wat me 
van de hele tentoonstelling het best is 
bijgebleven. Het is een kleien beeldje van 
een zwangere vrouw. In haar dikke buik 
zitten gaten. De uitleg van het kind dat dit 
sculptuurtje gemaakt heeft, is even inven
tief als overtuigend: “De baby moet im
mers kunnen ademen en naar buiten kij
ken”.

Eric Hulsens

De kinderen van Reggio Emilia loopt 
nog tot 12 april in het Stedelijk Mu
seum, Paulus Potterstraat 13,1071CX 
Amsterdam, 020/573.29.11. Naar aan
leiding van de tentoonstelling verschijnt 
het boek De honderd talen van kinde
ren. De Reggio Emilia benadering bij de 
opvoeding van jonge kinderen, Uitgeve
rij SWP, Utrecht. In de marge van de 
tentoonstelling vindt ook een reeks le
zingen en symposia plaats. Voor meer 
informatie over dit programma, wendt 
u zich tot de Stichting Pedagogiek- 
ontwikkeling, 020/622.86.55.
Het boekje Het plein moet zachter, 
Ideeën van kinderen over hun Hygiëa
plein in Amsterdam, samengesteld door 
David Veldhoen en Margot Meeuwig, 
is uitgegeven door het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst in samenwerking 
met de Stichting Pedagogiekont- 
wikkeling voor het jonge kind en Stads
deel Zuid en is verkrijgbaar in het 
museum.
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Werk van verlangen
Psychoanalyse en sociaal werk

Sociaal werk is een werk van verlangen, 
niets meer en niets minder. Het staat er bol 
van en in laatste instantie is hetenkei daarom 
dat zoiets als ‘werk’ sociaal is én dat het 
sociale een ‘werk’ is.
Wanneer mensen het niet kunnen laten om 
met (voor, tegen, onder of tussen) anderen 
te werken, heeft dat te maken met hun 
verlangen. Ditzelfde verlangen zorgt er even
wel voor dat het leven met (voor, tegen, 
onder of tussen) anderen een ‘werk’ wordt, 
een vaak zware dobber, een last, iets wat hen 
parten speelt, soms hun eigen krachten te 
boven gaat en hen ertoe kan dwingen een 
beroep te doen op de assistentie van een 
betaald ‘sociaal werker’.
Sociaal werk is een ‘werk van verlangen’ en 
het is - of je dit nu pijnlijk vindt of niet - 
nooit méér dan dat. In zijn vreugde en zijn 
labeur verlangt het naar iets (welzijn, so
ciale vrede, gerechtigheid), maar het zal 
nooit, onherroepelijk nooit, boven dit ver
langen uitstijgen. Wat het verlangt, waar het 
zich naartoe werkt, zal nooit anders dan in 
zijn hardnekkige afwezigheid schitteren: het 
zal erenkei ‘zijn’ in zoverre het er (nog) niet 
is, maar wordt verlangd. Nergens dan in ons 
verlangen zal het ‘bestaan’, of exacter, het 
zal nooit ‘echt’ bestaan juist omdat we het 
verlangen.
Als ‘werk van verlangen’ is het sociaal werk 
echter - gelukkig maar - ook nooit minder 
dan dat: het mag dan gegarandeerd nooit 
bereiken wat het verlangt, het kan daarom 
evenmin bij de pakken blijven zitten en 
ophouden naar wat het wil steeds weer op
nieuw te verlangen. Niet naar iets te verlan
gen, is de mens niet gegeven; hoogstens kan 
hij naar niets verlangen, maar ook dan ver
langt hij en verwacht hij van dit ‘niets’ 
onvermijdelijk zoiets als welzijn, geluk, 
vredë, een leven dat niet krom is.
Waarom aan het sociale moet worden ge
werkt, waarom er überhaupt sociale proble
men zijn en er een sociaal werk is, dit alles 
heeft op het meest fundamentele niveau met 
de grillige structuur van het menselijke ver
langen te maken. Vandaar dat het sociaal 
werk zich schoolt in allerlei theorieën die dit 
verlangen inkaart pogen te brengen. Alleen 
óm die reden reeds zal het niet zonder meer 
een confrontatie met de psychoanalytische 
theorie van het verlangen uit de weg kunnen 
gaan. Toch is niet de directe bruikbaarheid 
ervan voor zijn praktijk de hoofdreden om 
zich in het bijzonder te buigen over de 
psychoanalyse. Hoe handig het ook is het 
problematische karakter van het verlangen 
bij anderen te doorzien (bij ‘cliënten’, in het 
socio-politieke spel, in sociale spanningen 
binnen een bedrijf, in een educatief project 
binnen een museum), het komt er voor een 
blik die zich door de psychoanalyse iets laat 
gezeggen vooreerst op aan naar zichzelf, 
haar zijn eigen blik te kijken. Te kijken hoe 
de eigen blik, die naar het verlangen van 
anderen kijkt, ook zelf ‘verlangt’; te zién 
hoe de eigen blik, die het kluwen van ver
langen bij de anderen aftast, ook zelf niet 
boven het kluwen van zijn eigen verlangen 
uitkomt en er al even erg in verstrikt dreigt 
te raken. Een sociale theorie heeft zich de 
kern van het psychoanalytische denken niet 

‘ eigen gemaakt wanneer zij denkt het ver
borgen, onbewuste verlangen van haar 
studieobjecten te kunnen doorzien. Zij heeft 
er pas iets van begrepen wanneer ze door
heeft dat vooral ook haar eigen inzicht door 
een ongeneeslijk blinde, onbewuste vlek 
wordt verstoord. Een theorie of een praktijk 
mag pas ‘psychoanalytisch’ heten wanneer 
zij de pretenties van haar eigen verlangen 
voor eindig en fundamenteel onvervulbaar 
houdt en daarenboven de timiditeit weet op 
te brengen om ook dit inzicht als eindig te 
onderkennen.
Het is eerst en vooral om haar rigoureuze 
zelfanalyse dat een psychoanalyse ‘bruik
baar’ is vooreen sociaal werk. Het is van die 
meedogenloze blik op haar eigen (psycho
analytische) kijk dat het sociaal werk kan 
leren om even meedogenloos en snijdend in 
zichzelf te kijken. Om er wat te zien? Dat 
ook zij, net zoals de mens waarmee ze 
begaan is, niet met zichzelf samenvalt, maar 
dat er tussen haar en ‘haarzelf een onover
brugbare kloof gaapt die maakt dat zij (net 
als elke andere ‘identiteit’) alleen maar naar 
zichzelf kan verlangen.

I. Een verlangen, genaamd mens

Vóór duidelijk kan worden hoe die tegen
draadse zelfkritiek die een psychoanalyse 
typeert, even beslissend inwerkt op haar 
praktijk als op haar socio-politieke theorie

vorming, dienen eerst een paar van haar 
concepten kort te worden toegelicht. In feite 
-en dat is juist het merkwaardige - dienen 
niet zozeer haar begrippen onder de loep te 
worden genomen (want die zijn tot zeer ver 
in onze (mens)wetenschappelijke en popu
laire cultuur doorgedrongen) als wel het 
denken waarin die begrippen functioneren. 
Het is immers een feit dat de eerste cultuur- 
wetenschappelijke verwerking van de 
psychoanaly se dit gedachtengoed heeft geïn
terpreteerd vanuit een denken waarop - zo 
moet men bij nader inzien constateren - die 
psychoanalyse juist een ongemeen scherpe 
en radicale kritiek inhield.

Amerika, heen en terug
Dé eerste verwerking van Freuds denken in 
onze (mens)wetenschappelijke cultuur heeft 
- mede onder invloed van het feit dat het 
vanaf de jaren ’30 en ’40, onderdruk van het 
fascisme, is moeten uitwijken naar Amerika 
- de psychoanalyse ingepast in een psycho
logische behoeftentheorie. Men dacht in de 
psychoanalyse een tegenwicht te kunnen 
vinden voor het behaviorisme dat toen in de 
psychologische faculteiten van Amerika de 
plak zwaaide. Die nieuwe ‘dieptepsycho- 
logische' theorie uit het oude continent liet 
toe -zo stelde men - het psychisch functio
neren van de mens niet langer uitsluitend als 
een reactie op stimuli te beschouwen, maar 
ook als een bevrediging van een aantal 
‘diepe’, innerlijke behoeften. De psycho
analyse moest het mechanistische, ‘onmen
selijke’ beeld van de mens dat het beha
viorisme voorschotelde, corrigeren — versta 
humaner maken. De mens was niet louter 
een organisme dat op prikkels reageerde, 
maar ook een zelfstandig subject dat vanuit 
inwendige, ‘onbewuste’ behoeften en drif
ten op zijn omgeving inwerkte. De psycho
analytische kuur moest de in psychische 
moeilijkheden geraakte mens opnieuw met 
die ‘diepe’, maar verdrongen wensen en 
driften confronteren, om hem op die manier 
terug de stevigheid van een zelfstandig sub
ject te doen herwinnen. Ingaand tegen een 
objectiverend, behavioristisch mensbeeld 
werd de psychoanalyse geïnterpreteerd en 
in praktijk gebracht vanuit een humanis
tische en personalistische visie op de mens. 
Als zelfstandig, vrij wezen werd de mens 
niet alleen het vermogen toegeschreven om 
naar eigen believen al of niet in te gaan op de 
prikkels die op hem afkwamen, hij werd 
daarenboven in staat geacht in het reine te 
komen met de fundamentele behoeften en 
wensen die hem ‘onbewust’ parten speel
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den. In de grond, zo wilde men geloven, was 
het hem gegeven elke behoefte in alle vrij
heid ofwel té bevredigen ófwel te overwin- 
nen.
Na de landing op Amerikaanse bodem werd 
de psychoanalyse een exponent van het toen
malige (en nog altijd alom heersende) mens
wetenschappelijke humanisme dat het men
selijk subject een onverholen cartesiaans 
statuut toedicht: elke (theoretische of prak
tische) moeilijkheid die de mens kan over
komen, wordt voorondersteld reduceerbaar 
te zijn tot een in zichzelf probleemloos (en 
wetenschappelijk zeker) subject.

Freud versus Descartes
Er zal een denker van het formaat van Lacan 
nodig zijn om in te zien dat het vaak grillige 
en steeds weer in zijn conceptualisering 
verschuivende denken van Freud pas zijn 
inzichten prij sgeeft wanneer het wordt gele
zen als een radicale breuk met deze huma- 
nistisch-cartesiaanse subjecttheorie. Het 
onbewuste dat Freud verondersteld wordt te 
hebben ‘ontdekt’, is niet een of ander ver
drongen continent dat diep in de mens ver
scholen ligt omdat het zaken uit zijn verle
den bevat waar hij maar liever niet meer aan 
wil denken; het onbewuste is niet zozeer een 
verborgen gedeelte van het subject maar 
veeleer iets dat niet eens aan het subject 
toebehoort omdat het zich principieel en 
radicaal aan zijn greep onttrekt, ook al is het 
dan in laatste instantie het fundament van 
zijn psychisme. Het is niet iets dat de mens 
ooit heeft geweten en dan is vergeten, maar 
een ‘vergeten’ dat reeds was geïnstalleerd 
nog vóór hij van iets wist. Het is een niet- 
weten waardoor zijn weten, zijn zelfbe
wustzijn, reeds van ‘vóór’ zijn oorsprong is 
aangetast en waardoor het daarom definitief 
in zijn vermeende oorspronkelijkheids- en 
eigenheidspretenties is gefnuikt. Het con
cept van het onbewuste verwij st naar het feit 
dat het subject zijn grond niet kent in een 
(bewuste) zelfaanwezigheid bij zichzelf en 
wil daarentegen juist aangeven dat het - als 
bewust wezen - gegrond is in wat aan elke 
vorm van zelfaanwezigheid en -bewustzijn 
ontsnapt. Elk (zelf)bewustzijn, elk weten 
gaat in laatste instantie terug op een radicaal 
niet-weten, wat zoveel wil zeggen als dat het 
wordt geconstitueerd door datgene waar
naar het (driftmatig verlangend) uitgaat zon
der er ooit bij te zullen toekomen.
In tegenstelling tot het humanistisch- 
cartesiaanse subject, dat van zijn zelf
aanwezigheid meent te kunnen uitgaan en 
uiteindelijk steeds weer bij zichzelf denkt te
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zullen aankomen, vangt voor Lacan het 
subject aan waar het als het ware reeds van 
zijn (reële) zelf is afgesneden en zal het - 
omdat het nooit meer aan dit (reële) ‘zelf 
zal toekomen - er slechts in bestaan naar 
zichzelf te verlangen. Het psychische leven 
van het subject wordt hier niet langer- zoals 
de diverse behoeftentheorieën ons voor
houden - gedacht vanuit zijn (in principe te 
bevredigen) fundamentele ‘behoeften’ maar 
vanuit een tekort dat dermate radicaal is dat 
het bestaan van het subject ermee samen
valt. Het subject is zijn tekort, het is zijn 
gebrek aan zijn. Op zijn meest fundamen
tele (zijns)niveau wordt het subject psy
chisch gedreven dooreen verlangen om aan 
tekorten tegemoet te komen die het nooit zal,. . 
kunnen voldoen en waarmee het deson
danks radicaal samenvalt. Wat het subject 
op zijnsniveau ‘drijft’, is niet een aantal 
fundamentele (bevredigbare) behoeften die 
hij heeft, maar een (onbevredigbaar) ver
langen dat hij is.
Zo moet dan ook de driftmatigheid die de . 
psychoanalyse aan de basis van het mense- * 
lijk psychisme situeert, vanuit deze - wat 
Lacan noemt - ‘castratieve’ structuur van 
het verlangen worden gedacht. Ook de drift 
is niet zozeer een fundamentele ‘eigenschap’ 
die de mens zou hebben, het is iets dat de 
mens is. De mens valt samen met een gedre
venheid waarvan hij het begin noch het 
einde in handen heeft. Vandaar dat het niet 
zozeer de mens is die de drift heeft als wel 
- zo zou men kunnen stellen - de drift die de 
mens heeft. Alleen - en dit is van essentieel 
belang - mag de drift niet als een substan
tiële entiteit, een ‘iets’ worden gedacht maar 
als de louter formele structuur van de men- - 
selijke gedrevenheid: wat de mens drijft, is 
niet een teleologische (inherente, doelge
richte) zelfontwikkeling, maar een drift die 
niet zonder meer met de grenzen van het 
organisme dat hij voortdrijft, samenvalt. De 
mens valt samen met ‘zijn’ drift, maar die 
drift valt niet zonder meer samen met de. 
mens -reden waarom die drift het menselijk 
organisme eventueel ook te buiten kan gaan 
en in laatste instantie als doodsdrift moet 
worden geconcipieerd. Het ‘doel’ waar de 
drift de mens heen leidt, zit niet inherent in 
de ontwikkeling van de mens vervat, zelfs 
niet in die van de drift zelf. Het freudiaanse 
concept van de drift wil juist bevatten hoe de 
gedrevenheid van een organisme (bijvoor
beeld de mens) in principe juist elke zelfheid 
en elk ultiem doel mist. De zelfheid is niet 
iets wat de mens drijft maar iets waartoe de 
mens onophoudelijk (maar daarom onop-
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houdelijk tevergeefs) gedreven wordt en dat 
daarom oninhaalbaar buiten het driftmatig 
organisme (of buiten het subject) ligt. Het 
‘doel’ waarop de drift de mens doet 
afstevenen, ontsnapt structureel aan die ge
drevenheid. Vandaar dat het idee dat de 
mens in staat is ‘al zijn diepste driften’ te 
bevredigen, psychoanalytisch gezien een 
wangedachte is. Het concept van de drift wil 
juist aangeven dat de bevrediging waar de 
mens op uit is steeds problematisch en 
conflictueus van structuur is en in laatste 
instantie nooit bereikt kan worden. Omdat 
wij een driftmatig verlangen zijn, schuiven 
wij datgene waarnaar wij verlangen steeds 
voor ons uit en zullen er daarom nooit aan 
toekomen. Ons ‘zijn’ valt dus samen met het 
onophefbare uitstel van onze zijnsvervulling. 
Wij zijn ons verschil met onze zijns
vervulling; we zijn er het uitstel van; we zijn 
wat men in het Frans noemt: dijférence, een 
term die zowel verschil als uitstel betekent.

Het symbolische
Lacan beschouwt de realiteit waarin de 
menselijke driftmatigheid zich verwerke
lijkt, dan ook als een differentieel veld, meer 
bepaald als een symbolische orde. Het drift
matige lustwezen dat de mens is, consti
tueert zich immers pas als een subject wan
neer het wordt gescheiden (gecastreerd) van 
de (moederlijke) instantie waarmee het een 
‘oorspronkelijke’, volledige lusteenheid 
vormde. Een oorspronkelijkheid die - zo 
moet hier worden benadrukt - niet die van 
het subject is, aangezien de mens als subject 
pas ontstaat nadat hij van die eenheid is 
weggerukt. Het is de onherstelbaarheid van 
de scheiding die aan het verlangen, dat de 
mens is, zijn structuur geeft. In elk object 
dat aan het menselijk verlangen tegemoet 
komt (en ook in zijn eigen subject), zal de 
mens tegelijk steeds ook weer naar iets 
anders verlangen. Hij zal zich als verlangen 
moeten realiseren in een ‘veld van 
andersheid’ (de symbolische orde) waar elk 
object verwijst naar (of het ‘symbool’, de 
betekenaar is van) een ander object (een 
andere betekenaar), en dit tot in het onein
dige omdat het uiteindelijke object van ver
langen zich structureel onherroepelijk aan 
dit veld onttrekt. Dit uiteindelijk object is 
immers die allesbevredigende moederlijke 
instantie die aan het subject pas een bestaan 
kon geven door het van zich weg te laten 
snijden. Een vereniging met die instantie 
(een echte, reële bevrediging van zijn ver
langen) zou voor het subject slechts zijn 
verdwijnen als subject, en dus de dood, 
kunnen betekenen.
Het statuut van het subject is voor Lacan dan 
ook primordiaal symbolisch: het realiseert 
zich in een veld waarin het zijn uiteindelijke 
realisatie (zijn ‘zelf) onophoudelijk voor 
zich uit schuift, waarin het - met andere 
woorden - nooit méér is dan het ‘symbool’ 
(de betekenaar) van een ‘zelf, een ‘identi
teit’, die nooit ten volle (reëel) zal worden 
bereikt. Het Ik zal altijd eén andere ‘zijn’ 
dan het Ik dat het op dit moment is: het zal 
er maar zijn door te verlangen naar een Ik 
dat het nog niet is. Reden waarom Lacan een 
'citaat van Arthur Rimbaud tot één van de 
sleutelformules van zijn conceptualisering 
van de psychoanalyse maakt: “Je est un 
Autre”. Het Ik is een Andere. In die formule 
vat hij samen dat het Ik zich maar kan 
realiseren in de oneindige keten van beteken
aars, in een naar het model van een 
differentieel taalsysteem op te vatten sym
bolische orde.

Seksualiteit, genot
Zo kan meteen ook het fameuze ‘pan- 
seksualisme’ van de psychoanalyse, dat men 
haar zo vaak ten onrechte verwijt, beter 
worden geplaatst en ingeschat. Dat voor 
Freud alles ‘seksualiteit’ is, betekent niet 
dat in zijn ‘seksistische’ ogen elke mens 
heimelijk en onbewust er alleen op uit zou 
zijn zich zo veel, zo intens en zo pervers 
mogelijk erotisch uit te leven. Veeleer im
pliceert Freuds denken, paradoxaal genoeg, 
juist het tegenovergestelde. Dat alles sek
sueel is, betekent immers niets anders dan 
dat de mens alles (in de lacaniaanse beteke
nis van het woord) symbolisch beleeft, dit 
wil zeggen dat hij alles beleeft vanuit het 
‘castratieve’ trauma waardoor zijn subject- 
constitutie is getekend. Omdat hij ‘gesec- 
teerd’ (‘afgeslacht’) is van die alles- 
•bevredigende (‘moederlijke’) lustinstantie, 
beleeft hij alles vanuit die ‘sectie’ (vanuit 
die ‘geslachtelijkheid’). In alles (en ook in 
de erotische act) beleeft hij in laatste instan
tie de onmogelijkheid van de ultieme bevre
diging. Hij kan alles slechts beleven omdat 
elk object van verlangen door die libidinale 
onmogelijkheid is getekend, dit is omdat 
alles ‘seksueel’ - gesecteerd van de ‘moe
der’ - is.
Het genot - ook dat van de geslachtsdaad - 
moet enkel als ‘seksueel’ worden gedacht in 
de zin dat het faalt in de belofte die het 

verlangend subject erin denkt gerealiseerd 
te zullen zien. Waar ik in het genot verwacht 
het toppunt van lustbevrediging te beleven, 
ontsnapt het mij evenwel, en dit precies op 
het moment dat ik het gegeerde object ten 
volle denk te ‘grijpen’. Het ontsnapt mij 
omdat-eigenaardig genoeg- ‘ik’ dan blijk
baar zelf aan ‘verdwijning’ toe ben. Dat ik 
opga in datgene waarvan ik geniet, betekent 
structureel dat ik er, op het moment van het 
genieten zelf, niet als subject (bewust) bij 
aanwezig kan zijn. Genieten kan dus, bin
nen de structuuranalyse van het verlangen, 
niet anders dan gepaard gaan met een ‘ver
dwijnen’ van het subject, met het verdwij
nen van datgene wat aan het genot (en het 
verlangen) ten grondslag ligt (om hiermee 
allusie te maken op de letterlijke betekenis 
van het woord ‘subject’: wat ten grondslag 
ligt aan, wat het draagvlak - het subjectum - 
is voor).
Lacans concept van het ‘genieten’ (la 
jouissance) stelt hem in staat de bevredi
ging van het verlangen te denken zonder 
daarbij het principieel onbevredigbare sta
tuut ervan te moeten opheffen. Die bevredi
ging ligt immers niet in de voltooiing van 
het verlangen maar in het verlies van het 
subject (de drager) ervan: het subject ‘wint’ 
of verovert in zijn genot niet het object van 
verlangen, maar verliest er zich j uist in - een 
genietend verlies dat overigens voor het 
subject slechts mogelijk is bij de gratie van 
het feit dat ook dit verlies enkel ‘symbo
lisch’ en niet ‘reëel’ is. Het verdwijnen van 
het subject in zijn genieten is gelukkig niet 
reëel; dit laatste zou immers slechts kunnen 
neerkomen op de werkelijke dood van het 
subject. De dood die elk genieten inhoudt, is 
gelukkig maar zoiets als “une petite mort”, 
een symbolische, ‘naast zichzelf grijpende’ 
dood.
In dit opzicht kan Lacan zich een boutade 
laten ontvallen als “il n’y a pas de rapport 
sexuel” (‘sexuel’ hier in de gangbare bete
kenis van het woord), juist omdat die ‘rap
port’ in de technische betekenis van het 
woord ‘seksueel’ is, dit is onherroepelijk 
afgesneden van het uiteindelijke object van 
verlangen. Een seksuele verhouding is - net 
zoals elke verhouding en elke realisering 
van het verlangen - slechts mogelijk omdat 
ze onvermijdelijk steeds weer naast dat
gene grijpt waar haar verlangen op uit is. 
Freuds ‘panseksualisme’ betekent niet dat 
alles en iedereen in laatste instantie op seks 
uit is, maar wel dat alles en iedereen (en düs 
ook de meest bevredigende seksuele daad) 
gemarkeerd is door een fundamentele on
mogelijkheid om het verlangen te bevredi
gen. De ‘totale’ bevrediging is de mens 
slechts gegeven (niet in de volheid maar) in 
het falende en het nietige van het genot. Tot 
in de ogenblikken dat de mens denkt het 
meest te ontsnappen aan het tekort dat hem 
fundamenteel kenmerkt, moet hij zich dit 
tekort laten welgevallen. Freuds ‘seksua
lisme’ en Lacans ‘jouissance’ zijn dan ook 
concepten die niet pretenderen de mens zijn 
ware doeleinden aan te reiken. Het zijn 
begrippen die enkel de tragische, eindige 
structuur van het menselijke verlangen (en 
van de mens zonder meer) in kaart willen 
brengen.

II. Psychoanalyse en hulpverlening

Een eindige theorie...
Dat een mens, een man, een vrouw of om het 
even welke ‘identiteit’ (ook een sociaal werk 
bijvoorbeeld) niet met ‘zichzelf samen
valt, is - zo mag uit het voorafgaande blij
ken - het grondinzicht van de psychoana
lyse: een subject ‘is’ maar in zoverre het niet 
met ‘zichzelf samenvalt; het ‘bestaat’ en
kel als verlangen. Dit impliceert evenwel 
dat de psychoanalyse ook op haar beurt niet 
met zichzelf vermag samen te vallen, dat 
ook zij niet kan pretenderen het verlangen 
en het tekort die haar constitueren, over
wonnen te hebben. Juist in dit laatste ligt 
waarschijnlijk de uiteindelijke reden waarom 
de psychoanalyse voor zovelen (ook vaak 
voor haarzelf) zo moeilijk aannemelijk lijkt. 
Vanuit de premissen van onze moderne en 
wetenschappelijke cultuur is ze zelfs, strikt 
genomen, ronduit onaanvaardbaar.
Zoals reeds is aangegeven, tast haar vorm 
van weten de gangbare, cartesiaanse struc
tuur van onze moderne wetenschappelijk
heid aan. Zij stoelt op het besef dat zij als 
‘wetenschap’ niet langer kan uitgaan van 
een (‘subjectief) zeker, onbetwijfelbaar 
standpunt en dat zij daardoor evenmin een 
inzicht kan bieden betreffende een objectief 
gekende realiteit. Vandaar dat de wijd
verspreide kritiek aan het adres van de 
psychoanalyse als zou zij niet wetenschap
pelijk zijn, in wezen correct is: zij gaat 
inderdaad de grenzen van wat men als ‘we
tenschap’ definieert te buiten. Het ontgaat 
die kritiek evenwel dat een psychoanalyse, 
juist omwille van de radicaliteit van haar 

kritiek op de wetenschap, niet anders dan 
die laatste te buiten kan gaan. De psycho
analyse beseft dat geen enkel weten nog 
langer kan pretenderen van een probleem
loos ‘neutraal’ standpunt uit te gaan, dit is 
van een standpunt dat niet zou zijn gemar
keerd door het eindige, libidinale verlangen 
van het subject van dit weten (bijvoorbeeld 
- maar niet exclusief - de wetenschapper 
zelf). Dit ‘wetenschappelijk’ subject kan 
zich, sinds Freud, niet langer van de nul- 
graad van subjectiviteit verzekerd weten die 
vereist is om zijn objectiviteit te legitime
ren. Wat de wetenschapper weet, is ook 
altijd beïnvloed door het feit dat hij het wil 
weten en het is dit verlangen dat zijn virtueel 
oneindig weten tegelijk onomkeerbaar ein
dig maakt. Hij weet alles in zijn weten
schappelijke greep te krijgen, behalve het 
verlangen ‘zelf dat deze greep voortjaagt. 
De psychoanalyse trekt de consequenties 
van dit laatste rigoureus door, niet alleen in 
haar praktijk, maar onder meer ook in het 
statuut dat ze aan haar theoretische concep
ten toekent. Deze kunnen in geen geval 
bogen - zo beseft zij zelf ten volle - op enige 
empirische of andere ‘objectieve’ grond; 
het zijn enkel elementen uit een theoretisch 
instrumentarium dat een analyticus in staat 
moet stellen enigermate vat te krijgen op 
wat iemand hem zegt wanneer die, onge
remd en zo vrij als hij maar wil, tegen hem 
tekeergaat. Concepten als ‘onbewuste’, 
‘(doods)driff, ‘verdringing’ en dergelijke 
hebben enkel de pretentie een structuur uit 
te tekenen waarmee een psychoanalyticus 
het kluwen van verlangen dat zich in het 
discours van een analysant vormt, zo genu
anceerd mogelijk in kaart kan brengen. Een 
psychoanalytische conceptualisering kan er 
dan ook principieel.nooit van uitgaan een 
sluitende greep te krijgen op de concrete, 
singuliere realiteit die ze wil vatten. Zo kan 
zij strikt genomen nooit de mens die zij 
bestudeert of behandelt, tot een ‘voorbeeld’ 
voor haar theorie herleiden: die mens zal 
steeds in zijn singulariteit ontsnappen aan 
wat de analyticus er theoretisch over denkt 
te kunnen zeggen. Daarenboven zal de theo
rie er-tijdens de ‘behandeling’ zelf-moe
ten op bedacht zijn het ‘geval’ of de ‘case’ 
die haar wordt aangeboden, niet zozeer aan 
te wenden om haar deskundigheid te bewij
zen als wel om er zich juist voortdurend 
door te laten ondervragen.
Zowel de psychoanalytische theorie als haar 
praktijk moeten doordrongen zijn van het 
besef dat ze slechts iets te vertellen hebben 
wanneerze in diegene die ze ‘bestuderen’ of 
‘behandelen’ iemand zien die hen ertoe 
dwingt zich te confronteren met hun eigen 
eindigheid, dit is met het onophefbare tekort 
van hun eigen (pretentieus) verlangen. Wat 
onder meer impliceert dat datgene wat de 
psychoanalyse te zeggen heeft, op haar ei
gen scène zelf, vaak het best niet wordt 
uitgezegd en dat er daarom binnen die scène 
niet echt meer sprake kan zijn van wat 
doorgaans voor (theoretisch) ‘bestuderen’ 
en (praktisch) ‘behandelen' doorgaat.

...impliceert een eindige praktijk
Zonder daarbij te suggereren dat elke vorm 
van hulpverlening tot het model van een 
psychoanalytische kuur te herleiden is, kan 
een confrontatie met dit soort kuur ook 
andere hulpverleningsvormen een zeker in
zicht bijbrengen. Niet alleen leert zo’n den
ken ons voeling te krijgen met het web van 
listen dat het verlangen van de hulpvrager 
(cliënt, patiënt) voor zichzelf en voor de 
anderen weeft, maar ook en vooral weet het 
de listen te ontmaskeren die het verlangen 
van de hulpverlener zelf steeds weer ge
neigd is zich voorte toveren. Het kan daarom 
nuttig zijn wat dieper in te gaan op een 
aantal accenten die het reilen en zeilen van 
een psychoanalytische kuur zo kenmerkend 
maken. Om methodische redenen beperken 
wij ons daarbij tot een kuur die een geval 
van hysterie te behandelen of te analyseren 
‘krijgt’.
De hele pointe van de zaak ligt al vervat in 
het werkwoord ‘krijgen’: zo’n behandeling 
of zo’n analyse kan haar eindigheid pas in 
rekening brengen wanneer ze alert genoeg 
is om in te zien dat ze haar ‘geval’ inderdaad 
(aangeboden) krijgt. Wat de hele scène zo
wel in stand houdt als voortdurend 
problematiseert, blijkt juist een ‘schenking’ 
te zijn. Dat die schenking de hulpverlenings- 
scène op paradoxale wijze zowel consti
tueert als verstoort, moet ons evenwel niet 
zó onbegrijpelijk voorkomen wanneer we 
bedenken dat zo’n scène exclusief leeft van 
de problemen die iemand er kwijt wil: die 
scène kan zich immers pas handhaven wan
neer iemand er zijn problemen nooit echt 
kwijtgeraakt maar ze, in elke poging ze weg 
te geven, tegelijk bewaart en handhaaft. 
Dat er met het probleem en het symptoom 
van de hysterica ‘als zodanig’ - los van hun 
inhoud - iets aan de hand is, verraadt zich 
reeds in het gemak waarmee ze er steeds 

weer nieuwe weet te produceren. Hoe suc
cesvol de behandeling van haar symptomen 
ook mag zijn, ze lijkt wel juist daarom 
bekwamer te worden in het ‘uitvinden’ van 
nieuwe kwalen. Het lijkt wel alsof ze, in het 
voorleggen van haar problemen aan haar 
analyticus, van geen ophouden wil weten; 
die symptomen lijken wel te fungeren als 
een soort ‘geschenken’ waarmee ze hem 
blijvend aan zich wil binden. Maar het heeft 
er ook veel van weg als wilde ze hun weder
zijdse band vooral aanwenden om de ander 
er steeds weer op te kunnen wijzen dat hij in 
de deskundigheid die hij haar voorhoudt, 
keer op keer moet falen.
Wat is het probleem van een hysterica? Niet 
zozeer het probleem (het symptoom) dat ze 
aan de deskundige voorlegt als wel het feit 
dat ze zich (driftmatig) genoodzaakt voelt 
dit probleem aan een ander voor te leggen. 
Het problematische van haar hulpvraag be
treft niet zozeer de inhoud van haar kwaal 
als wel het loutere feit dat ze om hulp moet 
vragen. Het is haar hulpvraag zelf die pro
blematisch is, juist omdat die vraag ‘zich
zelf niet is maar verwijst naar iets anders, 
iets dat altijd en telkens weer anders zal zijn: 
elk antwoord op haar vraag zal ontgooche. 
lend zijn want anders dan het antwoord dat 
zij erop had verwacht. Dat zij zich, om 
zichzelf te zijn, steeds weer op iets anders en 
op anderen moet verlaten, is juist haar pro
bleem en het is dit probleem dat ze aan haar 
analyticus of hulpverlener kwijt wil. Wat ze 
kwijt wil, is juist het feit dat ze zich altijd 
ergens anders kwijt moet, dat ze niet met 
zichzelf samenvalt maar zichzelf (en - wat 
hetzelfde is - de bevrediging van haar ver
langen) steeds weer in een ‘veld van 
andersheid’ moet gaan zoeken.
Om van het tekort dat haar als verlangend 
wezen tekent, af te raken, zal ze evenwel 
precies datgene moeten doen wat ze in de 
grond zo hatelijk vindt: zichzelf en haar 
probleem overlaten aan een ontoeëigenbare 
andersheid, meer bepaald aan haar symp
toom en (vervolgens) aan anderen - bij
voorbeeld, maar niet exclusief, aan haar 
analyticus. Ze zal eens te meer een beroep 
op anderen moeten doen, en die anderen 
zullen eens te meer ook weer bij voorbaat 
gedoemd zijn om te mislukken in datgene 
waarvoor ze door haar werden benaderd, 
namelijk in het bevredigen van haar verlan
gen. Wat de hysterica ondraaglijk vindt, 
betreft het feit dat zij als subject zonder 
meer een hulpvraag is, dat zij een (princi
pieel problematisch want onbevredigbaar) 
verlangen naar een andere (of iets anders) is. 
Zij verdraagt het niet dat haar ‘Ik een An
dere’ is, en ze zal daarom een ander opzoe
ken om bij hem het bewijs te zoeken dat die 
Ander ‘niet bestaat’, dit wil zeggen dat ook 
hij niet de oplossing is voor haar problema
tisch verlangen.
Zo zal zij eerst het problematische van haar 
verlangen, de andersheid die ze is, 
fantasmatisch hebben laten samenvallen met 
iets ‘anders’, iets vreemds aan haar: haar 
kwaal, haar symptoom. Dit symptoom is 
daarom in de eerste plaats iets dat haar 
libidinaal niet zozeer kwelt als wel juist 
bevredigt: zij kan zich nu (uiteraard enkel 
fantasmatisch) voorhouden af te zijn van 
haar eigen ‘unheimliche’ andersheid, om
dat die nu herleid lijkt tot iets ‘objectief’ 
anders. Tegelijk echter behoudt dit symp
toom ook de andersheid die ze is: die laatste 
wordt in het gecreëerde symptoom welis
waar verdrongen maar kan er zich tegelijk 
toch in handhaven omdat deze nu, als symp
toom, alsnog iets van haar is. Om er werke
lijk van af te geraken, om haar traumatische 
alteriteit effectief verdrongen te krijgen, zal 
ze dit symptoom nu kwijt willen aan een 
'symptoomspecialist' (een hulpverlener, een 
dokter, een analyticus, een alternatieve 
genezer).
Vandaar dat haar bezoek aan de hulpverle
ner-en hierin schuilt precies het problema
tische - voor haar reeds op zichzelf bevredi
gend is. Ze biedt de andersheid die ze is 
maar die ze kwijt wil, als een symptoom ten 
geschenke aan een analyticus waarvan ze 
verlangt dat hij die aanneemt, dit wil zeg
gen: oplost. Ze zal alles in het werk stellen 
om die analyticus ook in zijn verlangen te 
bevredigen: ze zal hem, waar ze kan, de 
kans bieden zijn (verlangde) meesterschap 
in die moeilijke ‘psychische’ materie te 
bewijzen. Toch zal de listige intelligentie 
van de hysterica dit meesterschap van haar 
analyticus enkel laten openbloeien om het 
des te trefzekerder te kunnen fnuiken. Het 
nieuwe symptoom waarmee ze na elke ‘ge
nezing’ op de proppen komt, moet juist 
laten zien dat de analyticus niet de oplossing 
voor haar probleem wist te bieden, dat - op 
een meer fundamenteel niveau - de Ander 
niet de oplossing was voor het probleem van 
haar verlangen; dat, met andere woorden, 
‘de Ander niet bestaat’ en zij niet door een 
tekort, een ‘unheimliche’ andersheid of een 
radicaal onbevredigbaar verlangen is gete-
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kend. De traumatische andersheid die ze op 
die manier weer verdringt, zal zich evenwel 
noodzakelijk opnieuw in een symptoom 
kristalliseren, een symptoom dat haar eens 
te meer zal verplichten naar een ander toe te 
stappen om het - en ook hier weer tever
geefs - aan hem kwijt te kunnen.
De hulpvraag die de hysterica aan de hulp- 
verlener-analy ticus stelt, appelleert dus hei
melijk aan het ‘hysterische’ verlangen dat 
ook deze laatste nooit zonder meer vreemd 
kan zijn. Ook zijn verlangen wordt veroor
zaakt en voortgejaagd door een ‘unheim- 
liche’ andersheid, ook zijn ‘Ik is een An
dere’ en het is niet ondenkbaar dat ook hij de 
andere tegenover wie hij zich te verhouden 
heeft (in casu de analysant) aanwendt om dit 
‘castratieve’ tekort opgevuld te wanen. Door 
zich meester te wanen over het probleem 
van de andere kan hij het onophefbare on
vermogen verdringen ooit meester te kun
nen zijn over zijn eigen tekort. Die ‘hyste
rische’ oplossing van zijn problematisch 
verlangen is overigens voor hem des te 
verleidelijker, niet in het minst omdat hij 
niet zelf steeds weer andere symptomen 
moet creëren of steeds weer anderen moet 
lastig vallen: dit doen de door hem behan
delde hysterica’s wel in zijn plaats. Maar 
bovenal biedt zijn ‘hysterische’ therapie 
hem de mogelijkheid de hysterica’s tot in 
het oneindige aan zich te binden en op die 
manier ook financieel uit te buiten. Door 
telkens ‘positief’ in te gaan op het geschenk 
dat hij van hen krijgt, door telkens in zijn 
behandeling van die psychische kwalen zijn 
deskundigheid bevredigd te weten, wakkert 
hij - al of niet bewust - het produceren van 
symptomen bij de hysterica aan en vindt hij 
in haar een virtueel onuitputtelijke bron van 
libidinale en (wellicht vooral) financiële 
bevrediging.
Wil een hulpverlening zich ernstig noemen, 
wil zij het ethische engagement dat ze zich
zelf en haar ‘cliënt’ voorhoudt, waarmaken, 
dan moet zij zich in ieder geval wapenen 
tegen deze ‘hysterische’ oneindigheid waar
toe ze steeds onvermijdelijk op een of an
dere manier wordt verleid. Precies zo’n 
situaties van ‘hysterische’ uitbuiting dwin
gen er haar toe voortaan haar eigen eindig
heid tot uitgangspunt van therapeutische 
interventie te nemen. Hoewel een psycho
analytische kuur allesbehalve uit zichzelf 
zonder meer aan zo’n uitbuitingsstrategie 
ontsnapt, biedt het theoretische schema van 
waaruit ze zich hulpverlenend engageert, 
haar toch de mogelijkheid tegen die verlei
delijke strategie in te gaan en die zonet 
genoemde eindigheidseis een reële kans te 
gunnen.
Het opzet van haar hulpverlening bestaat er 
immers in het probleem dat de hysterica 
aanbiedt, juist niet in ontvangst te nemen, 
zonder echter daarbij de act van ‘schenking’ 
ongedaan te willen maken. De hulpvraag 
moet in haar verlangen onophoudelijk wor
den aangewakkerd, de hysterica in kwestie 
moet die op duizend manieren tot uiting 
kunnen brengen. Omdat het hele probleem 
juist in die hulpvraag als dusdanig ligt, mag 
haar die vraag - precies omwille van het 
verlangen dat erin woekert - in geen geval 
worden ontnomen, noch door ze af te rem
men noch door ze (voor haar) op te lossen. 
Zij dient zich immersjuist met die vraag zelf 
te confronteren en dit niet (zoals zovele ego- 
psychologische therapieën voorhouden) om 
die vanuit een herwonnen authentieke iden
titeit ‘zelf op te lossen, maar om zich pre
cies met de onoplosbaarheid ervan te con
fronteren. Zij zal zich met haar problemati
sche hulpvraag moeten confronteren als met 
‘zichzelf, dit is als met het onvervulbare 
verlangen waarmee zij in laatste instantie 
samenvalt.
De enige methode waarover de hulpverle
ner beschikt om de hysterica in dit confron
terend proces naar haar eigen vraag toe te 
begeleiden, zal er eigenaardig genoeg in 
bestaan nooit ten volle op zijn methode te 
vertrouwen en daarom een onophoudelijke 
analyse te ondernemen van zijn eigen (me
thodisch, therapeutisch) verlangen, dat niet 
wezenlijk van dat van een hysterica ver
schilt. De theoretische schemata en concep
ten waarin hij als analyticus is opgeleid, 
dienen strikt genomen enkel om er de sluip
wegen van zijn eigen verlangen mee af te 
tasten. Uiteraard zal hij daarbij in het bij
zonder ook de listen moeten nagaan waar
mee de hysterica hem op de door haar ge
wenste plaats (met name die van de ‘mees
ter’) wil krijgen. Hij moet er speciaal op 
beducht zijn aan de hysterica niet zonder 
meer rechtstreeks de resultaten van de ana
lyse die hij op haar gepleegd heeft, mee te 
delen. Deze laatste zou immers, in haar 
hysterisch verlangen, niets liever willen: zij 
zou haar analyticus daardoor in de val van 
diens eigen verlangen hebben gelokt, aan
gezien deze zou blijk geven van een preten
tie de problemen van de hysterica in haar 
plaats te kunnen oplossen. Wat de hysterica 

dan de gelegenheid zou geven het failliet 
van haar analyticus met een volgend symp
toom in de verf te zetten, waarmee zij - 
overigens terecht - zou willen zeggen dat 
inderdaad niemand anders in staat is het 
probleem dat zij is, op te lossen. Zonder 
daarbij in een loden stilte te vervallen, zal de 
analyticus zijn woordelijke tussenkomsten 
tijdens de kuur dan ook moeten doseren en 
afmeten; hij zal steeds weerstand moeten 
bieden aan zijn (betweterige) neiging de 
zaak (van een ander, aan die ander) al te 
gauw zelf uit de doeken te willen doen.
Zo ook dient het. verleden van de ‘patiënt’ in 
de psychoanalytische kuur niet ter sprake te 
worden gebracht om er de (historische) 
waarheid van te achterhalen. Die is voor
eerst volstrekt onachterhaalbaar en doet er 
op zichzelf ook weinig toe. Dit objectieve 
verleden is niet te achterhalen omdat de 
menselijke verhouding daartegenover (met 
name de herinnering) libidinaal is en dus 
door het ‘castratieve’ trauma getekend. De 
mens is onherroepelijk van zijn reële ‘zelf 
en van zijn reële verleden afgesneden; wat 
hij zich herinnert, wordt constitutief door 
zijn libidinaal verlangen doorkruist. Het 
verhaal dat hij zich herinnert, ‘bestaat’ 
slechts in zoverre het een (fantasmatisch) 
platform geeft aan het conflictueuze kluwen 
van zijn verlangen. Dit (objectieve) verle
den doet er dan ook verder niets toe, omdat 
in de psychoanalytische scène enkel het 
verhaal van tel is: dat dit verhaal het verle
den van de analysant betreft, heeft te maken 
met het feit dat hij enkel in dit verleden stof 
kan vinden om zichzelf ter sprake te bren
gen - de toekomst is vooralsnog ontoegan
kelijk en het heden al te pover.
De waarheid waarin de mens zich tijdens de 
psychoanalytische kuur uitspreekt, ligt dan 
ook in laatste instantie niet in de inhoud van 
dit verhaal (bijvoorbeeld in zijn verleden) 
maar in dit verhaal als dusdanig, meer be
paald in het feit dat dit verhaal niet aan 
‘zichzelf’ toe kan komen; dat de mens het in 
het verhaal, waarin hij zichzelf uitputtend 
wil uitspreken, ‘niet gezegd krijgt’; dat hij 
het steeds weer met andere woorden moet 
zeggen; dat hij er niet in slaagt de sfeer van 
vluchtige woorden te boven te komen en 
zijn levensverhaal op een reële werkelijk
heid te doen enten. De mens kan het verhaal 
waarin hij zich tot op het bot wil uitspreken, 
niet tot dit ‘bot’ of tot een andere reële grond 
terugbrengen: daarin bestaat de meest aan
grijpende en angstige ervaring van een psy
choanalytische kuur. Het is de ervaring dat 
zijn identiteit ‘slechts’ symbolisch is, dat hij 
niets méér dan een onherroepelijk van zijn 
referent vervreemde hetekenaarïs. Het is de 
confrontatie met het feit dat hij in zijn meest 
intieme aangelegenheden niet ‘echt’ (reëel) 
zichzelf is maar evengoed een ander kon 
zijn geweest. Het is de wezenlijk angstige 
ervaring van zijn radicale eindigheid, het is 
de ervaring van het onervaarbare ‘zelf, van 
het gebrek-aan-zijn waarmee de mens sa
menvalt maar wat door hem moet worden 
verdrongen om nog maar tot de minste (be
wuste) ervaring in staat te zijn.
Het is dan ook in die radicale, ‘dodelijke’ 
zin dat de psychoanalyse een zelfanalyse is. 
De zelfloosheid waarmee zij zich moet con
fronteren, dient in eerste en laatste instantie 
op het niveau van het analytische, commu
nicatieve proces zelf te worden gesitueerd. 
Wat daar aan analyse toe is, is inderdaad 
niets meer en niets minder dan de analyse 
zelf, het louter gebeuren van een mens die 
luistert en een mens die spreekt. Tussen 
beide protagonisten van die tragische scène 
ontvouwt zich een libidinaal kluwen om aan 
het dodelijke van hun beider verlangen te 
ontkomen. Inderdaad ‘tragisch’, omdat die 
analyse er zich in haar laatste bedrijf mee zal 
moeten confronteren dat ze nutteloos is ge
weest, dat zich een nietig gevecht tegen haar 
eigen nietigheid heeft uitgevochten. Uitein
delijk Zal de analysant immers blijken in 
analyse geweest te zijn om tot het besef te 
komen dat hij niet in analyse had moeten 
gaan omdat hij de hulpvraag die hij aan een 
ander richtte, altijd al zelf is geweest. Waar
mee de analyse precies niet wil zeggen dat 
elke vorm van hulpvraag voortaan failliet 
moet worden verklaard, maar dat men daar
entegen meer dan ooit moet inzien dat we 
niets anders dan een hulpvraag zijn en dat 
geen enkele therapie of hulpverlening ons 
die zal kunnen afnemen. Het sociale gevaar 
dat in een hulpverlening schuilgaat, bestaat 
er juist in ons de belofte voor te spiegelen 
dat we ooit Van die hulpvraag af zouden 
kunnen geraken. Door ons die ‘hemel’ te 
beloven, weet ze ons juist het best (maar ook 
het meest schrijnend) aan onze problemen 
en - niet in het minst - aan haarzelf te 
binden.
Hoeft het nog een betoog dat hier allesbe
halve wordt gesuggereerd dat elke hulp
vraag voortaan enkel nog maar in haar 
libidinale impact moet worden benaderd en 
zodoende exclusief psychoanalytisch be

handeld? Niemand - en nog in het minst de 
hulpvragende mens zelf - zou ermee ge
diend zijn wanneer elke therapie of hulpver
lening in de psychoanalyse haar ultieme, 
uniéke model zou erkennen. Daarvoor is het 
specifieke probleemveld, dat voor een psy
choanalyse in aanmerking komt, al te be
perkt zoals ook de problemen, waaraan de 
waaier van hulpverleningen tegemoet moet 
komen, veel te divers en te talrijk zijn. Maar 
geen enkele hulpverlening kan het sinds 
Freud en Lacan nog achterwege laten zich 
een genuanceerd inzicht eigen te maken in 
de impact die het ‘castratieve’, eindige ver
langen op elke hulpvraag - én op elke hulp
verlening - uitoefent. Zij kan niet langer een 
harde kritische reflectie over het eigen ver
langen dat haar tot hulpverlening drijft, on
schuldig naast zich neerleggen. Zij moet, op 
zijn minst in haar achterhoofd, weet hebben 
van de grillige, ‘hysterische’ listen die een 
hulpvraag voor haar - en zij voor een hulp
vraag - onbewust kan verzinnen; zij moet 
daarvan minstens enig besef hebben om de 
eindigheid van haar eigen gedegen techni
sche deskundigheid in rekening te kunnen 
brengen en niet al te gauw ten prooi te vallen 
aan de gevaarlijke pretenties die in haar 
eigen fantasma’s schuilgaan.

III. Psychoanalyse en politiek

Et in Arcadia Ego (Nicolas Poussin)
‘Niet aan de fantasma’s die in de eigen 
pretenties schuilgaan, ten prooi vallen’; dit 
devies, dat we van het psychoanalytische 
denken aangereikt krijgen, geldt evenwel 
niet alleen voor het strikte domein van psy
chotherapieën en hulpverleningen, maar 
opent ook nieuwe inzichten op een ruimer 
socio-politiek vlak, onder meer met betrek
king tot het maatschappelijke project waar 
het sociaal werk zich doorgaans in inge
schakeld weet: het welzijnswerk.
Nog vóór we de eindige verlangensstructuur 
natrekken zoals die in een welzijnsproject 
aan het werk is, nog vóór we oók in meer 
algemene termen een psychoanalytische 
lezing van ‘het politieke’ uittekenen, kan 
het nuttig zijn eerst het ontstaan van de 
psychoanalyse binnen de ruimere socio- 
politieke context van die tijd te plaatsen. Dat 
zoiets als psychoanalyse überhaupt in het 
hoofd van bepaalde weldenkende mensen is 
opgekomen, dat sommigen op een bepaald 
ogenblik in de geschiedenis op die speci
fieke manier zijn gaan denken, heeft im
mers niet alleen te maken met de onoplos
bare problemen waartegen een laat-19de- 
eeuwse medische (psycho)therapie aan
botste, maar ook - en niet in het minst - in 
de veranderde politieke omstandigheden van 
de laatste twee eeuwen.

Het subject van een meervoud
Reeds van in de 18de eeuw was de mens 
zich enkel nog vanuit zijn vrijheid en zijn 
onafhankelijkheid gaan verstaan, al bleven 
de directe politieke consequenties daarvan 
nog uit. De Franse Revolutie echter, waarin 
die vrijheid voor het eerst ook politiek werd 
gerealiseerd, had tot tal van bloedige 
excessen geleid en was uitgemond in een 
keizerrijk dat tenslotte roemloos ten onder 
was gegaan. Desondanks bestond de poli
tiek van de 19de eeuw er grotendeels in de 
grondprincipes van de Franse Revolutie in 
een of andere vorm in praktijk te brengen en 
een samenleving uit te bouwen die het vrije, 
‘subjectieve’ zelfverstaan van de mens ook 
maatschappelijk wilde waarmaken.
Precies op dit moment echter, wanneer de 
mens zich socio-politiek als een vrij subject 
ging realiseren, werd datzelfde subject, op 
een zeer concrete wijze, hoogst problema
tisch. Plots, op een niet anders dan trauma
tisch te noemen manier, drong zich de zowel 
simpele als aartsmoeilijke vraag op: wie of 
wat is nog het subject van de vrijheid (dit wil 
zeggen: wie ligt nog ten grondslag aan die 
vrijheid) op het moment dat zij wordt toege
kend aan meerdere mensen tegelijk, aan een 
massa mensen, aan een heel volk? Wie of 
wat-bijvoorbeeld - emancipeert zich wan
neer een ‘land’ of een ‘natie’ zich van alle 
politiek beklemmende banden bevrijdt? Wie 
of wat is ‘zichzelf wanneer eenmaal een 
‘volk’ de kans heeft gekregen zichzelf te 
zijn? Wie of wat is het subject van een 
meerx’oud van subjecten, van een ‘massa’ 
die zich emancipeert? Wiens stem spreekt 
eigenlijk wanneer iemand stelling neemt in 
naam van ‘de ontvoogde massa’s’ (zoals 
men het tot in het begin van deze eeuw nog 
in de meervoudsvorm fomuleerde)? Als de 
macht eindelijk in handen van het volk 
‘zelf is, wie is er dan feitelijk aan de macht? 
Valt het ‘zelf, dat in dit geval over het volk 
regeert, inderdaad ook samen met ‘de men
sen zelf, met het ‘zelf van alle mensen 
afzonderlijk zoals die over hun eigen parti
culiere ‘zelf’ regeren?
Juist het schreeuwerige van het toen opko

mende nationalisme bijvoorbeeld, dat met 
alle mogelijke, pas uitgevonden propaganda
middelen de (vaak nagelnieuwe) natie een 
vaderlands gevoel trachtte bij te brengen, 
getuigt er op zijn manier van hoe groot het 
trauma wel moet zijn geweest dat men ge
dwongen was te verdringen. Op het moment 
dat het moderne, vrije subject de kans zag 
zich ook socio-politiek waar te maken, werd 
het met het trauma geconfronteerd niet lan
ger meer te weten wie het was. Alles en 
iedereen kon er blijkbaar aanspraak op ma
ken ‘het volk zelf te zijn, omdat niemand 
echt wist wie dat eigenlijk was en omdat 
(maar dit kon men toen nog nauwelijks « 
bevroeden) zoiets als het ‘zelf van een volk 
überhaupt niet reëel bestaat, maar enkel 
fantasmatisch. ■
Dat een psychoanalyse vanaf eind vorige 
eeuw radicale vragen is gaan stellen bij het 
statuut van het subject (zowel het subject 
dat ze ‘in therapie’ kreeg als het subject van 
wat ‘weten’ en ‘wetenschap’ heette), kan 
niet los worden gezien van de dramatische 
moeilijkheden die het moderne subject on
dervond (en nog steeds ondervindt) om zich 
tot grondslag of platform (tot subject) van 
een vrije, democratische samenleving te 
maken.
Het probleem van het subject stelt zich wel 
degelijk ook op een vlak dat ruimer is dan 
dat van het louter individuele zelfverstaan - 
het stelt zich zo mogelijk nog prangerder en 
‘unheimlicher’ op het collectieve niveau. 
En dit niet in de zin dat er zoiets als een 
‘collectief onbewuste’ of een massa- 
psychologische ‘ziel’ aan de samenleving 
ten grondslag zou liggen, maar precies in de 
tegenovergestelde zin dat zo’n ‘ziel’ (of 
zo’n substantieel onbewuste) niet reëel be
staat en derhalve onmogelijk met het instru
mentarium van een ‘normale’, moderne 
(cartesiaans onderbouwde) logica - een 
'psycho-logica - te benaderen is. Datgene - 
waarin een samenleving zich ‘psychisch’ 
één weet, datgene waarin het zijn gemeen
schappelijk streven gegrond weet, is niet 
zoiets als een diep verborgen collectieve 
zijnsgrond, maar juist de radicale afwezig
heid daarvan; een afwezigheid die overigens 
-en daarin ligt de grond van heel de ‘sociale, 
collectieve’ subject-problematiek - onver
mijdelijk met een fantasma moet worden 
opgevuld. Wat een sociale entiteit als een 
aparte ‘eigenheid’ bijeenhoudt, wat een volk 
‘zichzelf doet zijn, wat het zijn ‘eigenheid’ 
verleent, is een fantasma. Dat een groep of 
een massa mensen het gevoel kunnen heb- .. 
ben bij elkaar tehoren, gaat niet terug op wat 
ze gemeenschappelijk hebben of zijn, maar 
op wat ze zich voorhouden gemeenschap
pelijk te hebben of te zijn. Dit ‘voorhou
den’, deze ‘pretentie’ moet worden onder
kend in haar structuur van eindig, ‘castratief 
verlangen, niet in het minst om op die ma
nier de kwalijke effecten op het spoor te 
komen die een realisatie van een sociaal 
identiteitsverlangen ongewild kan meebren
gen.
Een groep, een natie, een volk, een sociale 
organisatie, een vrije samenleving, een po
litiek project...: net zoals elk subject be
staan ook deze sociale entiteiten slechts bij — 
de genade van hun ‘castratief tekort. Ook 
zij zijn hun tekort-aan-zijn, ook zij zijn 
principieel nooit in staat boven hun verlan
gen uit te stijgen. Een volk kan slechts 
zichzelf zijn in de mate dat het dat nog niet 
is maar ernaar verlangt. En zoals bij een 
individueel subject is ook hier onvermijde- - 
lijk (want constitutief) een verdringing in 
het spel: wat een subject noodzakelijker
wijze altijd verdringt (of: wat zijn radicaal 
onbewuste is), is uitgerekend dit verlangen 
als dusdanig, namelijk het (tragische) feit 
dat dit verlangen nooit iets anders dan ver
langen zal zijn en nooit aan zijn volledige. „ 
bevrediging toe zal komen.
Nu is het voor een individueel subject in 
zekere zin gemakkelijker dan vooreen ‘col
lectief subject om zich tegenover die nood
zakelijke verdringing van de onmogelijk
heid van zijn verlangen toch nog een zekere 
lucide houding aan te meten. Het indivi
dueel subject is het immers nog gegeven - " 
zij het niet zonder een lange, desnoods psy
choanalytische weg af te leggen - zich enigs
zins ‘bewust’ tegenover die verdringing te 
verhouden en zich ermee gaandeweg ver
zoend te weten dat zijn identiteit in laatste 
instantie niet op iets méér dan op fantasma’ s 
en betekenaars teruggaat. Daarbij is het - 
ditzelfde singuliere subject overigens niet 
geheel ontzegd om zijn verlangen toch op 
een bepaalde manier ‘ten volle’ bevredigd 
te zien: er is hem immers nog een jouissance 
gegund, zij het dan wel dat ook dit genieten 
op zijn beurt de affirmatie van zijn onmoge
lijkheid impliceert, omdat het subject het 
slechts kan ‘beleven’ door er tegelijk (sym
bolisch) in te verdwijnen.
Die twee genoemde elementen die aan het 
individuele subject nog de kans gaven zich 
tegenover het tragische tekort van zijn ver-
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• langen lucide op te stellen, zijn bij een 
collectief subject te enen male oneindig 
veel problematischer. Hoe kan een collec
tief subject, hoe kunnen alle mensen samen, 
en masse, die lange en ongelooflijk 
conflictueuze weg afleggen die het singuliere 
subject heeft moeten gaan om, slechts stap 
voor stap en met vallen en opstaan, gecon
fronteerd te worden met het noodzakelijk 
singuliere verhaal van zijn libidinaal te
kort? Hoe kan men van die confrontatie met 
de eindigheid een politiek programma ma
ken? Hoe kan men er überhaupt een ‘pro
gramma’ van maken wanneer zoiets als een 
‘programma’ structureel reeds een subject 
veronderstelt dat daaraan in volle verant
woordelijkheid tegemoet weet te komen en 
zodoende ofwel zijn eindigheid heeft geloo
chend ofwel zich ermee heeft verzoend? 
Men kan niet zonder meer aan een groep 
subjecten en masse voorschrijven om hun 
eindigheid op zich te nemen, omdat zo’n 
eindigheidsbesef pas na een lang en moei
zaam gevecht met voorschriften en met de 
‘wet’ kan worden verworven. Men kan een 
collectiviteit geen psychoanalytische kuur 
voorschrijven, al was het maar omdat men 
ze in principe nog niet eens aan een singulier 
individu zonder meer kan opleggen of voor
schrijven.
Het mag dan al onmogelijk zijn een manier 
te bedenken waarop meerdere mensen tege
lijk met de 'castratieve' eindigheid van hun 
verlangen geconfronteerd kunnen worden, 
het blijft anderzijds - precies in een tijd als 
de onze - toch uiterst urgent dat dit 
eindigheidsbesef ook op socio-politiek vlak 
voeten aan de grond krijgt, precies omdat 
het een collectiviteit nog veel minder gege
ven is om zich in een of andere (zij het dan 
illusoire) jouissance getroost te weten. Er
ger nog: een gebrek aan eindigheidsbesef 
zou dit genieten zijn illusoire karakter kun- 

- nen doen verliezen, en precies bij een col
lectiviteit zou dit de mogelijkheid openen 
voor een reëel genieten, dit is voor een 
genieten dat gepaard gaat met de reële 
foltering en vernietiging van bepaalde leden 
van die collectiviteit.

Voorbeeld van een gerealiseerd idealisme 
Een voorbeeld dat ons bij een analyse van 
het ‘collectief genieten’ tot leidraad kan 
dienen en meteen ook aantoont dat een 
collectiviteit verplicht is de eindigheid van 
zijn politiek verlangen op zich te nemen, is 
het drama dat de communistische volks
democratieën is overkomen - waarmee niet 

1 zozeer hun recente ondergang wordt be
doeld als wel de dictatoriale terreurregimes 
waartoe ze alle in min of meerdere mate 
aanleiding hebben gegeven. [1] Uitgangs
punt bij deze analyse is het hoge ethische 
gehalte van het verlangen dat aan de basis 
van die communistische regimes lag. Hoe 
wreedaardig ze ook mogen zijn uitgevallen, 
ze wilden alle datgene realiseren wat in 
principe overeenkomt met ons eigen wel
zijnswerk. Het verschil ligt misschien enkel 
hierin dat de revolutionaire anarchie van 
waaruit zij voor hun socio-politiek engage
ment zijn vertrokken, hen - meer dan ons - 

. ‘vrij spel’ gaf en zij op die manier door geen 
realpolitische beslommeringen werden ge
hinderd in het realiseren van wat ze zich als 
ideaal voorhielden: een sociaal rechtvaar
dige samenleving, ontdaan van elk klasse- 
onderscheid of andersoortige onderdruk
king en in staat aan elk van haar leden de 

. ruimte voor zijn eigen vrijheid en geluk te 
garanderen.
Het proces dat van die wrede communisti
sche regimes gemaakt dient te worden, moet 
in ieder geval hun idealisme ernstig nemen. 
Het zou al te simpel zijn de oorzaak van de 
terreur waarop die regimes zijn uitgelopen, 
exclusief aan het brein toe te schrijven van 

r een ‘duivelse’ klasse van machthebbers of 
een of ander uniek geval van malin génie. 
Die terreur moet - zo laat ons een psycho
analytische blik vermoeden - iets wezenlijks 
met dit idealisme als dusdanig te maken 
hebben. Als we er dan ook (naar alle waar
schijnlijkheid: terecht) van uitgaan dat dit 

a' idealisme, dat aan de basis van die commu
nistische revoluties lag, het beste voorhad 
met de mens en zijn samenleving en dat 
niemand van allen, die dit idealisme deel
den, ergens onder dit mooie gedachtengoed 
een bewuste wil tot wreedheid verborgen 
hield, zelfs dan - zo luidt de stelling hier - 

t is het verre van onmogelijk dat dit idealisme 
zich tot een genadeloze terreur ontpopt. De 
wreedheid moet immers niet in de inhoud 
van dit ideaal als wel in de formele houding 
tegenover die (ideale) inhoud worden ge
zocht: meer bepaald in een houding die 
idealistisch te noemen is, precies omdat ze 
niet erkent hoe libidinaal en eindig ze is. 
Waarnaar dit idealisme verlangde, mocht 
dan op zich alle goeds van de wereld betref
fen, maar de houding tegenover dit verlan
gen had de pretentie dit verlangen als dusda
nig weg te vegen, in te lossen en te bevredi

gen. Er werd de mensen de idee voorgehou
den dat hun verlangen te bevredigen was, ja, 
dat met dit regime, waarvan de bedoelingen 
ontegensprekelijk op en top goed waren, 
alle verlangens in feite reeds zo goed als 
bevredigd waren of dat iedereen in die sa
menleving minstens op het punt stond in een 
ultiem geluk terecht te komen.
Waarvoor in zo’n samenleving, die preten
deerde alle kwaad en alle tekort zo goed als 
definitief te hebben uitgesloten, geen plaats 
meer was, was - eigenaardig genoeg - juist 
het verlangen (dat nu eenmaal slecht moge
lijk is dankzij een tekort). Precies in de 
manier waarmee dit idealisme ervoor had 
geijverd om de mens en zijn samenleving zo 
volledig mogelijk datgene te geven wat hij 
verlangde, had men hem - onbewust uiter
aard-datgene afgenomen wat hem tot mens 
maakte: zijn verlangen, zijn tekort. Omdat 
dit tekort en dit verlangen überhaupt niet af 
te nemen zijn, konden beide zich voortaan 
enkel nog installeren in een tekortschieten 
tegenover de loochening van dit tekort en in 
een (eindeloos) verlangen naar het einde 
van het verlangen.
Hierin ligt dan ook de verklaring voor de 
ontaarding van die beloftevolle samen- 
levingsprojecten in een universum van 
wrede, rigide sociale controle. Men kon dit 
tekort, dat men toch hoe dan ook onvermij
delijk ergens een plaats moest geven, uiter
aard niet meer bij zichzelf situeren. De 
enige manier om het te beleven, was het bij 
de anderen te gaan zoeken - en dit bijvoor
beeld door erop te wijzen dat een ander toch 
nog sporen van dat weggewiste tekort ver
ried, door hem te ‘verklikken’ wanneer hij 
bleek tekort te schieten in het presenteren 
van het maatschappelijke ideaal dat voor 
gerealiseerd werd gehouden. Het verlangen 
kon alleen nog verlangen om (bij de ande
ren) alle ‘tekort’ te betrappen dat zich on
danks alles nog durfde te vertonen. Het 
concrete subject kon zijn verlangen alleen 
nog door zijn tekort laten aanzwengelen 
wanneer het andere mensen ging controle
ren of zij zich wel in hun verlangens genoeg 
bevredigd achtten, en het verlangen van 
ditzelfde concrete subject kon op den duur 
enkel nog bevrediging vinden door des
noods bij die ander een tekort (fantasmatisch) 
te creëren: door hem te verwijten dat hijzelf 
niet genoeg op jacht was naar tekorten, dit is 
naar mensen die tekortschoten in het uit
blinken in socialistische welgezindheid. En 
met die mensen moest geschieden wat mét 
elk tekort allang was geschied: zij moesten 
ophouden er te zijn, zij moesten ophouden 
tekortschietende leden van die schitterende 
socialistische samenleving te zijn, ophou
den een schandvlek te vormen op het schone 
gelaat van de nieuwe, ultieme wereld. Der
halve moesten deze haarden van tekort in de 
samenleving ontmaskerd worden als wat ze 
waren: ‘vijanden van het volk’ die men zo 
vlug mogelijk onschadelijk diende te ma
ken. En de spons die het stralende gelaat van 
de samenleving van de toekomst rein zou 
houden, werd met een welklinkende archi
pel van namen over het steeds socialer wor
dende land uitgezongen - namen, waarvan 
‘Goelag’ nog maar een klein sponsdeeltje 
vormde.

Welzijn en jouissance
Het voorbeeld van die totalitaire, commu
nistische terreur leert ons hoe in elk idea
lisme op het meest verborgen, fundamen
tele niveau een loochening aan het werk is. 
Men loochent er de onbevredigbaarheid van 
het menselijke verlangen en het onophefbare 
tekort dat dit verlangen constitueert. Wat er 
in dit opzicht onder meer wordt ontkend, is 
de jouissance: het gegeven dat de mens zijn 
verlangen slechts kan bevredigen in een 
radicale nietigheid, in een in zichzelf kort
sluitend tekort. Als singuliere ervaring 
waarin het subject - heel even - alles over
boord gooit en elke bekommernis achter 
zich laat om op die manier op te gaan in de 
totale opvulling van zijn tekort, betekent dit 
genieten tegelijk ook steeds de bevestiging 
van dit tekort: het subject ‘verdwijnt’ im
mers juist op het (tijdloze) moment van die 
‘vervulling’ - een verdwijning die overi
gens op haar beurt ook tekortschiet omdat 
ze enkel symbolisch is en dus (reëel) mis
lukt.
Het is in dit opzicht tekenend voor het 
totalitaire karakter van een ‘idealistisch’ 
systeem dat het zijn vijanden precies van 
allerlei vormen van jouissance beschuldigt: 
in het grenzeloze wantrouwen dat zo’ n tota
litaire sociale controle met zich meebrengt, 
benadert men zijn medemens altijd vanuit 
het vermoeden dat hij aan de wet van de 
nieuwe samenleving wil ontsnappen om op 
een of andere manier alsnog heimelijk te 
kunnen genieten van iets wat in de ideale 
samenleving niet meer zou kunnen bestaan. 
Zo zal de oprechte communist zijn mede
mens ervan verdenken toch nog ergens te 
verlangen naar die oude bourgeois- 

mentaliteit waar men zo lekker zijn 
egoïstische ‘eigen zin’ kon doen. Vanaf dat 
punt zal het maar een kleine stap zijn om in 
zo iemand een ‘vijand van het volk’ te 
ontwaren, die des te gevaarlijker is, juist 
omdat hij niet zo opvalt en op het eerste 
gezicht geen kwaad in zich lijkt te dragen. 
De oprechte 'communist zal het tekort dat 
zijn verlangen aanvuurt enerzijds (heime
lijk) kunnen herkennen in het tekort dat hij 
in de (vermeend genietende) ander ontwaart, 
maar het anderzijds meteen kunnen looche
nen door de ander dit heimelijk genieten te 
betwisten. Enkel nog het feit dat hij altijd en 
iedereen van een (sowieso onzichtbaar) ge
not kan beschuldigen, zal hem de mogelijk
heid bieden zijn verlangen door een tekort 
aangezwengeld te weten. Hij zal dus - 
logischerwijze - niet zo gauw geneigd zijn 
van de verklikkersactiviteit waarin hij te
recht is gekomen, afstand te nemen, aange
zien ook hij tenslotte zijn verlangen is, een 
verlangen dat hij hoe dan ook op een of 
andere manier gaande - en onven’uld - 
moet houden.
Wat men nu juist binnen die totalitaire lo
gica niet doorheeft en wat haar daarom zo 
oneindig wreed maakt, is het onvermijde
lijke gegeven dat men, in het uitbannen zelf 
van elk genot, reeds volop bezig is te genie
ten. Ook een verlangen om alle verlangen of 
genieten uit te bannen, is door zijn 
‘castratieve’ eindigheid getekend, en kan 
zich niet verwerkelijken, tenzij in de illu
soire bevrediging die het genieten is. In die 
totalitaire, elk genot uitsluitende terreur zijn 
het evenwel niet zozeer de machthebbers of 
de verklikkers die genieten, maar wel het 
ideaal als dusdanig. Door te maken dat 
iedereen iedereen ervan verdenkt méér ge
lukkig te zijn dan de ander (en te genieten), 
door ervoor te zorgen dat iedereen het (ver
meende) genot van iedereen verhindert, gaat 
het ideaal van een gelukkige samenleving 
letterlijk in ‘zichzelf op: het bestaat nog 
slechts voor zover het tenietgedaan wordt 
en van ‘zichzelf geniet. Iedereen wordt 
immers het instrument van een genot, waar
bij een ideaal (een gelukkige, rechtvaardige 
samenleving) in haar ‘realisering’ inder
daad zichzelf verliest: de gelukkige samen
leving ‘realiseert’ zich blijkbaar slechts in 
een met strafkampen bezaaid veld van so
ciale controle. Immers, waar bij een nor
maal, individueel genieten het subject enkel 
symbolisch verloren gaat en niet echt aan de 
realisatie van zijn verlangen ten onder gaat, 
•mislukt die teloorgang hier in zeker opzicht 
en wordt reëel.
Alsof de ideale samenleving nooit boven 
haar ideëel karakter kan uitstijgen en zich 
enkel kan ‘realiseren’ door haar realisatie 
voortdurend uit te stellen, en alsof dit laatste 
slechts mogelijk is wanneer de samenle
ving, bij die 'zelf'-realisatie, ook steeds 
opnieuw zelf haar eigen tekort produceert 
onder de vorm van ‘vijanden van het volk’, 
die eerst nog moeten worden verdelgd alvo
rens het volk ‘zelf en de ‘eigenlijke’ ideale 
staat zich kunnen installeren. Alleen zal dit 
‘eerst nog’ (dit is die ‘kleine, pijnlijke in
spanning’ alvorens de ware samenleving 
zich definitief installeert, dit voorlopig en 
tijdelijk moment) nooit ophouden te duren, 
aangezien de ‘eigenlijke’ samenleving 
slechts kan bestaan in het uitstel ervan en het 
verlangen ernaar. De loochening die dit 
uitstel en die ‘differentie’ treffen, doet de 
eindige logica van haar verlangen omslaan 
(perverteren) in een sadisme, waarbij de 
leden van die samenleving enkel nog het 
instrument zijn van een wet die zichzelf 
voortdurend overtreedt en zodoende Van 
zichzelf geniet: een wet die de mensen in 
een volmaakte, alle behoeften bevredigende 
socialiteit wil binnenloodsen en daarom 
(pervers paradoxaal) onophoudelijk die
zelfde ménsen met onnavolgbaar harde re
gels bestookt om hen tenslotte, als een soort 
perverse beloning, elke vorm van mense
lijke socialiteit te ontzeggen.

Het sociaal werk definieert zich steeds op 
een of ander manier vanuit zoiets als geluk 
en welzijn. Het werkt mee aan een recht
vaardige wereld waarin de mens niet langer 
door de ellende en de tekorten die hem 
teisteren, platgewalst en onderdrukt zal 
worden. Juist omwille van dit laatste objec
tief mag echter met dit tekort niet langer 
naïef en idealistisch worden omgespron
gen. De hier geschetste perverse logica van 
het genieten, die in alle wreedheid toeslaat 
waar een samenleving denkt haar doel, haar 
welzijn, te hebben bereikt, is derhalve niet 
enkel van toepassing op die teloorgegane 
communistische volksdemocratieën (waar
van wij overigens niet al te vlug moeten 
denken er zonder meer overheen te zijn). 
Waar een welzijnssector zich volkomen zou 
realiseren, waar hij een wereld zou creëren 
waarin de mens zich in al zijn behoeften 
bevredigd weet, doet hij onvermijdelijk een 
nefast soort samenleving ontstaan waar ie

dereen er iedereen op controleert of hij wel 
voldoende doet alsof zijn behoeften zijn 
bevredigd. Zo moet bijvoorbeeld ook een 
sociale organisatie, die zich profileert met 
haar ‘eindtermen’, beseffen dat de volmaakte 
realisatie daarvan samenvalt met een orga
nisatie waar iedereen er voortdurend ieder
een op wijst dat die eindtermen alsnog toch 
niet ‘echt’ werden bereikt, en waar juist 
deze voortdurende, ‘democratisch’ ver
deelde, wederzijdse ‘inspectie’ elke ern
stige verwerkelijking van het vooropgestelde 
objectief niet alleen tot in het oneindige 
opschort, maar op nefaste wijze doet omke
ren - doet perverteren - in iets dat ondraag
lijker is dan het euvel dat men wilde bestrij
den.
Hoeft het nog een betoog dat dit alles in geen 
geval betekent dat een sociale organisatie 
zich niet langer vanuit zoiets als ‘welzijn’ of 
‘eindtermen’ mogen verstaan of dat die beide 
moderne items (om ons slechts tot deze te 
beperken) nu voortaan uit den boze zijn? 
Hier is enkel gezegd dat‘welzijn’ een ein
dige zaak is, die aan het verlangen en het 
tekort dat de mens is de nodige ruimte moet 
laten. Dat welzijn bijvoorbeeld betekent dat 
het ‘tekort’ dat de mens tot een hulpvraag 
brengt, niet langer doorallerlei heilstherapieën 
(emotioneel en financieel) wordt uitgebuit 
maar dat dit tekort-en dit onder meer in wat 
steeds ook een therapie zal zijn - aan de 
mens wordt teruggeschonken als iets waar
mee hij altijd al samenviel. Zo moeten 
‘eindtermen’ niet zozeer als definitieve op
lossingen dan wel als eindige strategieën 
worden beschouwd. Zij zullen maar goed 
kunnen functioneren in de mate men beseft 
dat ze nooit hun belofte zullen inlossen of 
gerealiseerd worden en dat dit vooral geen 
reden is om alsnog naar zo’n verwerkelijking 
ervan te streven. Om de wreedheid die ze 
virtueel in zich dragen tegen te gaan, moet 
men voldoende lucide zijn om ze enkel als 
instrumenten te beschouwen waarmee we 
onze openheid kunnen kanaliseren én aan
scherpen voor wat niet in ‘eindtermen’ te 
vatten is.
Openheid op wat aan onze (technische of 
theoretische) greep ontsnapt, is een (ook 
ethische) eis die zich aan elke techniek, 
praktijk of theorie stelt, zo ook aan een 
sociaal werk. Zelfs al realiseert zij een ge
lukzalig ‘Arcadië’, zij moet beseffen dat 
ook zij geconstitueerd wordt door haar ein
digheid en dat ook midden in haar gelukza
lige weiden de dood huist; het zijn die dood 
en die eindigheid die juist haar openheid en 
haar menselijkheid uitmaken. [2] Zo’n ein
dige openheid is dode letter wanneer zij niet 
gepaard gaat met een voortdurende en 
compromisloos scherpe zelfkritiek. Het 
(zelf)kritische potentieel dat in het psycho
analytische denken schuilgaat, het instru
mentarium aan begrippen en denkpistes die 
zij daarbij kan bieden, maakt het dan ook 
voor een degelijk sociaal werk tot nader 
order onmisbaar.

Mare De Kesel

Noten

[1] Voor mijn analyse heb ik een beroep 
gedaan op het werk van Slavoj Zizek, een 
Sloveens auteur die vooral de politieke di
mensies van Lacans ideeën doordenkt. Zie 
onder meer Slavoj Zizek, The Sublime Ob
ject of Ideology, Verso, New-York, 1989; 
en For They Know Not What They do, Verso, 
New-York, 1991. Zie ook Marc De Kesel, 
Wij, modernen: essays over subject en mo
derniteit, Peeters, Leuven, 1998, meer be
paald hoofdstuk II (pp. 33-83).
[2] Op het schilderij Les Bergers d'Arcadie 
van Nicolas Poussin hebben een drietal her
ders zich verzameld rond een graftombe 
met de inscriptie Et in Arcadia Ego. De 
herders die deze inscriptie contempleren, 
bediscussiëren en (zoals dit in ieder geval 
voor één van de drie geldt) letterlijk aftas
ten, richten zich daarbij tot een vierde fi
guur, een vrouw, die eerder begrijpend lijkt 
toe te kijken. De inscriptie lijkt zoveel te 
willen zeggen als: ‘zelfs in Arcadië (het land 
van het volkomen geluk of - moderner - van 
het gerealiseerde welzijn) heers ook Ik, de 
dood’. In een recent artikel gaat Claude 
Lévi-Strauss zelfs zover de vrouw op het 
schilderij met de dood of minstens met het 
noodlot te identificeren. Zie: P. Rosenberg, 
L.-A. Prat, Nicolas Poussin 1594-1665 (tent, 
cat.), Édition Réunion des Musées Natio
naux, Parijs, 1994, pp. 283-285.

Bovenstaand essay volgt de tekst van de 
lezing die de auteur hield ter gelegenheid 
van een studiedag over psychoanalyse en 
sociaal werk op 22 december 1994 in de 
Sociale Hogeschool te Gent.
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schilderijen en werken op papier

IA 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.

Informatie: HKA / Ateliers Arnhem

Onderlangs 9

6812 CE Arnhem

Telefoon: [026] 35 35 626 (week)

•[026] 35 35 679 (woensdag)

opening op zondag 8 maart om 15.00 uur

Galerie ‘t Kijkhuis & Kunstuitleen Oosterhout 
Heuvel 23A - 4901 KB OOSTERHOUT (NL) 

Tel. +31 (0)162 - 458777 Fax. +31 (0)76 - 5425309

Open: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 -12.00 en van 14.00 -17.00 uur 
vrijdagavond van 19.00 - 21.00 uur, zondag van 14.00 -17.00 uur

Kunstuitleen Oosterhout wil graag in contact komen met beeld
houwers voor het samenstellen van een (verkoop)-tentoonstelling 

in Galerie ‘t Kijkhuis Oosterhout van 20 mei tm 7 juni 1998.
De belangstelling gaat uit naar sculptuur met een maximaal formaat

• van 150 x 50 x 50 cm en een maximaal gewicht van 10 KG.
Verkoop- & huurprijs tot NGL 5000. Selectie geschiedt op basis 

van beeldmateriaal; per kunstenaar 2 beelden.
Schriftelijke opgave voor 21 maart: adres Heuvel 23A

NL - 4901 KB OOSTERHOUT t.a.v. Alexander Vos

Het uitzicht van de duif 
Jan Elburg en Constant 

(een documentaire) 
6 december 1997 - 8 maart 1998

Unisono 5. eddie d 
zomercollectie 98 

24 januari - 8 maart 1998

Tracy Mackenna en Edwin Janssen 
Ed & Ellis in Schiedam
27 februari - 19 april 1998

Twee vrouwen van Schiedam 
Aleida van Henegouwen en Lidwina 

1250-1598
17 april 1998 - 3 januari 1999

ART BRUSSELS 
24-28.4.1998

THE VAN BERGEN

GALERIE 
14.2-15.3.1998

MAURICE BLAUSSYLD

WIlLY
M

Hoogstraat 112, NL-3111 HL Schiedam

Tel. 010 246 36 66, Fax 010 246 36 64

Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag 11.00 - 17.00 uur,

zondag en feestdagen 12.30 - 17.00 uur.

museum
chj e da

GALf RY ;■
35, Grote Zavel 1000 Brussel 

Tel. (02) 511.37.04 - Fax (02) 514.42.45

Open van dinsdag tot vrijdag van 11 tot 18 u„ 
zaterdag van 10 tot 18 u., zondag van 10 tot 14 u.
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Claude Cahun en Dora Maar, bij wijze van inleiding
Ik zou deze uiteenzetting willen aanvatten 
met een verslag van een intellectueel tra
ject: het verhaal van mij n verhouding tot het 
surrealisme. Een verhaal dat begon toen ik 
als jonge kunsthistoricus en criticus wor
stelde met het probleem van de evolutie van 
de moderne beeldhouwkunst. Dat was in de 
jaren ’60. Het ‘probleem’ dat ik had geërfd, 
bleek grotendeels te worden geformuleerd 
als een stijlprobleem. Ik beschouwde het als 
een consequente keuze van de surrealistische 
beeldhouwers om de dominante stilistische 
optie van de gesloten, monolithische vorm 
toe te eigenen en Maillols archaïsche frag
menten, Brancusi’s eivormen, of Moores 
uitdrukkingsloze keien te transformeren in 
een verzameling kooien, flessen en meu
bels. Ik merkte echter dat ik deze stilistische 
aanpassingen begon te interpreteren als uit
drukkingsvormen. Mij kwam het voor dat 
het surrealisme met deze elementen een 
vocabularium ontwikkelde dat nadrukke
lijk rond een centrale thematiek cirkelde: 
het opgesloten vrouwelijke lichaam en de 
fantasmatische projectie van geweld tegen 
dat lichaam. [ 1 ]
Met mijn analyse roeide ik natuurlijk met de 
stroom mee. Op het einde van de jaren ’60 
lag het werk van een feministische criticus 
als Xavière Gauthier aan de basis van deze 
interpretatie. [2] Tegen het midden van de 
jaren ’80 was deze visie uitgegroeid tot een 
heuse feministische consensus: het surrea
lisme, een beweging die door mannen geor
ganiseerd en gedomineerd werd, was door 
en door misogyn. Gauthier was de eerste om 
het sadisme tegen vrouwen aan te wijzen als 
de centrale thematiek van de surrealistische 
voorstellingswereld. Ze beschouwde dat 
sadisme als een afweermechanisme van de 
mannelijke castratieangst. Jonge critici, zo
wel mannen als vrouwen, schaarden zich 
massaal achter de opvatting dat de 
surrealisten vrouwen exploiteerden - hetzij 
feitelijk, zoals in het geval van de echte 
Nadja in André Bretons boek dat haar naam 
draagt; hetzij als fantasma, zoals in de ver
wrongen poppen van Hans Bellmer, of in de 
pornografische weergave van aanrandin
gen in Batailles Histoire de l’Oeil. Deze 
visie, die veel ruchtbaarheid kreeg dankzij 
verzamelbundels aisSuiTealism and Women, 
functioneert momenteel zo’n beetje als wat 
Jane Austen (met een welbewuste knipoog 
naar haar lezers) “een universeel erkende 
waarheid” zou hebben genoemd. [3] 
Middenjaren '70 onderging mijn eigen er
varing van de surrealistische sculptuur in
grijpende veranderingen. Ik begon te besef
fen hoe belangrijk het paradigma was dat 
Giacometti’s surrealistische werk van de 
jaren ’ 30 had gevestigd. Door het sculpturale 
object op de leest te schoeien van het hori
zontale bordspel - Chinees dammen, flip
peren of schaken - had Giacometti de para
meters van de sculptuur diepgaand gewij
zigd: het werk werd betrokken op wat voor
dien alleen maar als zijn sokkel was be
schouwd. Het resultaat van deze zet was 
tweeledig. Enerzijds werd het representa
tieve veld van de sculptuur niet meer ‘bo
ven’ of‘naast’ de reële wereld verheven: het 
ging er naadloos in over. Anderzijds werd 
het uitvoerende karakter van dit verlaagde, 
horizontaal gemaakte object benadrukt: zo
als schijven in een damspel zet het de 
speler(s) aan tot interactie; de stand van 
zaken wordt als een tijdelijke ontplooiing 
van het spel opgevoerd. [4]
Dat Giacometti’s ideeën, die binnen het 
veld van het surrealisme tot ontwikkeling 
waren gekomen, doorwerkten in de 
postminimalistische beeldhouwkunst, zij het 
earthworks, proceskunst of institutioneel- 
kritische interventies, vormde in mijn ogen 
een nog dwingender reden om de gangbare 
opvattingen over het surrealisme zelf over
boord te gooien. Wat de stijl van het surrea
lisme betreft, domineerde zoals gezegd de 
onwrikbare ‘waarheid’ dat het surrealisme 
geen bijdrage had geleverd tot de geschie
denis van de vorm in de 20ste eeuw; terwijl 
zijn inhoudelijke bijdrage zich leek te be
perken tot de thematiek van de misogynie. 
Gezien beide opties me nu als volslagen 
onjuist voorkwamen, was ik blij dat het 
Museum of Modern Art me vroeg om voor 
de catalogus van de tentoonstelling 
‘Primitivism’ and 20th Century Art een es
say te schrijven over Giacometti. Ik had een 
vermoeden dat de band die Giacometti’s 
werk smeedde tussen het paradigma van het 
bordspel en de tribale kunst mij kon helpen 
bij mijn analyse van wat nu werkelijk op het 
spel stond in de verschuiving die de 
surrealistische sculptuur naar mijn mening 
aankondigde.

Alberto Giacometti:
de vervaging van de categorieën

De ontdekking van de precieze omstandig
heden waarin Giacometti in de avant-garde 
verzeild was geraakt, zorgde voor een door
braak in mijn onderzoek. Vóór André Breton 
hem in 1930 in het surrealisme had opgeno
men, bleek Michel Leiris hem reeds te heb
ben geïntroduceerd in de groep rond het 
door Georges Bataille geleide tijdschrift 
Documents, een kring die uit afvallige 
surrealisten bestond. Terwijl de literatuur 
over Giacometti tot dan volledig voorbij 
was gegaan aan zijn betrokkenheid bij 
Documents, leek deze ontdekking mij juist 
een rijke oogst van conceptuele kwesties te 
kunnen opleveren. Zo werd niet alleen een 
verklaring geboden voor Giacometti’s ar
tistieke opties die door het mainstream sur
realisme weldra enthousiast zouden worden 
onthaald, maar zagen ook analytische cate
gorieën het licht waarmee men aspecten van 
de surrealistische productie kon leren be
grijpen, die zich tot dan toe tegen elke 
verklaring hadden verzet.
De meest algemene van deze categorieën - 
of analytische begrippen - komt uit de lapi
daire Dictionnaire, die in 1929 in Documents 
verschijnt, meer bepaald het lemma informe. 
Nadat Bataille stelt dat woorden eigenlijk 
eerder functies dan definities horen te heb
ben, zegt hij dat het woord informe de func
tie heeft om te ‘declasseren’ (déclasser), 
een activiteit die tegelijkertijd 1) objecten 
verlaagt of neerhaalt door ze van hun pre
tenties te beroven - als het om woorden 
gaat: van de pretentie iets te betekenen, en 
2) de voorwaarde aantast waarvan beteke
nis afhankelijk is, namelijk de structurele 
oppositie tussen bepalende termen.
Het leek me dat met het begrip ‘declasseren’ 
diverse strategieën in Giacometti’s werk in 
een klap hun verklaringsmodel hadden ge
vonden. Een van deze strategieën was de 
‘verlaging’ van de normatief verticale, vrij
staande sculptuur tot niets meer dan 
sculpturaal draagvlak - kortom, het model 
van het spelbord. Een andere strategie kreeg 
bijvoorbeeld gestalte in Boule Suspendu 
(L' heure des traces), waarde vormeloosheid 
in een soort vervaging van de categorieën 
schuilt. In dat werk lijkt het seksueel sug
gestieve glijden van een gespleten bal over 
een liggende wig op een liefkozing tussen 
organen waarvan de geslachtelijke identi
teit geheel en al onstabiel is, zodat elke 
beweging heen en weer andere associaties 
oproept. Zo heeft de wig nu eens een vrou- 
welijk-labiaal statuut, dan weereen manne- 
lijk-fallisch. De bal ondergaat metamorfo
sen, zodat hij voor elk van deze identifica
ties de heteroseksuele partner kan spelen. 
Maar hij kan ook als een achterwerk gezien 
worden en maakt zodoende homo-erotische 
suggesties mogelijk of hij kan - door de 
associatie met het oog in Un Chien Andalou 
van Bunuel en Dali of in Batailles eigen 
Histoire de l'Oeil - de voorwaarden voor 
een niet geslachtsgebonden sadisme ver
vullen.
De vervaging van categorieën, teweegge
bracht door voortdurende identiteits- 
wisselingen, is precies wat Bataille met 
informe bedoelt. Die vormeloosheid gaat 
dieper dan een soort wazigheid of vaagheid 
waarmee definities behept zouden zijn: het 
is de onmogelijkheid van het definiëren 
zelf, te wijten aan verglijdingen binnen de 
logica van de categorieën. Het principe van 
de identiteit (van het zelf) - mannelijk of 
vrouwelijk bijvoorbeeld - beheerst de lo
gica van de categorieën. De tegenstelling 
tussen het zelf en het andere - mannelijk 
tegenover vrouwelijk, hard tegenover zacht, 
binnen tegenover buiten, leven tegenover 
dood, verticaal tegenover horizontaal -houdt 
deze identiteit (van het zelf) in evenwicht. 
Niets is strakker afgelijnd dan de materiële 
vormen in Giacometti’s surrealistische 
sculpturen, die eerst in gips werden gemo
delleerd en dan door een schrijnwerker in 
gepolijst hout werden uitgevoerd. Maar het 
vervagen waarover het hier gaat, is niet 
materieel maar categoriaal, het is de arbeid 
van het ‘declasseren’.
Dat dit vervagen ook een altération ( ‘veran
dering’, ‘bederf) kan worden genoemd, 
vormt het snijpunt tussen de algemene pro
blematiek van l’informe en de specifieke 
analyse van het primitivisme die Bataille 
heeft ontwikkeld en waarop Giacometti lijkt 
in te spelen. Bataille was niet geïnteresseerd 
in de formalistische appreciatie van het 
primitivisme die in de jaren ’20 door zovelen 
werd geëtaleerd. Het ‘primitieve’ werd toen 
al te vaak vereenzelvigd met de creatieve 

impuls zelf en werd bijgevolg beschouwd 
als dé toegang tot de geboorte van de vorm. 
Van zo’n geboorte was dan bijvoorbeeld 
sprake wanneer een kind in de chaos van 
zijn gekrabbel voor het eerst gesloten, her
haalbare vormen kon aanduiden, of in het 
gelijkaardige onderscheid dat de paleo- 
lithische schilder op zijn grotwand maakte, 
of in het genie van de tribale beeldhouwer 
die de primaire vormen aantrof om het men
selijke lichaam gestalte te geven - als ware 
het zelf een baringsproces. Tegenover deze 
koppeling van het primitieve met het crea
tieve en het constructieve stelde Bataille 
echter een primitivisme dat gewelddadig en 
destructief was. Hij interpreteerde de grot
schilderingen niet als de geboorte van de 
vorm maar als een labyrintisch verlies van 
verschillen dat juist de dood van de vorm 
teweegbrengt: kunst niet als een functie van 
Narcissus maar van de Minotaurus.
Batailles woord voor deze logica van het 
primitivisme was altération, waarmee hij 
tegelijk ontbinding bedoelde (zoals bij een 
lijk) als de totale andersheid van het sacrale 
(zoals bij geesten). Dat de term altération, 
zoals het Latijnse altus, de dubbele en te
genstrijdige betekenis kan hebben van 
‘hoog’ of sacraal en ‘laag’ of rottend, wijst 
eens te meer op de arbeid van l’informe. En 
de altération die Bataille in de grotten aan 
het werk zag, was een verlagen of neerhalen 
van de representatie van de specifiek men
selijke vorm, terwijl de schilders anderzijds 
wel de gedetailleerde weergave van het 
animale leven nastreefden. Deze aantasting 
van het menselijke lichaam in een daad van 
zelfmutilatie beschouwde Bataille als de 
vóórnaamste betekenis van het gekrabbel - 
niet de schepping van de vorm, maar de 
verminking ervan in een gebaar dat tegelijk 
sacraal en scatologisch was.

V ervrouwelij king

Deze concepten - l’informe, altération en 
déclasser, in de betekenis van verlaging én 
decategorisering - kon ik nu gebruiken voor 
het project waaraan ik me besloot te wijden: 
de analyse van de surrealistische fotografie, 
een aspect van de surrealistische productie 
dat in de modernistische canon op twee 
manieren werd gediscrimineerd. Ten eerste 
werd fotografie, vergeleken met schilder
en beeldhouwkunst, als een minder belang
rijke kunstvorm beschouwd. En terwijl het 
surrealisme in het algemeen verweten werd 
dat het aan het repertorium van de formele 
vernieuwingen in de schilder- en beeld
houwkunst niets had toegevoegd, viel de 
surrealistische fotografie binnen haar eigen 
vakgebied niets anders dan spot te beurt. 
Van Watkins tot Weston, van Atget tot 
Arbus heette het namelijk dat de waarde van 
de fotografie op het documentaire vlak lag: 
de previsualisering doorheen de zoeker of 
op het matglas van de camera, en de bril
jante verwerkelijking van dat beeld door 
middel van de afdruk. Met de haast 
hallucinatorische transparantie waarmee de 
realiteit - ongemanipuleerd en niet 
geretoucheerd — zichzelf in het beeld over
bracht, werd de esthetica van de zogenaamde 
straight photography afgekondigd, een es
thetica die gebaseerd was op hetgeen Edward 
Weston de “karakteristieke authenticiteit in 
de foto” noemde. Aan deze “karakteristieke 
authenticiteit” had deze esthetica zijn onbe
twistbare ‘autoriteit’ te danken. Vandaar 
dat alle trucjes waarmee de surrealistische 
praktijk doorgaans werd vereenzelvigd 
- dubbeldruk, sandwich printing, montage, 
brûlage, solarisatie - door de straight 
photography werden beschouwd als een 
onzuivere omgang met het medium. Omdat 
ze het onderscheid tussen fotografie en schil
derkunst of tussen fotografie en film uitwis
ten, vormden ze als het ware een perverse 
vervrouwelijking van de masculinistische 
waarden die door straightness geïncarneerd 
werden: helderheid, kordaatheid en visuele 
beheersing - waarden die stuk voor stuk aan 
de basis lagen van de ‘autoriteit’ van de 
foto.
Nu had mijn ervaring met Giacometti me er 
wel op voorbereid om in de surrealistische 
fotografie een zekere troebelheid aan te 
treffen. Toch was het me niet te doen om de 
relatief oppervlakkige vertroebeling die 
voortvloeit uit het soort technieken die vele 
surrealistische fotografen - maar niet alle
maal - hanteerden. Ik was veeleer op zoek 
naar de diepe, categoriale vertroebeling die 
een transgressie van de grenzen inhoudt 
- en die trof ik inderdaad in een verbluf
fende overvloed aan.
In de eerste plaats was er de kanteling van 

verticaal naar horizontaal: de opheffing van 
het onderscheid tussen hoog en laag, of 
tussen menselijk en dierlijk. Daarnaast 
zorgde het opengewerkte fysieke omhulsel 
van lichamen en objecten voor een 
versmelting van de binnen- en buitenkant 
van de vorm. Ook werd een soort fetisjis
tische visie geënsceneerd, waarin de 
geslachtelijke identiteit van de lichamen 
begon te verglijden en de vrouwelijke vorm 
(of zijn representant) bijvoorbeeld als 
‘fallisch’ werd geherinvesteerd. Veel van 
deze effecten werden niet verkregen door 
trucs in de donkere kamer of met lijmpot en 
schaar. Ze werden juist gerealiseerd met een 
directheid die als technisch straight te boek 
staat, zonder de categoriale troebelheid on
gedaan te maken, die in het surrealistische 
beeld gegrift stond en het, vanuit het ge
zichtspunt van de masculinistische fotogra
fische waarden, ‘vervrouwelijkt’ had.
Nu is het zo dat veel van wat in de globale 
surrealistische productie werkelijk origineel 
en baanbrekend was, zelf ook ‘vervrouwe
lijkt’ was. De befaamde passiviteit die de 
surrealisten huldigden - van Eluard, die 
mediamieke of automatische poëzie schreef, 
tot Ernst, die wachtte tot hij werd getroffen 
door het automatische beeld dat uit het 
frottagebed te voorschijn kwam - is een 
soort vervrouwelijking van de productie 
van kunst. Het is tegen deze vervrouwe
lijking dat Dal protesteerde, waarna hij 
‘viriliteit’ zocht in de meer gedecideerde 
actie die zijn paranoïde-kritische methode 
hem mogelijk maakte.
De passiviteit waartegen Dal bezwaar 
maakte, evolueerde bij de surrealisten van 
een strategische attitude naar een volslagen 
vernieuwend formeel principe. Dat betoogt 
Denis Hollier in verband met Bretons aan
pak in de autobiografische romans die hij 
voor de oorlog schreef: Nadja, vervolgens 
Les vases communicants en tenslotte 
L’amour fou. Dergelijke romans volgen 
volgens Hollier het stramien van het dag
boek of zelfs van de journalistieke repor
tage, waarin de verteller een verhaal op 
touw zet zonder ook maar het flauwste idee 
te hebben van de afloop. Zo begint Nadja als 
het verslag van een episode die afgesloten 
was en waarvan Breton de afloop kende, 
maar eindigt het boek met de onverwachte 
verschijning van een vreemdelinge, een 
verschijning die bij het begin onmogelijk 
kon worden voorspeld. "Wat voor de 
surrealistische schriftuur specifiek is,” voert 
Hollier aan, “of het nu om autobiografische 
of automatische schrifturen gaat, is eigen
lijk niet zozeer dat de uiteindelijke bestem
ming onbekend is, maar wel dat deze onbe
kendheid de lezer en de auteur in een iden
tieke positie plaatst: ze staan tegenover een 
tekst waarvan ze geen van beiden de afwik
keling controleren en waarvan ze geen van 
beiden de toekomst of het slot kennen.” [5] 
De structurele passiviteit die voor deze 
schriftuuropvatting zo belangrijk is, is een 
facet van de surrealistische strategie van de 
Conceptuele vervaging. Ze breekt de ver
schillen af tussen voorheen stevig veran
kerde tegenpolen - lezer en schrijver - en 
zodoende ook tussen binnen- en buitenkant 
van de tekst. Hollier besluit dan ook: “Zo
wel lezer als schrijver bevinden zich aan 
dezelfde kant van de gebeurtenissen, aan 
dezelfde kant van de pagina. Degene die 
schrijft, heeft geen privileges meer, geen 
voorsprong tegenover degene die leest. Hij 
weet niets meer dan de lezer.” [6]
Er dringt zich een zekere overeenkomst op 
tussen Holliers karakterisering van Nadja 
en Susan Suleimans omschrijving van de 
strategieën die Marguerite Duras hanteert in 
haar roman Le ravissement de Lol V. Stein, 
en die vreemde overeenkomst heeft te ma
ken met de vervrouwelijking van de vertel
ler. Doorheen de hortende, hallucinerend 
repetitieve stem van Jacques Hold, tegelijk 
een van de partners in de erotische drie
hoeksverhouding waarin Lol en hijzelf ge
vangen zitten én het gezichtspunt van waar
uit die driehoek wordt gezien, projecteert 
Duras haar verhaal over Lol Stein. Volgens 
Suleiman, heeft Duras er met andere woor-, 
den voor gekozen een mannelijke verteller 
te construeren die ‘vervrouwelijkt’ wordt 
en die deze vervrouwelijking duidt als een 
onvermogen om het object van zijn blik ooit 
te ‘kennen’ : “In het geheel niets omtrent Lol 
te weten,” zegt hij, “betekende datje haar al 
kende. Je kon, besefte ik, nog minder weten, 
steeds minderen minder, over Lol V. Stein”. 
En dit gemis aan kennis, dit wil zeggen het 
gemis aan autoriteit om zowel de details van 
het verhaal als de betekenis ervan te geven, 
is volgens Suleiman bedoeld als een thema-
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tische spiegel voor wat Duras wil bereiken 
op het niveau van de vorm, namelijk een 
soort schriftuur die ze eveneens als vrouwe
lijk omschrijft, een schriftuur die aarzelend 
is, onzeker, vol stiltes. [7]
Bij de vrouwelijke auteur Duras komen - 
volgens Suleiman - twee marginale posities 
het dichtst bij elkaar te liggen: het vrouwe
lijke en de avant-garde. Zij functioneren als 
eikaars metafoor, als beeld van eikaars 
deconstructieve kracht, die precies vero
verd is door het zichzelf misleidende en 
zichzelf verblindende culturele Centrum, 
met zijn categorische afbakeningen en zijn 
veronderstelde waarheden, links te laten 
liggen. In deze zin staat Duras voor wat 
volgens een andere feministische criticus 
geldt voor elke avant-gardistische positie in 
de 20ste eeuw: “het discursiveren van ‘de 
vrouw’”, of wat men zou kunnen noemen 
“de nooit geziene exploratie” door de avant- 
garde “van het vrouwelijke - anderszins 
moederlijke - lichaam”. [8]
Toch functioneert Duras binnen Suleimans 
feministische interpretatie als een twee
snijdend zwaard. Enerzijds biedt Duras’ 
beslissing, om Lois verhaal te laten vertel
len door het personage Jacques Hold, voor 
Suleiman de gelegenheid om een bepaald 
soort letterlijke interpretatie aan de kaak te 
stellen: een feministische lectuur waarin elk 
mannelijk wezen vrouwen exploiteert door 
zich zowel hun blik als hun verhaal toe te 
eigenen, is een hopeloos armzalige lectuur, 
en de eenzijdigheid waarmee dat soort lec
tuur haar eigen onveranderlijke gezichts
punt produceert, brengt haar aan de kant van 
het patriarchaat dat ze wil betwisten. Ander
zijds gebruikt Suleiman Duras blijkbaar als 
een aanleiding om mannelijke schrijvers de 
ambiguïteiten te ontzeggen waartoe alleen 
Duras - als vrouwelijke auteur — toegang 
zou hebben. Hoe gevoelig Suleiman ook is 
voor de aarzelingen en kennislacunes bij 
Duras’ verteller, ze is niet in staat om te zien 
dat dezelfde kwaliteiten worden bereikt door 
middel van Bretons procédés in Nadja, die 
- zoals Hollier heeft aangetoond - van struc
tureel belang zijn voor Bretons vertelling.

Mimicry

Door Susan Suleimans interpretatie van 
Duras te bespreken, wil ik geenszins afstand 
nemen van wat ik aan het begin van deze 
tekst het verslag van mijn relatie tot het 
surrealisme heb genoemd. Deze kwestie 
vormt integendeel een manier om me er 
helemaal in onder te dompelen. Van hieruit 
kan ik immers mijn positie verduidelijken. 
Voor zover mijn positie betrekking had op 
de deconstructieve logica van het surrea
lisme, voor zover mijn verhouding tot de 
surrealistischefotografie gekleurd werd door 
de in het werk verankerde subjectpositie 
zodat de toeschouwer, beroofd van autori
teit en privileges, “vast zal zitten in een 
representatiekluwen, gevangen in een 
spiegelpaleis, verdwaald in een labyrint” 
[9], zag ik in het project van de surrealistische 
fotografie een poging om het kijkende sub
ject te vervrouwelijken, een strategie die ik 
als fundamenteel anti-patriarchaal be
schouwde. De surrealisten gingen ervan uit 
dat in de ervaring van het object het 
geslachtelijke subject - heel vaak vrouwe
lijk - niet biologisch gedetermineerd maar 
geconstrueerd is. Ze begrepen dit construc
tieproces vanuit de psychoanalyse, dat hen 
noties aanreikte zoals ‘fetisjisme’ en ‘fanta
sie’ waarmee ze een transgressief geslachts- 
begrip konden onderbouwen. Om die reden 
moeten de surrealisten beschouwd worden 
als degenen die de patriarchale visie op ‘de 
vrouw’ in vraag hebben gesteld. Ik schreef 
dan ook: “In een groot deel van de 
surrealistische praktijk is de vrouw, doordat 
ze “een glans op de neus” is [Freuds eerste 
voorbeeld van de constructie van de fetisj], 
niet thuis in de natuur. Doordat het surrea
lisme het natuurlijke, waarop de ‘normali
teit’ kan worden gefundeerd, heeft doen 
verdwijnen, stond het op zijn minst poten
tieel open voor het doen verdwijnen van de 
onderscheidingen, wat volgens Bataille de 
functie was van / ’informe. Het geslacht, dat 
centraal stond in het surrealistische project, 
was één van die categorieën. Als /de vrouw/ 
binnen de surrealistische poëzie voortdu
rend geconstrueerd werd, kon dat project op 
sommige momenten op zijn minst de aan
kondiging zijn van een volgende stap, na
melijk deconstructie.” [ 10] En bijgevolg, zo 
besloot ik, zijn visies die het surrealisme 
beschouwen als simpelweg misogyn of anti- 
feministisch, fout.
Feministische auteurs wezen dit standpunt 
verontwaardigd af en beschuldigden me van 
een “samenzwering met de'mannelijke blik”, 
die me blind zou hebben gemaakt voor de 
onwrikbare misogynie van de surrealisten. 
Deze afwijzingen waren meestal van het 
type dat Suleiman had moeten afweren toen

Hans Bellmer

La Poupée, 1935

ze schreef over het gebruik dat Duras maakte 
van Jacques Hold als de verteller van Lol 
Steins verhaal. [11] Maar Suleiman bleek 
zelf ook nogal ongelukkig met mijn inter
pretatie van de surrealistische beweging: 
volgens haar loopt het “figuurlijk worden 
van ‘de vrouw’ of ‘het vrouwelijke’ voor de 
praktijk van de avant-garde [erop uit dat ze] 
nu net de kwestie van het vrouwelijke sub
ject uit de weg gaat”, gezien het feit dat de 
fotografen die ik behandel zonder uitzonde
ring mannen zijn. [ 12] Ze gaat nog verder en 
vraagt zich af “of het discursiveren van ‘de 
vrouw’ door een vrouwelijke schrijver qua 
betekenis en effecten wel te vergelijken is 
met het discursiveren van ‘de vrouw’ door 
een mannelijke schrijver”. Ze houdt staande 
dat dat niet zo is en besluit dat “een vrouwe
lijke surrealist niet simpelweg een subject
positie kan innemen en beelden kan overne
men die aan de mannelijke verbeelding zijn 
ontsprongen”. “Om te vernieuwen,” beweert 
Suleiman, “moet ze haar eigen positie als 
subject uitvinden en haar eigen reeks beel
den uitwerken - en die zullen verschillen 
van het beeld van het uitgestalde vrouwe
lijke lichaam, wat niet wegneemt dat haar 
mannelijke collega’s met dat beeld einde
loze mogelijkheden op het vlak van mani
pulatie, ontwrichting en herschikking,-fan
tasie en projectie aangereikt krijgen.” [ 13] 
Volgens Suleiman is er wel degelijk zo’n 
groep vrouwen geweest en is het onverant
woord om het nog over het surrealisme te 
hebben zonder aan deze vrouwen aanzien
lijke aandacht te besteden. Maar nadat ze 
een aantal auteurs heeft opgesomd - Leonora 
Carrington, Dorothea Tanning, Kay Sage, 
Leonor Fini, Valentine Hugo en Unica Züm 
- geeft ze meteen zelf toe dat die zich maar 
bij het surrealisme hebben aangesloten toen 
de beweging allang over zijn hoogtepunt 
heen was. Bovendien voegt ze eraan toe dat 
hun praktijk zich het adequaatst laat be
schrijven met het begrip mimicry: “de vrouw 
‘herhaalt’ de mannelijke - in dit geval: de 
mannelijke surrealistische - versie van ‘de 
vrouw’, maar dan wel op een zelfbewuste 
manier die de citaatachtige, vaak ironische 
status van de herhaling in de verf zet.” [14]

Dora Maar en Hans Bellmer: 
de aanval op het mannelijke ego

De opvatting dat het subject van de auteur 
geslachtsspecifiek is, of beter, de zekerheid 
dat het geslacht de populatie van auteurs 
noodzakelijkerwijs op zo’n manier opdeelt 
dat vrouwelijke kunstenaars enkel een visie 
met mannelijke kunstenaars kunnen delen 
door samen te zweren met de mannelijke 
blik of door een ironiserende, afstand schep
pende toevlucht tot mimicry - de imitatie als 
zelfbewust en bezwerend gebaar - wil ik 
hier betwisten. Want in het geval van het 
surrealisme en meer specifiek van de 
surrealistische fotografische praktijk, ver
moed ik dat een deel van het meest 
emblematische werk — en met ‘meest 
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emblematisch’ bedoel ik zowel meest re
presentatief als krachtigst - door vrouwen 
werd gemaakt.
Concreet heb ik een paar fotomontages van 
Dora Maar voor ogen, werken die dezelfde 
verbluffende economie tentoonspreiden als 
eender welk werk van Brassaï - bijvoor
beeld, de naakten die hij maakte voor het 
openingsnummer van Minotaure (1933) - 
of van Man Ray - zijn Minotaure (1934), 
zijn Anatomies (1930), of zijn hoed-als- 
fetisj (1935). In al deze gevallen gaat door 
de categoriale vervaging in een overigens 
perfect gefocusseerd beeld het geslachtelijke 
aan het schuiven. Dat levert uiteindelijk het 
beeld op van het lichaam-in-verandering 
dat door de fallische vrouw wordt geprojec
teerd. In bovengenoemde werken van Dora 
Maar hoeft het fallische karakter van de 
benen - hun zwelling en stijfheid - niet te 
worden onderstreept, evenmin misschien 
als de manifeste nadruk op wat er ontbreekt, 
die de betekenaar levert voor de vrouwe
lijke component in dit ambivalente teken. In 
het ene geval wordt dit aangeduid door een 
gaping tussen de twee benen, die gearticu
leerd wordt door ‘stromend’ haar; in het 
andere wordt het aangegeven dooreen randje 
stof: een vrouwenonderbroek als metoniem 
voor een spleet.
Maar er is nog iets anders dat deze beelden 
samenhoudt en verbindt met ander werk dat 
eveneens voor het surrealisme van centraal 
belang is: de allusie op de bidsprinkhaan, 
een insect dat haast uit niets anders dan een 
stel stengelachtige poten bestaat en dat be
rucht is omdat het seks en dood met elkaar 
versmelt: het wijfje peuzelt haar mannelijke 
partner immers meteen na de paring op. 
Deze toespeling roept op haar beurt over
eenkomsten op met de reeksen Poupées van 
Hans Bellmer, niet alleen omdat die het vrou
welijke lichaam eveneens als gezwollen of 
erectiel voorstellen, maar ook omdat ze dat 
lichaam, naar het model van de bidspri nkhaan, 
weergeven als louter benen, en op die manier 
als wezenlijk bedreigend: het beeld van de 
Medusa in al haar castrerende dreiging.
Ik wijs niet alleen op deze overeenkomst om 
aan te tonen hoezeer Dora Maar deel had 
aan de diverse visuele en psychologische 
strategieën die door haar mannelijke colle
ga’s werden aangewend - en ik zie geen 
enkele aanwijzing om te besluiten dat deze 
deelachtigheid ironisch zou zijn - maar ook 
om de interpretatieve reflex te betwisten die 
op dit soort werk - met de verwijzingen naar 
de bidsprinkhaan en de Medusa, en de 
castratieangst die beide torsen - meteen het 
etiket ‘misogyn’ kleeft. De aanval op het 
mannelijke ego - zijn integriteit, zijn kracht 
en zijn stabiele kern - is de taak van de 
Medusa, die alles doet om het pantser rond 
de mannelijke psyche te verbrijzelen. Een 
verbond met de Medusa betekent dus geen 
aanval op vrouwen, maar een aanslag op een 
kijker die verondersteld wordt mannelijk te 
zijn, en een beloning voor zijn verbeelding 
van zijn ergste angsten.

Dit is de argumentatie die Hal Foster in 
verband met Bellmers Poupées ontwikkelt: 
ze vallen het nazi-subject aan door het te 
bedreigen met datgene wat het vreest. En 
dat is niet de aanval door een machtsfiguur, 
maar wel de invasie door een groep van 
‘anderen’, die wel als zwak worden geken
schetst maar niettemin toch de grenzen van 
dat subject bedreigen, zowel geografisch 
(joden, homoseksuelen, zigeuners, bolsje
wieken) als psychisch (het onbewuste, de 
seksualiteit, het ‘vrouwelijke’). Deze angst 
voor een invasie, die in het fascistische 
subject pathologische vormen aanneemt, 
moet op zijn beurt worden gezien als de 
projectie van een gefantaseerde lichame
lijke chaos waartegen dat subject zich 
pantsert: het probeert zich te verdedigen 
door middel van een gemetalliseerd mense
lijk lichaam waarvan de esthetische uit
drukking een gehard en gevulgariseerd 
neoclassicisme is. Bellmers project onder
werpt zich aan sadomasochistische fanta
sieën met de bedoeling de spanning te ver
kennen tussen het samenhouden en het ver
brijzelen van het ik, en dat betekent volgens 
Foster dat hij een medeplichtigheid voor
wendt met het fascistische subject “met de 
bedoeling het op doeltreffende wijze te ont
maskeren”. “In de Poupées,” gaat Foster 
verder, “wordt deze vrees voor het destruc
tieve en het fragmenterende aan de opper
vlakte gebracht en reflexief gemaakt, even
als de poging om die vrees te overwinnen in 
het geweld tegenover het vrouwelijke an
dere - dat is het schandaal maar ook de les 
van de poppen.” [15]
Dat Bellmer wel degelijk op het nazi-sub- 
ject mikt, wordt in een van de poppen erg 
expliciet gemaakt: het wiel van gebogen 
benen die rond een centrale as roteren, neemt 
hier de configuratie aan van een swastika. 
De swastika-achtige Medusa is niet alleen 
een beeld dat het gepantserde mannelijke 
ego in het algemeen viseert, maar een beeld 
dat zijn bestemmeling nog preciezer heeft 
omschreven.
Ook de foto die Dora Maar Ubu heeft ge
noemd, en die beroemder, zoniet sterker is 
dan haar ‘benen’-foto’s, toont de vorme
loosheid van de vervaagde grens. Dora Maars 
Ubu werd in 1936 getoond in de Charles 
Ratton Gallery, waar hij boven de tentoon
stelling van surrealistiche objecten uit 
troonde. In feite functioneerde hij meteen 
als de emblematische surrealistische foto en 
is hij sindsdien zowat uitgegroeid tot de 
mascotte van de beweging.

Claude Cahun en Marcel Duchamp: 
aan weerskanten van de scheidingslijn

Niet Dora Maar, maar wel Claude Cahun is 
recentelijk naar voren getreden als een krach
tig antwoord op Suleimans oproep voor 
vrouwelijke surrealisten die
“hun eigen positie als subject uitvinden en 
hun eigen reeks beelden uitwerken”. Ik 
schrijf niet zomaar ‘recentelijk naar voren 
getreden’: in de periode van haar dood tot 
een tiental jaar geleden was Cahun zo wei
nig bekend dat critici die schreven over de 
tentoonstelling L'Amour Fou: Surrealism 
and Photography, waarin werk van haar 
was opgenomen - zelfs critici die goed thuis 
waren in het surrealisme - ervan uitgingen 
dat iemand met de voornaam Claude wel 
een man moest zijn. Nog een illustratie van 
deze vergetelheid: in de belangrijke 
anthologieën die aan vrouwelijke surrea
listische kunstenaars zijn gewijd, zoals de 
speciale aflevering van Obliques( 1976) over 
La Femme Surréaliste, of .de bundel 
Surrealism and Women die Mary Ann Caws 
heeft geredigeerd, of Whitney Chadwicks 
WomenArtists and the Surrealist Movement 
(1985), wordt Cahun niet vermeld.
Maar intussen staat Cahun - surrealistisch 
auteur, fotografe, actrice, politiek activiste, 
actief in het Franse verzet en flamboyante 
lesbienne - als het ware symbool voor de 
confrontatie met de problematiek van de 
constructie van identiteit en geslacht en de 
verkenning van de labiele toestand van de 
subjectiviteit, een betrokkenheid die vele 
feministische critici exemplarisch vinden. 
[16] Daarom citeren deze critici onveran
derlijk Cahuns uitspraken over vermom
ming. Instemmend halen ze bijvoorbeeld 
deze regels aan uit haar autobiografische 
Aveux non avenus: “Onder dit masker een 
ander masker. Nooit zal ik al deze gezichten 
hebben afgepeld.”
Het klopt dat Cahuns intrede in kringen van 
de Parijse avant-garde samenviel met het 
feit dat ze een pseudoniem aannam. De 
voornaam - Claude - kondigde een 
geslachtsonbepaaldheid aan die verdere aan- 
passingen aan haar uiterlijk en zelf
presentatie nog zouden versterken. Ze schoor 
haar hoofd kaal of verfde haar gemilli
meterde haar soms roze of groen. Dat 
mannelijksheidsmasker zette ze soms nog
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sterker aan, bijvoorbeeld in de fotogra
fische zelfportretten waarop ze haar schedel 
anamorfotisch vervormde, of in de mannen
rollen die ze in Albert-Birots theater ver
koos te spelen. Maar als ze voor een vrou
welijke verschijningvorm koos, bleek ook 
die steeds het resultaat van een ingreep, 
hetzij met make-up en andere kleine kunst
grepen, hetzij met één van de echte maskers 
waarmee ze zichzelf omringde. Deze op
merkelijke zelfportretten fungeerden als een 
reeks schotten waarachter de ‘werkelijke’ 
Claude Cahun verdween. Ze vormden ver
volgens ook het materiaal waarmee Moore, 
Cahuns halfzus en minnares, fotomontages 
maakte die de tien delen aanduiden in A veux 
non avenus, Cahuns verzameling autobio
grafische verhalen, droomverslagen, gedich
ten en reflecties over het probleem van de 
identiteit. ‘
Voor zover deze reflecties het idee van de 
identiteit als iets stabiels in vraag stellen 
- zoals in haar formule “‘Spiegelen’ en 
‘fixeren’: die woorden hebben hier niets te 
zoeken” - gaat Cahuns deconstructieve vi
sie op de positie van het subject gelijk op 
met de subjectieve vervaging die ik eerder 
in een groot deel van de surrealistische 
productie heb aangewezen en die ik heb 
omcirkeld met de begrippen informe, 
altération, of déclasser. In een aantal van 
haar visuele stijlfiguren die in de creatie van 
maskers tot uitdrukking zijn gekomen, maakt 
Cahun gebruik van dezelfde rekwisieten als 
haar mannelijke collega’s, en ze willen 
gelijkaardige effecten van ontwrichting en 
herschikking of van fantasie en projectie 
bewerkstelligen. Dat wijst erop dat de sa
menhang tussen haar werk en dat van hen 
dieper ligt. Zo plaatst ze haar hoofd onder 
een glazen stolp, op een manier die doet 
denken aan Man Ray’s foto Hommage à 
D.A.F. de Sade, ze gebruikt kermisspiegels 
om haar eigen anatomie te belagen, zoals in 
Kertesz’ Distortions, en ze beslist in een 
kast te kruipen en even slap en gedwee te 
worden als een van Bellmers Poupées.. 
Maar tegen de gedachte dat Cahun in haar 
verkenning van grensvoorwaarden weleens 
overeen zou kunnen komen met mannelijke 
collega’s, voeren haar feministische aan
hangers aan dat Cahuns autobiografische 
project haar aan weerskanten van de camera 
plaatst - tegelijkertijd subject en object van 
de representatie - en dat het haar, als vrouw, 
begiftigt met het vermogen om de blik tege
lijk te projecteren en vanuit het beeld zelf te 
beantwoorden, op het moment dat Claudes 
ogen de onze ontmoeten, soms verleidelijk, 
soms vijandig, soms spottend. Voorts beto
gen ze dat het zelfportret als project hele
maal afwezig is in het corpus van de 
surrealistische fotografie, en dat zo’n pro
ject erop neerkomt dat het vrouwelijke sub
ject macht opeist.
Cahuns naamsverandering wordt doorgaans 
gezien in samenhang met haar trans- 
vestitisme: als een embleem van haar be
slissing om de geslachtsfixatie op te heffen. 
Over het deel van haar pseudoniem dat geen 
verband houdt met sekse maar wel met ras 
wordt haast nooit gerept. Toen zij - die in 
een uiterst prominente literaire familie werd 
geboren als Lucy Schwob - in 1914 een 
tekst publiceerde in Le Mercure de France, 
het tijdschrift dat haar beroemde oom Marcel 
mee had opgericht, had ze voor de schrijvers
naam Claude Courlis gekozen. Deze keuze 
voor mannelijkheid werd gevolgd door een 
tweede problematisering van de identiteit, 
toen ze in 1918 voor een andere tekst in 
hetzelfde tijdschrift de familienaam Cahun 
adopteerde. Het is ongetwijfeld betekenis
vol dat ze de naam van haar moeders familie 
gebruikte, maar wat daarbij totnogtoe con
sequent onvermeld bleef, is het feit dat 
Cahun een Franse vorm is van Cohen, een 
naam die de drager ervan identificeert als 
iemand die tot de joodse rabijnenklasse be
hoort, zoals de drager van de naam Levy 
geïdentificeerd wordt als behorende tot de 
subpriesterlijke liturgische klasse.
Hoewel hij onmiskenbaar joods is, had de 
naam ‘Schwob’ een zekere culturele uitstra
ling gekregen die de drager ervan enigszins 
tegen het antisemitisme beschermde, wat 
bijvoorbeeld ook gold voorde naam ‘Proust’. 
In het naoorlogse Frankrijk dat geplaagd 
werd door een opgelaaid antisemitisme, was 
het inruilen van ‘Schwob’ voor ‘Cahun’ 
niets anders dan een provocatie. Overigens 
was het etaleren van haar raciale afkomst 
even gevaarlijk als het te koop lopen met 
haar lesbische geaardheid.
Nu was Claude Cahun in Frankrijk niet het 
enige lid van de naoorlogse avant-garde dat 
travestie en joodszijn in een uitdagend ge
baar met elkaar versmolt. Marcel Duchamp 
vertelt Pierre Cabanne dat toen hij in 1920 
zijn identiteit wilde veranderen, hij er eerst 
aan dacht om een joodse naam te kiezen: “Ik 
vond geen joodse naam die ik bijzonder 
mooi vond of die me bekoorde, en plots had

Claude Cahun

Zelfportret, ca. 1932

ik een idee: waarom niet van geslacht veran
deren? .. .daaruit kwam dan de naam Rrose 
Sélavy voort”. [17] In deze uitspraak gaat 
Duchamp echter makkelijk voorbij aan het 
feit dat zijn uiteindelijke keuze hem in staat 
stelde tegelijk “van geslacht te veranderen” 
en “een joodse naam aan te nemen”, aange
zien Levy - na Cohen de meest voorko
mende joodse naam - onmiskenbaar in 
Sélavy besloten ligt.
De overeenkomst met Duchamp gaat duide
lijk verder dan deze naamskwestie. Ze heb
ben ook het genre van het zelfportret ge
meen, dat ze niet alleen in de fotografie 
exploreren maar ook in teksten en andere 
disciplines. En wat die overeenkomst des te 
dwingender maakt, is het feit dat deze ver
kenning bij beiden uitmondt in de aanwe
zigheid van een plooi in het veld van de 
representatie. Rond deze plooi draaien en 
spiegelen zich de identiteiten, als een paar 
dubbele helixen, en worden de posities van 
de kijker en de bekekene omkeerbaar.
De plooi in Cahuns werk is niet alleen het 
resultaat van haar gebruik van de spiegel 
waarmee ze werkelijkheidseffecten produ
ceert, zoals een soort reusachtige Rorschach- 
vlek, waarin het authentieke en de kopie 
elkaar achternazitten. Ze gebruikt ook mas
kers om een soort plooi te creëren in het veld 
van de subjectiviteit - waar persoonlijkheid 
afbladdert tot persona. Zo’n plooi wordt 
ook op diverse plaatsen in Duchamps ver
kenning van de identiteit uitgezet, te begin
nen met de horizonlijn van het Grote Glas 
dat het domein van de Vrijgezellen scheidt 
van dat van de Bruid. In het voorbereidende 
schetsje dat hij voor het Glas maakte, zou 
Duchamp deze lijn uitdrukken als een plooi 
in zijn eigen subjectiviteit: het domein bo
ven de plooi wordt aangeduid met MAR 
(voor Mariée) en dat eronder met CEL(voor 
Célibataires), zodat ze samen een ‘Marcel’ 
produceren die door het geslacht doormid
den wordt gesneden.
Maar Duchamp doet zijn uiterste best om 
duidelijk te maken dat de plooi ook in sa
menhang moét worden gezien met een soort 
‘omkeerbaarheid van richtingen’, zoals in 
de Rotoreliëfs, Rrose Sélavy’s eigen artis
tieke product (voor het eerst te zien in het 
Anémie Cinéma-project, 1925-1926). De 
draaiende schijven brengen een beweging 
op gang die weldra de illusie creëert dat ze 
zichzelf heeft omgekeerd: de uitstekende 
ogen of borsten, bijvoorbeeld, worden de 
wijkende leegte van de uteriene holte. Iets 
gelijkaardigs doet zich ook voor op het 

terrein van de taal, met de links/rechts- 
omkering van lettergrepen of het ‘spoone- 
risme’, dat bijvoorbeeld het woord ‘esqui
maux’ op zichzelf terugplooit zodat ‘aux 
mots exquis’ ontstaat. Deze verdubbeling 
van een identiteitsplooi met een ruimtelijke 
plooi die de richtingen omdraait, zodat de 
kijker de plaats kan innemen van degene die 
bekeken wordt, of de boodschapper die van 
de bestemmeling, wordt voorts ook uitge
drukt in het vreemde zelfportret dat 
Duchamp Tu m’ heeft genoemd, en dat 
suggereert dat de polen ‘jij’ en ‘ik’ omkeer
baar zijn, zoals in het psychologische ver
schijnsel dat transitivisme wordt genoemd: 
een kind dat ziet hoe iemand geslagen wordt, 
begint te huilen omdat het gelooft dat het 
zelf de klappen krijgt. [ 18]
Dat de surrealisten deze praktijk van de 
plooi hebben aangehangen - dat Robert 
Desnos onder de naam Rose Sélavy poëzie 
publiceerde die uit spoonerismen bestond 
en Michel Leiris hetzelfde genre beoefende 
en proeven publiceerde onder de titel 
Glossaire j ’y serre mes gloses - is betekenis
vol: het geeft Duchamp een plaats in het 
veld van het surrealisme van medio jaren 
’20. Maar wat het geplooide zelfportret be
treft als middel om de identiteit te onderzoe
ken: alleen wanneer Duchamp en Cahun 
expliciet met elkaar in verband worden ge
bracht, kunnen we aanvoelen in welke mate 
zo’n plooi de vaste posities van de kijker en 
de bekekene ontwricht. Als we erkennen dat 
aan weerskanten van de scheidingslijn tus
sen subject en object mannelijke en vrou
welijke identificaties voortdurend stuiver
tje wisselen, kunnen we zo’n project onmo
gelijk ernstig nemen en tegelijk staande 
houden dat de subjectpositie van de maak
ster van het werk stabiel en vrouwelijk is, 
zoals in het geval van Cahun werd betoogd. 
We kunnen het ook anders formuleren, en 
ons afvragen of er een wezenlijk verschil 
bestaat tussen de manier waarop Cahun het 
veld van de representatie behandelt en de 
manier waarop Duchamp dat doet, of tussen 
de manier waarop beiden gebruik maken 
van vermommingen - een verschil dat die
per zou gaan dan het feit dat zij, als jonge 
kunstenaar en surrealist, in haar werk een 
gevoel van psychologische intensiteit en 
verwarring projecteert dat Duchamp ver
mijdt.
Ik stel deze vraag niet om Cahuns werk 
omlaag te halen, maar om me te distantiëren 
van de veronderstelling die opklinkt in 
Suleimans verwijzing naar “de mannelijke 

verbeelding” (en ik citeer haar hier alleen 
omdat ze zo’n duidelijk voorbeeld is). De 
overeenkomst tussen Cahun en Duchamp 
moet aantonen dat het veld van de Verbeel
ding vloeiend genoeg is om toe te staan dat 
posities door meer dan een geslacht tegelijk 
worden ingenomen. Daarmee wil ik ook 
zeggen dat kunst die door vrouwen is ge
maakt geen bijzondere rechtvaardiging be
hoeft, en ik wil deze tekst over mijn relatie 
tot de surrealistische productie dan ook be
sluiten zonder er een te geven.

Rosalind E. Krauss

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens «
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15,1977; Whitney Chadwick, WomenArtists 
and the Surrealist Movement, Thames and 
Hudson, Londen, 1985.
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Bovenstaande tekst werd gelezen door 
Rosalind E. Krauss op 8 januari 1998 in 
het Museum Boijmans Van Beuningen. 
De tekst vormt tevens de inleiding van 
een boek over vrouwelijke kunstenaars 
dat binnen afzienbare tijd zal verschij
nen.
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Culturele promiscuïteit
Jonathan Lasker, het sacrale en het banale

In 1981 schildert Jonathan Lasker een reeks 
die hij de titel Prefab view geeft. Naar eigen 
zeggen stelt de kunstenaar zich met deze 
werken op als een derderangs kitschschilder. 
De Prefab view-reeks omvat abstracte doe
ken die inderdaad op maat lijken gemaakt 
van het onderste segment van de markt 
- werken die mooi tot hun recht zouden 
komen in goedkope motels of verpatst zou
den kunnen worden in K-Mart-winkels. [1] 
De vage en verwiste achtergronden van 
deze schilderijen hebben iets land
schappelijks. Daarvoor bevinden zich 
amorfe verfvormen. Het spel van achter
grond en abstracte ‘figuren’ is ook voor het 
overige werk van Lasker kenmerkend, maar 
in de Prefab view-serie ontbreekt de span
ning die de kunstenaar in zijn ‘echte’ werk 
weet op te roepen. Al is de ironische poging 
om decoratieve massa-abstractie te maken 
een uitzondering in Laskers oeuvre, ook 
zijn overige werk wordt door sommigen 
geïnterpreteerd als een capitulatie voor de 
slechte smaak, kitsch en popcultuur.

Hoog en laag

In de kunstwereld staat de dialectiek van 
high art en low culture vanaf het begin van 
de jaren’80 weer volop in de belangstelling. 
Terwijl in het midden van de eeuw critici als 
Clement Greenberg de autonomie en de 
zuiverheid van de moderne kunst vierden, 
wordt tegenwoordig vaak benadrukt dat ook 
de autonome, hoge kunst voortdurend pro
fiteert van ontwikkelingen in de massacul
tuur. [2] De abstracte schilderkunst, ooit 
beschouwd als de kunstvorm bij uitstek van 
deze eeuw, wordt daardoor nu vaak als 
minder relevant aangezien dan allerlei on
zuivere praktijken van bijvoorbeeld het 
dadaïsme en de pop art.
Naarmate de beeldende kunst in de vroege 
20ste eeuw steeds ‘zuiverder’ werd, naar
mate zij steeds minder van de banale zicht
bare werkelijkheid toeliet, steeg het belang 
van de context waarin het werk getoond 
werd: de rol van de tentoonstellingsruimte 
werd steeds belangrijken Terwijl de salons 
van de 18de en 19de eeuw een soort rommel
markten waren waarop individuele werken 
als even zovele vensters op de wereld fun
geerden, Werd in progressieve kringen rond 
1900 een andere praktijk ontwikkeld. Het 
kunstwerk, dat nu niet meer op narrativiteit, 
anekdotiek of realisme beoordeeld werd 
maar op zijn inherente, zuiver esthetische 
waarden, diende geïsoleerd bekeken te wor
den. Het zuiver esthetische kunstwerk moest 
tegen de vulgariteit van de volle wanden en 
in het algemeen tegen de verleidingen van 
de moderne visuele wereld in bescherming 
genomen worden. Rond het kunstwerk werd 
een cultusruimte gecreëerd.
In Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischenReproduzierbarkeit contrasteert 
Walter Benjamin de cultuswaarde van kunst 
met haar tentoonstelli ngs waarde. Oorspron- 
kelijk stond het kunstwerk geheel in dienst 
van het sacrale en daarmee van een be
paalde plek en van een ervaring die aan die 
plek gebonden is, maar in de loop van de 
westerse geschiedenis werd het steeds meer 
een verplaatsbaar tentoonstellingsobject, dat 
met de opkomst van de fotografie boven
dien van zijn uniciteit werd beroofd. [3] De 
moderne tendens om een cultusruimte 
rondom het kunstwerk te creëren, kan men 
vanuit benjaminiaans perspectief dan ook 
zien als een poging om de verschuiving ten 
gunste van de tentoonstellingswaarde te 
compenseren door binnen het moderne 
expositiewezen een pseudo-sacrale ruimte 
te creëren die een intense esthetische erva
ring mogelijk maakt-een ‘unieke’ ervaring 
die zich van de ‘mediale’ kwalitatief onder
scheidt. Het Museum of Modem Art van 
Alfred Barr en de vele ernaar gemodel
leerde musea zijn tempels voor de altaar
stukken van Matisse, Picasso, Mondriaan, 
Newman en Rothko. Er zijn ook initiatieven 
geweest om dit museale presentatiemodel 
ook daadwerkelijk voor religieuze doelein
den in té zetten. Het bekendste is de Rothko 
Chapel te Houston (voltooid in 1971), waar 
schilderijen van Mark Rothko een niet aan 
een specifieke religie gebonden devotie 
moeten inspireren. De Rothko Chapel is een 
romantische poging om de kunst uit haar 
museale isolement te bevrijden en haar weer 
een spirituele rol te geven, waarbij echter 
gebruik wordt gemaakt van de sacraliserende 
werking die de white cube zelf reeds bezit. 
Overigens bleek, zoals Brian O’Doherty in 
zijn legendarische tekst Inside the white 
cube heeft aangetoond, de transformerende 
werking van de witte ruimte zo groot dat 
niet alleen schilderijen, maar vrijwel alles 
een auratische glans kon krijgen. [4] Ook 
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rommel kan het voorwerp worden van de 
magische transsubstantiatie tot kunst. Vanaf 
de pop art houdt de massacultuur dan ook 
een triomfantelijke intocht in de cultus
ruimte. Banale en ‘lage’ elementen worden 
door de moderne tentoonstellingsruimte in 
de kunst ingelijfd. Zou naast de white cube 
ook de meest zuivere aller kunstvormen 
voor de lokroep van het banale en lage 
kunnen zwichten?

Decadente abstractie

Vanaf de jaren ’60 en ’70 wordt in de oude 
abstracte kunst de zuiverheid geleidelijk 
losgelaten. Exemplarisch is de ontwikke
ling van Frank Stella, die in de loop van de 
jaren ’70 zijn minimalistisch idioom inruilt 
voor steeds complexere vormen, en zijn 
barokke reliëfs niet alleen met zeer felle 
kleuren bedekt, maar ook met krabbels die 
aan de ‘lage’ wereld van de graffiti refere
ren. In het werk van Jonathan Lasker domi
neren vanaf het midden van de jaren ’80 
eveneens heldere, vaak modieuze kleuren 
die associaties oproepen met de wereld van 
commercie en decoratie. De Criticus Donald 
Kuspit, die al snel de ernst van de kunst 
bedreigd ziet, beschouwt de werken van 
Lasker als “a kind of trendy, decadent 
abstraction”, als “cartoons of abstraction - 
ingeniously kitschy abstractions”. [5] 
Naast het kleurgebruik heeft misschien ook 
de wijze waarop Lasker elementen uit de 
geschiedenis van de abstracte kunst stileert 
en manipuleert tot dit oordeel bijgedragen. 
Met kennelijke cultural promiscuity (de ti
tel van een werk uit 1986) neemt Lasker 
lage elementen op in de ooit zo verheven 
abstracte schilderkunst. Zowel vormen die 
verwijzen naarde geometrisch-abstracte als 
naar de abstract-expressionistische kunst 
komen in zijn oeuvre voor, inderdaad in 
elegante afgeleides die men cartoonachtig 
zou kunnen noemen. De indruk die dit hel
der gekleurde en gestileerde werk op de 
kijker maakt, is onmiskenbaar zeer krachtig 
- een visuele stomp voor de kop, of deze nu 
als negatief of als positief wordt ervaren. 
Als achtergrond van zijn doeken hanteert 
Lasker veelal een egale kleur. Vaak ge
bruikte kleuren zijn geel, oranje, lichtblauw, 
groen en roze. De laatste jaren verkiest hij 
meestal een witte ondergrond, die dan ech
ter weer deels gevuld wordt met vormen 
waarvoor hij zij n kenmerkende kleuren aan
wendt. De uniforme achtergrondkleur creëert 
samen met het gebrek aan licht/donker-
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modulatie een soort eenheidslicht in zijn 
‘werk. Men kan dit relateren aan het licht van 
film en televisie. In een gemeenschappelijk 
artikel hebben de criticus David Carrier en 
de schilder David Reed, uitgaande van op
merkingen van Lasker, hierover het vol
gende geschreven: “Now film and television 
create a different unified light, which seems 
superhuman. This light is not as directional 
as the religious light in Baroque painting; it 
uniformly increases the color intensity across 
the screen”. [6] Lasker is er heilig van 
overtuigd dat de schilderkunst juist in deze 
gemediatiseerde tijd van onwerkelijke beel
den essentieel is, maar zijn werk vlucht niet 
in de ivoren toren van de schilderkunstige 
zuiverheid. Het absorbeert veeleer elemen
ten van de popcultuur en de massamedia. 
Deze verschijnen in zijn schilderijen niet als 
pop art-achtige citaten, maar op indirecte 
wijze, als allusies.
Hoe functioneert deze ‘decadente’ abstrac
tie nu precies? Eerst en vooral is de relatie 
tussen achtergrond en voorgrond cruciaal. 
Even essentieel is echter in veel werken de 
spanning tussen lineaire structuren en 
pasteus geschilderde vormen. Een derde 
voortdurend terugkomend element is de 
frictie tussen een altijd imperfecte, enigs
zins krakkemikkige geometrische orde 
(Rural geometry luidt de titel van een werk 
uit 1988) en kennelijk chaotische krabbels, 
die bij nader inzien soms juist sterk gecon
strueerd lijken te zijn. Laskers rasterstruc- 
turen vormen geen perfecte, objectieve orde 
zoals in veel andere abstracte kunst, terwijl 
zijn krabbelvormen weliswaar zijn begon
nen als droedels, maar daarna zo gestileerd 
zijn dat ze niet meer voor vrije zelfexpressie 
of voor automatische voortbrengselen van 
het onbewuste kunnen doorgaan.
Deze drie opposities - achtergrond/voor- 
grond, lijn/verfstreek, geometrie/gekrabbel 
- komen in Laskers oeuvre voortdurend 
terug, alhoewel niet in elk werk of in de
zelfde mate. Overigens worden deze tegen
stellingen ook onophoudelijk geproblemati
seerd, ondermijnd. In het werk How to be 
van 1990 is de ondergrond een helder geel, 
waarop vier horizontale balken zijn gete
kend. De balken bestaan elk uit een dunne 
zwarte omtreklijn waarin een haaientanden- 
zigzaglijn is geplaatst die net niet regelma
tig is. De balken zijn niet even lang - ze zijn 
zo boven elkaar geplaatst dat ze een stompe 
piramide vormen. Men zou hierin de sug
gestie kunnen zien van een centraal per
spectief, hetgeen echter wordt tegengespro
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ken door het feit dat de balken alleen in de 
lengte van formaat veranderen, niet in de 
hoogte. Deze fragiele structuur wordt geïn
filtreerd door onregelmatige verfstreken en 
krabbels. Zo wordt een van de zigzaglijnen 
gedeeltelijk bedekt door een woekering van 
zwarte krabbels die er als een huls omheen 
lijkt te zijn gegroeid - aan een van de onder
ste punten hangt een gekrabbelde sliert als 
een sok aan een waslijn naar beneden. Op de 
rechterhelft van het doek is een pasteuze, 
dik opgebrachte maar niet erg brede verf- 
sliert te zien die bovenaan het doek een 
stukje de omtrek van de bovenste balk volgt, 
maar daarna volstrekt doelloos naar bene
den kronkelt en ondertussen een paar keer 
van kleur verandert. Ook deze verfsliert 
draagt ertoe bij dat de perspectivische wer
king teniet wordt gedaan: zij kronkelt zich 
van de bovenste balk over de daaronder 
liggende balken naar beneden alsof er toch 
alleen maar sprake is van een plat vlak 
zonder enige diepte.
De suggestie van perspectief, die in dit 
geval ontstaat door het verschil in lengte 
van de balken, ontbreekt in weinig werken 
van Lasker. Meestal hebben zijn schilde
rijen ook een liggend formaat, wat hun 
structurele verwantschap met landschap
schilderkunst benadrukt. Doen Laskers 
werken dus enerzijds hedendaags en banaal 
aan, als cartoons van kunst, dan hebben ze 
anderzijds toch verbluffend traditionele ken
merken. In deze rudimentair landschappe
lijke setting ontvouwt zich een confrontatie 
van lineaire structuren en krabbels en verf
streken, en daarmee van de droom van abso
lute orde die in de geometrische abstractie 
besloten ligt en de droom van (al is het 
getourmenteerde) vrijheid die het expres
sionisme vertegenwoordigt.

Tekens en markeringen

Lasker zet deze quasi-geometrische en 
pseudo-expressionistische elementen op 
gecalculeerde wijze in. Het zijn tweede
graadstekens, tekens die aan hun eigen ge
schiedenis refereren én er een commentaar 
op leveren. Zijn belangstelling voor cultu
rele codes deelt hij met kunstenaars als 
Peter Halley, Jeff Koons en Haim Steinbach, 
met wier werk het zijne in de tweede helft 
van de jaren ’80 trouwens vaak in samen
hang wordt gepresenteerd en besproken.
De kunstwereld ontwikkelt in deze tijd een 
ware passie voor de code. Kunsttijdschriften 
worden gevuld met exegeses van Bau-
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drillard, die betoogt dat in de postindustriële 
samenleving de productie als dominante 
factor plaats heeft gemaakt voor de 
reproductie, en de realiteit voor de 
hyperrealiteit, voor de heerschappij van de 
code. Haim Steinbach veraanschouwelijkt 
dit door op plankjes op uitgekiende wijze 
producten te combineren, soms op grond 
van bepaalde associaties, soms alleen op 
basis van formele (design)kenmerken. Even
als de gebruikswaarde heeft ook de ruil
waarde afgedaan: het gaat enkel nog om de 
betekenis en de culturele verleidingskracht 
van producten. David Carrier leidt uit 
Baudrillards theorieën af dat abstracte kunst 
niet meer mogelijk is, aangezien geen en
kele vorm van kunst zich nog aan de dwang 
van de code kan onttrekken. [7] Peter Halley 
trekt al eerder een soortgelijke conclusie en 
illustreert met semi-abstracte diagrammen 
zijn foucaultiaans-baudrillardiaanse maat
schappijvisie.
Zoals gezegd is de relatie tussen geometrie 
en gebaar essentieel voor Laskers werk, 
waarbij de geometrie echter krakkemikkig 
is en het gebaar gestileerd. Zo bekritiseert 
hij impliciet de beide uitersten van de ab
stracte kunst, die gerelateerd kunnen wor
den aan respectievelijk de tendens tot 
geometrisering die van de fabriek tot de 
stadsplattegrond de moderne cultuur tekent, 
en de compenserende, expressionistisch- 
existentialistische fixatie op de uniciteit van 
het individu. Lasker neemt echter geen een
duidige tekens uit de hedendaagse cultuur 
in zijn werk op - zoals Steinbach - en hij 
pretendeert ook niet door middel van een 
beperkt aantal eenduidig gecodeerde ele
menten de samenleving te analyseren - zo
als Halley.
Het schilderij Today's universe uit 1988 
toont op een oranje ondergrond een patroon 
van lichtelijk onregelmatige vierkanten in 
horizontale rijen. De vierkanten zijn inge
deeld zoals de Franse vlag: ze bestaan uit 
verticale blauwe, witte en rode strepen. 
Lasker verwijst hier duidelijk naar de flag 
paintings van Jasper Johns, met name naar 
Flag on orange field ( 1957). Terwijl Johns’ 
Amerikaanse vlag echter haast keurig 
modernistisch het platte vlak van het schil
derij benadrukt, suggereren de vlaggen van 
Lasker juist diepte doordat ze kleiner zijn 
naargelang ze zich in een hogere rij bevin
den. Wederom creëert Lasker dus een 
perspectivische indruk, die vervolgens op
nieuw wordt ondermijnd: in de tweede rij 
van beneden bevinden zich twee vlaggen 
wier blauwe balken doorlopen naar bene
den en zich perspectivisch incorrect vóór de 
vlaggen in de eerste rij schuiven. In dit 
vlaggenlandschap prijken ook twee rafe
lige, pasteuze verfvormen die opgebouwd 
zijn uit een bruine ondergrond met daarop 
onregelmatige, groene penseelstreken. Hoe 
cartesiaans-ordentelijk het doek verder ook 
moge zijn, deze vormen onttrekken zich aan 
de code van het streepjespatroon. Die ruimte 
is er kennelijk - It's a free country, zoals de 
titel luidt van een schilderij dat een jaar 
eerder is ontstaan.
In het geval van Today ’s universe krijgen de 
geometrische elementen een expliciete be
tekenis: de orde wordt in dit geval geïdenti
ficeerd met de idee van de natie. Het is 
echter belangrijk dat de sterk gecodeerde 
vlaggen met de hand gemaakt en onregel
matig van vorm zijn. Van even groot belang 
is dat de vlaggen gezelschap krijgen van 
grillige verfstructuren, die weliswaar als 
tweedegraads tekens van spontaniteit fun
geren, maar anderzijds vooral ook fysieke 
markeringen zijn die niet opgaan in de code. 
Laskerwijstineen interview in de catalogus 
die de tentoonstelling in het Stedelijk bege
leidt op dit verschil tussen tekens (signs') en 
markeringen (marks): “A mark is something 
about which the only thing you know is that 
it is a mark. It is neutral in the sense that it 
doesn’t have a specifically assigned 
meaning. I think there is a range between 
signs and marks in my work, a certain frontier 
where you exit the realm of the signs and 
enter that of the mark”. [8] Laskers vormen 
lijken inderdaad op elk moment hun beteke
nis te gaan onthullen, maar worden dan toch 
weer krabbel, markering, index. Kortom, zij 
vertonen het ontwijkende karakter dat van 
hoge kunst wordt verwacht, niet de snelle 
leesbaarheid van vulgaire tekens. Lasker 
streeft niet naar volstrekte transparantie.
In zekere zin is Lasker dus conventioneler 
dan de simulatie-kunstenaars en de pop art: 
hij incorporeert bad taste-elementen in com-., 
posities die zich verzetten tegen snelle con
sumptie. Terwijl hij in 1981 met de Prefab 
view-reeks een kitscherige versie van zijn 
eigen toenmalige stijl maakt en zich daar
mee (al is het imaginair) in de low culture

Jonathan Lasker

The Ecstasy of Logic, 1992

buiten de witte kubus begeeft, incorporeert 
hij daarna ‘lage’ elementen in werken die 
een hoge ambitie hebben. Deze benadering 
is veel interessanter dan de flirt met de 
banaliteit van Prefab view. Koketteren met 
slechte smaak is in de jaren ’80 en ’90 
immers een al te vaak gebruikte strategie in 
de kunst geworden: een middel om te sug
gereren dat het werk betreft dat ‘in het 
leven’ staat, terwijl het zich in werkelijk
heid parasitair opstelt. De cultus van de 
zuiverheid is ingeruild voor een even on
doordachte celebratie van de onzuiverheid. 
Lasker mag dan veel hebben geleerd van 
televisie, film, motelkitsch en Las Vegas, 
voor hem is banality geen saviour.

Discursieve schilderkunst

De cultus van de zuiverheid van de 
modernistische schilderkunst ging niet al
leen gepaard met een uitbanning van de 
buitenwereld. Ze ging ook ten koste van 
elke vorm van narrativiteit. De kunst diende 
uit te nodigen tot contemplatie, niet tot 
reflectie. Het is niet verwonderlijk dat El 
Lissitzky in zijn poging om zijn abstracte 
vormen in te zetten voor communistische 
propaganda weer een vorm van narrativiteit 
introduceerde - men denke aan het verhaal 
van de twee kwadraten uit 1922. Over het 
algemeen geldt echter dat de historische 
abstracte kunst bij uitstek getuigt van “mo
dern art’s will to silence, its hostility to 
literature, to narrative, to discourse”. [9] 
Deze wil tot zwijgen van de abstracte kunst 
werd echter, zoals W.J.T. Mitchell heeft 
geconstateerd, doorkruist door de inflatoire 
groei van theoretische geschriften die deze 
vorm van kunst moesten rechtvaardigen en 
verklaren. [10] Mondriaan beweerde dan 
wel dat zijn schilderijen geen uitleg behoef
den, dit weerhield hem er niet van lijvige 
tractaten te produceren.
Lasker laat er zich daarentegen juist op 
voorstaan dat zijn werken “highly dis
cursive” zijn. [ 11 ] Deze discursi viteit wordt 
niet gehinderd maar juist bevorderd door de 
reeds geconstateerde ambivalenties van 
Laskers vormen en composities. Er wördt 
vaak gesuggereerd dat er sprake is van een 
gebeurtenis, zonder dat er evenwel een slui
tende interpretatie mogelijk is. De titels 
sturen de associaties en de interpretaties van 
de kijker daarbij vaak in een bepaalde rich
ting, maar ook zij brengen de kijker niet bij 
een definitieve betekenis. Zoals John C. 
Welchman in zijn recente studie over de rol 
van de titel in de moderne kunst opmerkt, 
speelden titels in de 19de-eeuwse salon- 
kunst een cruciale rol bij het identificeren 
van de verhalen en anekdotes in de schilde
rijen, omdat de picturale weergave van han
delingen in veel gevallen ambivalent is als 
er geen algemeen bekend verhaal aan ten 
grondslag ligt. [ 12] Laskers titels functione
ren veeleer als een toegevoegde waarde: ze 
vestigen de aandacht op deelaspecten of 
roepen associaties op. Daarin lijken ze op 
titels van een symbolist als Redon, die even
min de bedoeling hebben een eenduidige 
interpretatie mogelijk te maken. In de ab
stracte kunst is Stella’s gebruik van evoca
tieve titels een precedent. Stella’s titels lij
ken vaak echter willekeurig te zijn, of in 
ieder geval ook voor een ander werk van 

dezelfde reeks gebruikt te kunnen worden. 
Tot de absurdere titels in Laskers oeuvre 
behoort To believe in food (1991), dat men 
wellicht in verband kan brengen met de 
snoepkleurtjes van de roze, bruine en licht
blauwe verfkronkels op het schilderij. The 
big picture (1986) relateert het grote for
maat van het doek aan de cinema, terwijl 
Sensible arrangement (1996) een verband 
legt tussen de schikking van vormen op het 
schilderij en een ‘schikking’ tussen echte
lieden die in een scheiding verwikkeld zijn. 
Intrigerender is het samenspel van titel en 
compositie in een werk als Between theory 
and reality uit 1993, dat twee door een 
horizontale balk (die natuurlijk de horizon- 
lijn evoceert) gescheiden vlakke, reliëfloze 
kleurkluwens toont, waarvan de onderste 
gedeeltelijk wordt bedekt dooreen pasteuze, 
roze verffiguur. Lasker lijkt hier de fysieke 
werkelijkheid van de schilderkunst (in de 
vorm van de roze verfkluwen) te plaatsen 
tegenover de onwerkelijke theorie (in de 
vorm van de reliëfloze structuren). Het is 
echter ook gerechtvaardigd om deze oppo
sitie te zien als die tussen schilderkunst en 
de virtuele presenties van film en televisie
beelden. De schilderkunst komt uit deze 
confrontatie te voorschijn als authentieker, 
als plek waar vervreemde tekens overgaan 
in lichamelijke markeringen. De artificiële 
kleur van de roze verfvorm zaait echter juist 
weer twijfel over de ongemedieerde, oor
spronkelijke aard van de schilderkunst.
The extasy of logic (1992) bestaat uit een 
oranje ondergrond. Op het linkerdeel (ter 
grootte van twee derde van het totale doek) 
zijn met dunne zwarte omtreklijnen een 
viertal vierkanten aangebracht, die verti
cale haaientandenpatronen bevatten. Rechts 
bevindt zich op de oranje ondergrond een 
roze vlek. Op deze roze vorm bevinden zich 
twee rechthoeken die net als de vierkanten 
op het andere deel van het doek een haaien- 
tandenpatroon omsluiten, maar in tegen
stelling tot die vierkanten zijn deze vormen 
in dikke, pasteuze verf uitgevoerd - in blauw, 
geel en bruin. The extasy of logic omvat 
twee werelden die zich op een enigmatische 
manier tot elkaar verhouden: het oranje vlak 
met vormen die uit kaarsrechte lijnen be
staan, en de roze wolk met haar onregelma
tige, dik gesmeerde vormen. De titel duidt 
in dit geval op Laskers belangstelling voor 
het bewustzijn - zijn de lineaire rasters het 
bereik van de rede en de onregelmatige 
verfrasters het onbewuste? Zoals bij veel 
van zij n werken is helechter ook in het geval 
van The extasy of logic verleidelijk deze 
relatie in maatschappelijke termen te verta
len - een streng geometrische samenleving 
met een soort vrije enclave waarin indivi
duen meer ruimte hebben. In feite zijn ech
ter de hoeken van de haaientanden in de 
‘strenge’ vormen links niet regelmatig, ter
wijl ook de ‘vrije’ vormen in het roze niet zo 
spontaan ontstaan zijn als het lijkt. Dit sug
gereert dat er geen diametrale tegenstelling 
maar een geleidelijke overgang is tussen 
dwang en vrijheid.
Zoals uit het bovenstaande blijkt, komt de 
suggestie van narrativiteit bij Lasker vooral 
voort uit de visuele relaties tussen 
ongelijksoortige elementen. De titels voe
gen aan die ambivalente relaties hun eigen 
spel met betekenissen toe. Een mooi voor

beeld van de verrijking die dit betekent, is 
Love’s rhetoric uit 1990. De witte onder- a 
grond van dit werk is grotendeels met een 
dicht patroon van lichtpaarse en witte krab
bels gevuld. Op deze ondergrond bevinden 
zich vier vierkanten waarvan er een wit is 
met daarin dikke rode verfkronkels. De an
dere drie bestaan uit hetzelfde soort 
gekrabbel als de achtergrond, alleen in licht
blauw. Over het meest linkse van die vier- " 
kanten is echter nog een raster van blauwe 
verf gelegd. De andere twee vierkanten, die 
zich boven elkaar in het midden van het 
doek bevinden, zijn met elkaar verbonden 
door middel, van een soort boomstructuur 
die in het onderste vierkant op één bepaald 
punt begint, en in het bovenste vierkant als 
een steeds meer uitwaaierend stelsel van 
zwarte lijnen arriveert. Met zijn cells en 
conduits doet dit schilderij aan het werk van 
Halley denken - met het verschil dat Halley 
de interpretatie van zijn werken zelf tracht 
in te perken, haar tracht te sturen door mid
del van zijn teksten en uitspraken. Love’s^^^^ 
rhetoric is veel meerduidiger, al suggereert 
de titel dat het hier om twee vierkanten gaat 
die in een chaotische wereld door liefde - de 
boomstructuur - met elkaar verbonden zijn. 
Is Love’s rhetoric een commentaar op de 
romantische liefdesverheerlijking? Mis
schien, maar daarmee valt nog niet alles op 
zijn plaats - integendeel, er blijven elemen
ten die zich niet in een dergelijke lezing 
laten vatten. Waarom zijn de enige twee 
vormen die uit dikke verf bestaan - het 
raster links en de rode verfkronkel rechts - 
juist zonder verbinding met andere vor
men?
Het werk van Jonathan Lasker neemt in de-ne) 
strijd tussen ‘zuivere’ kunst en kunst die 
‘lage’ elementen assimileert een positie 
jenseits von Gut und Böse in. Het gaat 
hierbij niet om halfslachtigheid, maar om 
een dialectische Aufhebung van de beper
kingen van de twee tegenstrijdige posities. 
Het promiscue werk van Lasker is banaal en 
sacraal, ironisch en serieus, zo helder als 
een cartoon en zo complex als een historie- 
schildering met een onbekend onderwerp. 
In de witte ruimtes van het Stedelijk doet het 
werk enigszins frivool en prettig heden
daags aan, terwijl een andere omgeving er 
weer andere aspecten van naar voren zou 
brengen. Graag zou ik ooit nog eens een"“) 
Lasker-tentoonstelling zien in een ranzig 
derderangsmotel aan de rand van Las Vegas.

Sven Lütticken

Noten

[1] Jude Schwendenwien, A thousand 
words, in: Artscribe international, nr. 79, 
januari-februari 1990, p. 58.
[2] Zie bijvoorbeeld Thomas Crow, Mo
dern art in the common culture, Yale 
University Press, New haven/London, 1996.
[3] Walter Benjamin, Das Kunstwerk im 
Zeitalter seiner technischen Reproduzier- 
barkeit, in: Gesammelte Schriften 1.2, 
Suhrkamp, Frankfurt-am-Main, 1974, pp. 
471-508.
[4] Brian O’ Doherty, Inside the white cube, 
The Lapis Press, Santa Monica/San 
Francisco, 1986. ;
[5 ] DK [Donald Kuspit], Jonathan Lasker, / 
in: Artforum, vol. 32, december 1993, p. 80.
[6] David Carrier en David Reed, Tradi
tion, eclecticism, self-consciousness, in: Arts 
magazine, nr. 65, januari 1991, pp. 48-49.
[7] David Carrier, Baudrillard as philo
sopher or, the end of abstract painting, in: 
Arts magazine, nr. 63, september 1988, pp.™4. 
52-60.
[8] Hans-Michael Herzog, Hans-Michael 
Herzog interviews Jonathan Lasker, in: 
Jonathan Lasker (tent, cat.), Edition Cantz, 
Ostfildern, 1997, p. 31.
[9] Rosalind Krauss, Grids, in: The 
originality of the avant-garde and other -) 
modernist myths, MIT Press, Cambridge 
MA/London, 1985, pp. 8-22.
[10] W.J.T. Mitchell, Ut pictura theoria: 
abstract painting and language, in: Picture 
theory, University of Chicago Press, 
Chicago/London, 1994, pp. 213-239.
[11] Hans-Michael Herzog, op. cit. (noot 
8),p. 35. -
[12] John C. Welchman, Invisible Colors, 
Yale University Press, New haven/London, 
1997, pp. 1-8.

De tentoonstelling van Jonathan Lasker 
loopt nog tot 19 april in het Stedelijk 
Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071 
CX Amsterdam, 020/573.29.11.
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws

KUNSTPRIJZEN. De motivatie van de uitreiker van een 
kunstprijs is doorgaans zowel van maatschappelijke als van 
economische aard: in een informele sfeer naambekendheid 
genereren, relaties aanknopen en verstevigen. Interessant 
om volgen zijn in elk geval de verscheiden procedures die 
achter de uitreiking van kunstprijzen schuilgaan. Die verto
nen soms vreemde kronkels.
Een voorbeeld met standing is de J.C. van Lanschotprijs 
voor Beeldhouwkunst, sinds 1991 ingesteld als eerbetoon 
aan de in dat j aar overleden voorzitter van F. van Lanschot 
Bankiers. Uitbreiding van de bancaire activiteiten van Ne
derland naar België noopte F. van Lanschot Bankiers deze 
tweejaarlijkse prijs vanaf dit jaar geografisch mee te laten 
groeien. Sinds 1992 ontvingen Peter Struycken, Carel Visser 
en Ger van Elk deze oeuvreprijs, goed voor 1 miljoen BEF 
en daarmee de hoogste geldelijke onderscheiding in de Lage 
Landen. De jury zetelt onder voorzitterschap van Wim 
Crouwel (ex-hoofdconservator Museum Boijmans) en telt 
verder als leden Saskia Bos (De Appel), Marie-Hélène 
Comips (hoofd concernstaf Kunsten Vormgeving KPN), de 
vorige laureaat Ger van Elk en nu ook de Belgen Jan Hoet en 
Laurent Busine (Palais des Beaux-Arts, Charleroi). Deze 
jury duidt in mei vier genomineerden aan, wier werk vanaf 
15 oktober in het Gentse museum getoond zal worden. Niet 
alleen de laureaat maar ook de andere genomineerden heb
ben dus een reden om gelukkig te zijn, zij het met een tiende 
van de hoofdprijs. Het perscommuniqué stelt voorbeeldig 
dat kunstenaars zich niet kandidaat moeten stellen voor deze 
prijs. Een nominatie is volgens Jan Hoet “een eenzijdig 
gebaar” vanwege de jury, en niet “een onderschrijven van de 
kunstenaar van het systeem dat achter een prijs staat”.
Op ongeveer hetzelfde moment zetelt Jan Hoet ook in een 
andere jury, die van de Jan Bart Klasterprijs voor de 
Nederlandstalige kunstkritiek voor beeldende kunst, bouw
kunst en vormgeving. Genoemd naar een in 1995 overleden 
kunstcriticus van het Amsterdams dagblad Het Parool wil 
deze tweejaarlijkse prijs de discussie bevorderen over de 
kwaliteit en de rol van de kunstkritiek. In het bestuur dat over 
de prijs waakt, zetelen Henk van Os (bijzonder hoogleraar 
Universiteit van Amsterdam), Tijmen van Grootheest (di
recteur Amsterdams Fonds voor de Kunst), Geert Dales 
(directeur Amsterdams Fonds voorbeeldende kunsten, vorm
geving en bouwkunst) en Hendrik Driessen (directeur de 
Pont Stichting, Tilburg). Het prijzengeld van 10.000 NFL en 
de organisatiekost worden voor de helft gefinancierd door 
het Nederlandse Ministerie van OCW en voor het overige 
door een aantal Nederlandse fondsen, musea en bedrijven. 
Voorde tweede maal stelde dit bestuur een jury aan met naast 
Jan Hoet, grafisch vormgever Linda van Deurssen, Brigitte 
Raskin, kunsthogeschool-directeur Kees Vuyck en VPRO- 
directeur Hans van Beers. Geheel overtuigd van de be
kwaamheid van de juryleden lijkt het bestuur niet te zijn, wat 
net als bij de vorige editie blijkt uit de procedureregels. Alle 
Nederlandstalige culturele redacties worden aangeschreven 
zelf maximaal drie personen uit hun midden voor te dragen. 
Van ieder voorgedragen criticus dient de redactie minimaal 
drie en maximaal vijf artikelen in te sturen. De jury wordt 
geacht dit leesvoer te verorberen. Ondanks deze precieze 
spelregels, moest de jury vorig jaar een aantal deelnemers 
sanctioneren. Zoals het tijdschrift Kunstschrift bijvoorbeeld, 
omdat dat doodleuk de hele jaargang 1995 (en dus teveel) 
inzond of Kunst & Museumjournaal dat met slechts een 
artikel per auteur te laag inzette. Even opmerkelijk was de 
vaststelling dat een aantal hoofdredacteurs niet aan de verlei
ding konden weerstaan zichzelf voor te dragen. Aanvanke
lijk concludeerde de jury van vorig jaar beteuterd dat ze niet 
echt een verslag over de toestand van de kritiek kon formu

leren omdat een aantal gewaardeerde critici, en zelfs hele 
redacties, op het appèl ontbraken. Even twijfelde ze zelfs aan 
haar competentie inzake de beoordeling van kunstkritiek, 
maar deze flauwte verdween bij herlezing van een van de 
criteria, waarin sprake is van “de mate waarin begrip voor het 
onderwerp wordt gewekt bij een zo breed mogelijk publiek”. 
Gewapend met dit criterium en de overige die het hebben 
over “stijl, opbouw, originaliteit, visie, uitdragen van een 
eigen standpunt, bijdragen aan de meningsvorming en be
handeling van het onderwerp” werd de prijs toegekend aan 
Ed Van Hinte van het vormgevingstijdschrift Items . O ja, 
Metropolis M en De Witte Raaf stuurden elk hun kat met de 
boodschap dat dit circus weinig zoden aan de dijk brengt. 
(E.W.)

Lynne Cohen

Spa, 1993

LYNNE COHEN. Van 24 april tot 14 juni biedt het 
Antwerpse Fotomuseum onderdak aan een tentoonstelling 
van deze Canadese kunstenares. In de marge daarvan geeft 
zij twee ‘workshops’ (op 9 en 10 mei of op 14 en 15 mei), 
waarin meegebrachte portfolio’s, maar vooral haar eigen 
foto’s en haar kijk op actuele kunst kunnen worden bespro
ken. Zaterdagavond 9 mei wordt onder de titel Objectionook 
een lezingen- en debatavond georganiseerd. Lynne Cohen 
spreekt over haar werk, Chris Dercon levert een kritische 
beschouwing “over de actuele positie van het kunstobject in 
het licht van de recentste ontwikkelingen na documenta X”, 
waarna Pool Andries de plaats vandé hedendaagse “kunst
fotografie binnen deze polemiek en de rol van een museum 
voor fotografie” zal beschouwen. Het debat dat hierna onge
twijfeld zal losbarsten, wordt in goede banen geleid door 
Mare Holthof. Voor alle inlichtingen kan u bellen of faxen 
naar 03/281.08.69. (E.E.)

KUNSTBEURZEN. De galeriewereld is een essentiële 
poot van het veld van de beeldende kunst in België. Afgezien 
van de publiek onzichtbare activiteiten van kunsthandelaars, 
bieden galeries periodiek een waaier aan van beeldende 
kunst uit deze eeuw, waarbij men zich verwonderd kan 
afvragen waar het getoonde allemaal terechtkomt. Dat het 
terechtkomt blijkt uit de dynamiek van de sector, zoals de 
ruimtelijke uitbreiding van Galerie Xavier Hufkens in Brus
sel en Deweer Art Gallery in Otegem; de heropening van 
Galerie James Van Damme in Brussel, Vera Van Laer in 

Antwerpen, De Lege Ruimte in Gent en Transit in Leuven; 
en de plotse galerieconcentratie in de Brusselse Barthélémy- 
laan. De Belgische Vereniging van Galeries voor Actuele 
Kunst heeft bovendien beslist om de kunstbeurs Art Brus
sels voortaan jaarlijks te organiseren. De voorgaande editie 
bleek qua verkoop en publiekstoeloop (tot een bescheiden 
10.000 personen) een goede ervaring, maar nog belangrijker 
is wellicht de ambitie om zich op Europees niveau te 
positioneren. Van de 90 participanten komt dit jaar 60% uit 
het buitenland. Overigens kunnen de participerende galerie
houders op kosten van de beurs twee verzamelaars (waar ze 
ook woonachtig mogen zijn) uitnodigen, terwijl de vrouwen 
onder ons op 24 april vrije toegang krijgen. De optie van 
uniforme stands tijdens de vorige editie wordt verlaten ten 
gunste van flexibele oppervlakten van 25,50 tot 75 m2. Art 
Brussels loopt van 24 tot 28 april in Paleis 4 van de Heizel, 
1020 Brussel (02/474.84.28).
Uit de januari-editie 1998 van de Nieuwsbrief Beeldende 
Kunst van de afdeling Beeldende Kunst en Musea van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap blijkt overigens 
dat de internationale rol die galeriehouders vervullen voor de 
bekendmaking van Vlaamse hedendaagse beeldende kunst 
voortaan beter gewaardeerd wordt. Bij participatie aan als 
belangrijk beschouwde buitenlandse beurzen kunnen gale
ries naast de reeds bestaande, minimale tussenkomst van 
30.000 tot 90.000 BEF voortaan eenmaal per jaar genieten 
van een bijzondere regeling. Die bedraagt in principe tussen 
25 tot maximaal 50 procent van de standhuur, afhankelijk 
van de ‘Vlaamse aanwezigheid’. Ter informatie: Vlaams is 
men willens nillens van geboorte, of indien men reeds twee 
jaar in de Vlaamse Gemeenschap vertoeft of in Brussel 
bijvoorbeeld als Nederlandstalige ingeschreven staat. Met 
een budget van 1,2 miljoen BEF in 1998 geldt deze bijzon
dere regeling voor de Madrileense beurs ARCO, Art Chicago, 
Art Basel, de Parijse FIAC, Art Cologne en de Berlijnse 
Internationaler Kunstmarkt. Inschrijvingen voor 1998 dien
den reeds voor 15 februari voorgelegd, maar meer informa
tie kan men alsnog bekomen bij onder meer Hans Feys van 
voornoemde afdeling, Parochiaanstraat 15,1000 Brussel (02/ 
501.68.34).
Druksel 98 is een nieuwe, kleinschalige beurs die op 25 april 
aan kleine, bibliofiele uitgevers een bescheiden podium 
biedt. Organisator Johan Velter heeft zich voor deze try-out 
bewust beperkt tot Vlaamse initiatieven, onder meer om niet 
onmiddellijk door de goed georganiseerde Nederlandse sec
tor overspoeld te worden. Een tiental deelnemers bieden 
dicht- en prentwerk aan dat doorgaans de boekhandel niet 
haalt. Present zijn onder andere Alligator, uitgeverij amerika, 
Bebuquin, kunstenaarscollectief Bill, Carbolineum Pers, Ergo 
Pers, Zegwerk, De Groote Beer en ook boekhandel De 
zevende stad. Druksel is tevens bereid werk te koop aan te 
bieden van uitgevers die zelf geen stand (kunnen) bemannen. 
Gratis toegankelijk op 25 april van 11 tot 18 uur in de 
Gouverneurswoning, Prooststraat 1,9000 Gent. Meer infor
matie bij Druksel, p/a Johan Velter, Gentbruggestraat 106, 
9040 Gent (09/228.56.70). (E.W.)

ANTIQUARIAAT ROSSAERT, Galeriehouder Ronny 
Van de Velde beoordeelde zijn tentoonstellingszalen aan de 
IJzerenpoortkaai 3 te ruim om er klein werk en bibliofiele 
uitgaven te tonen en te klein om er zijn bibliotheek in onder 
te brengen. Daarom kocht hij een voormalige pettenwinkel 
voor zeelui op, gelegen in het Schipperskwartier tussen de 
prostitués en de St.-Pauluskerk. Het gerenoveerde pand gaat 
voortaan door het leven als Antiquariaat Rossaert. De toe
komstige tentoonstellingsplannen behelzen bijvoorbeeld de 
eerste fotografie van Antwerpen, portretfoto’s van Roland 
d’Ursel (surrealisten en co), het artistieke ballingschap in 
België, reizen, Arthur Rimbaud en Desmond Morris.
Na de opener Ubuàl ’Anvers, Alfred Jarry wordt de tentoon-

Jürgen Meyer
5 maart tot 18 april 1998

Michelangelo Pistoletto
James Welling

25 april tot 20 juni 1998

Art fairs
Art Brussels — 24 april tot 28 april 1998
Chicago Art Fair — 7 mei tot 12 mei 1998

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8, 1050 Brussel
tel. 02 646 63 30 fax. 02 646 93 42

Open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur
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Een deur die plots opengaat...

Cursussen en lezingen over beeldende kunst & filosofie 
Kunsthistorische reizen & daguitstappen

22temmvg
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Vraag onze gratis programmabrochures

AMARANT vzw • HOOGPOORT 50 • 9000 GENT
TEL (09) 233 03 24 • FAX (09) 233 42 36

28 maart t/m 17 mei

Verzachtende Omstandigheden
WANDTAPIJTEN VOOR HET PALEIS VAN JUSTITIE IN DEN BOSCH

Negen kunstenaars* ontwierpen wandtapijten voor de zijwanden van de zestien zittingszalen in het nieuwe paleis 
van Justitie in Den Bosch van de Belgische architect Charles Vandenhove. Museum Boijmans Van Beuningen toont 
daaruit een selectie van twintig reusachtige tapijten waarvan de grootste 16 meter lang en vier meter hoog is. 
Daarnaast wordt met een maquette en computer-animatie een beeld gegeven van de integratie van de wandtapijten 
in het gebouw van Vandenhove. Conceptueel kunstenaar en musicus Richard Cameron maakte, speciaal voor deze 
tentoonstelling, een ‘soundscape’.

*Rob Birzajan Dibbets, Marlene Dumas, Henrijacobs, Giulio Paolini, Willem Oorebeek, Luc Tuymans, 
JejfWall en Ludger Gerdes.

EN VERDER NOC ONDER ANDERE:
28 februari t/m i juni: ‘Picabia - late schilderijen (i933-i953y
28 maart t/m 7 juni: ‘Picabia en zijn invloed op de moderne kunst’
28 maart t/m 24 mei: ‘Last Supper - 800 jaar Europees eetbestek’
’i 1 april t/n 28 juni: ‘Uit het leven gegrepen- Genreschilderkunst uit de 17e eeuw’

.. Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam I
I' l” Informatie: oio - 4419475

http://www.boijmans.rotterdam.nl/
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stelling Marcel Marien (1920-1993) & Les Lèvres Nues een 
must voor de liefhebber. Samen met Jan Ceuleers heeft 
Van de Velde bij Mariens dood de hand kunnen leggen op de 
hele stock van diens uitgeverij Les Lèvres Nues en op andere 
curiosa. Marien koppelde zijn ongebreidelde productie van 
objecten, collages, assemblages en knipsels (met onder meer 
een ontembare obsessie voor het vrouwelijk naakt) aan een 
grenzeloze publicatiedrift van Belgische surrealistische pam
fletten, brochures en boeken. Marien publiceerde naast werk 
van onder meer Nougé, Scutenaire, Colinet en hemzelf ook 
Magrittes eerste monografie. Eens deze laatste tevreden 
genoot van publiek succes verlustigde Marien zich trouwens 
in satirisch gehekel zoals in het pamflet La grande baisse in 
1962 of in zijn memoires Le radeau de la mémoire van 1983. 
Dat tot razernij van weduwe Georgette. “Jamais, nooit ofte 
nimmer!” zou Magritte volgens haar valsmunterij en verval
singen van kunstwerken gepleegd hebben of zijn eigen werk 
gekopieerd hebben. Justitie achtte publicatieverbod van 
Mariens memoires niet nodig.
Marcel Marien & Les Lèvres Nues van 22 maart tot 7 juni in 
Antiquariaat Rossaert, Nosestraat 7, 2000 Antwerpen (03/ 
213.26.32). (E.W.)

ETABLISSEMENT D’EN FACE. Opgericht in 1991 door 
onder meer kunstenaars Alec De Busschère en Christoph 
Draeger tracht het Brusselse Etablissement d’en face nog 
steeds om een podium te zijn voor projecten van jonge 
kunstenaars. In Nederland is zo’n initiatief gemeengoed 
want voldoende gesubsidieerd, in België een hachelijke 
onderneming. Vorig jaar werd de artistieke leiding overge
dragen aan niet-kunstenaar Kurt Vanbelleghem die de op
dracht meekreeg om het project te continueren, en om 
opnieuw toegang te zoeken tot Frans- of Nederlandstalige 
overheden - het communautaire vraagstuk dwingt tot een 
keuze - met het oog op subsidies. Vanbelleghem wil een 
profiel uitbouwen dat rust op vier pijlers: vooreerst Projec
ten in en buiten de ruimte. Verder is er het luik Side show, de 
door Etablissement georganiseerde lezingen, presentaties of 
discussies, en tenslotte het luik Show case waar 
geïnteresseerden een presentatie kunnen aanbieden. Een 
vierde luik dient nog opgestart en zal kinderen beeldende 
ervaringen meegeven onder begeleiding van onder meer 
kunstenaars. Ondertussen loopt Vanbelleghem er wat zuur 
bij - ondersteuning vanwege de Vlaamse Gemeenschaps
commissie is er slechts gedeeltelijk omwille van een ‘ergens’ 
zoekgeraakt subsidiedossier.
Het maartprogramma betreft een video-overzicht van de 
Canadees Steven Reinke, aangevuld met kunstenaarsboeken 
en tekeningen. Voorts diverse lezingen met onder meer de 
presentatie van een kunstenaarsboek van Alec De Busschère 
op 21 maart en een presentatie van een work-in-progress 
door Manon de Boer op 30 maart. Collected portable works 
van Steve Reinke tot 4 april in Etablissement d’en face, 
Artesiëstraat 52, 1000 Brussel (02/512.85.42). (E.W.)

NFInews. Is de titel van de nieuwe publicatie van het 
Nederlands Foto Instituut. Het moet zowat de derde poging 
zijn én dit keer lijkt het letterlijk de richting van een complex- 
loos huisblad uit te gaan. In een tweetalige vierkleurenfolder 
vindt u vanaf nu vijf of zes keer per jaar informatie over de 
NFI-tentoonstellingen, de voortgang van de reeks fotografi
sche opdrachten PhotoWork(s) in Progress, de lezingen en 
publicaties, naast kort nieuws over het Nederlands Foto
archief en het Nationaal Fotorestauratie Atelier, beide huis
genoten van het NFI. (E.E.)

CÉZANNE EN DUCHAMP. In tijden met krappe 
overheidsbudgetten dromen museummensen graag van par
ticuliere verzamelaars die edelmoedig hun kunstschatten aan 
de openbaarheid ter beschikking stellen. Kunstverzamelaars 
ontwikkelen soms echter de vervelende neiging hun werken 
weer te gelde te willen maken. Zo dreigde Museum Boijmans 
Van Beuningen Cézannes schilderij Paysage prés d’Aix 
avec la tour César kwijt te raken, een langdurige bruikleen 
uit privé-bezit die vanwege zijn grote artistieke waarde 

alleen met toestemming van de overheid aan het buitenland 
mag worden verkocht. Die toestemming kwam er omdat de 
Nederlandse overheid niet het bedrag wilde neertellen dat 
het werk volgens experts waard is: zo’n 15 miljoen NFL, het 
dubbele van wat staatssecretaris van cultuur Nuis ervoor had 
willen betalen.
Het schilderij was al in New York toen een onbekende 
Nederlandse koper het verwierf en het in langdurige bruik
leen gaf aan de Stichting Willem van der Vorm. Het is nu 
weer te zien in Boijmans Van Beuningen. Ondertussen groeit 
het besef dat voor dergelijke gevallen, waarvoor museale 
budgetten hopeloos ontoereikend zijn, een speciaal aankoop
fonds moet worden gecreëerd. In Duitsland kan het kennelijk 
allemaal wat soepeler: het Staatliches Museum Schwerin 
telde 5 miljoen DM neer voor de Duchampcollectie van 
Ronny Van de Velde. Het bedrag werd mede opgehoest door 
een bank en de (nochtans tamelijk arme) Duitse deelstaat 
Mecklenburg-Vorpommern. Museum Boijmans Van 
Beuningen was gezien zijn collectie beslist een logischer 
bestemming van deze verzameling geweest. Als kleine troost 
heeft het Boijmans van Ronny Van de Velde de kleren- 
hanger-mobile Obstruction van Man Ray in langdurige 
bruikleen gekregen. Langdurige bruikleen - waar hebben we 
dat eerder gehoord? (S.L.)

CENTRAAL MUSEUM. Een grote activiteit: Boijmans 
Van Beuningen heeft het ontwerp voor de uitbreiding van 
het museum klaarliggen, en na veel gehannes hebben ook het 
Stedelijk Museum en het Van Abbemuseum eindelijk defi
nitieve uitbreidingsontwerpen gepresenteerd. In het geval 
van het Stedelijk is het woord definitief overigens enigszins 
overtrokken, aangezien de nieuwe vleugel uit de tijd van 
Sandberg voorlopig gespaard blijft, maar later eventueel 
alsnog plaats maakt voor een allernieuwste vleugel. Het 
Utrechtse Centraal Museum is ondertussen al een eind opge
schoten met de verbouwing en uitbreiding: als de góden 
meewerken, gaat het museum begin 1999 weer open. On
langs werd op een persconferentie het ontwerp van de 
Belgische architecten Stéphane Beel en Lieven Achtergael 
voorgesteld. In het oog springend punt is een nieuwe ingangs
partij met veel glas in de binnentuin, van waaruit de bezoeker 
een beter overzicht dan voorheen zal krijgen van het voorma
lige kloostercomplex dat het Centraal Museum herbergt. 
Behalve extra tentoonstellingszalen in een pand aan de 
overzijde van de Agnietenstraat zal ook een speciaal aan 
Gerrit Rietveld gewijd paviljoen op de plek van de oude aula 
extra tentoonstellingsruimte genereren. Tevens is er een 
nieuw, modem depot, is er eindelijk sprake van klimaat
beheersing in het gehele museum en komt er een speciaal 
kindermuseum onder de nok van de voormalige refter. 
Directeur Sjarel Ex kwam voorts met plannen op de proppen 
waarvan het de vraag is of men ze innovatief of bizar moet 
noemen. Zo komt er een depotservice: elke bezoeker kan zijn 
of haar favoriet kunstwerk opvragen, dat binnen het uur voor 
maximaal zestig minuten aan hem of haar ter beschikking 
wordt gesteld. Volstrekt onduidelijk is wat Ex nu eigenlijk 
beoogt met zijn plan om de kaartjesverkoper door een 
automaat te vervangen - een plan dat ter vervanging dient 
van het door de gemeente afgewezen idee om de entreeprijs 
af te schaffen. Ex suggereert dat uit deze kaartjesautomaat 
een chipkaart zal komen die het mogelijk zal maken om de 
bezoeker in het museum nog allerlei extra diensten aan te 
bieden, maar wat precies? Of is het toch een manier om de 
bezoeker elektronisch in de gaten te houden?
Op het inhoudelijke vlak is Ex van plan de afdelingen 
beeldende kunst en toegepaste kunst verregaand te integre
ren en de vaste opstelling aan een reeks stijlkamers op te 
hangen. Weliswaar heeft Ex het nadrukkelijk over ‘kunst
kamers’ , iets wat hij van stijlkamers wenst te onderscheiden, 
maar uit het Jaarplan 1998 en verder krijgt men niet de 
indruk dat het echt om iets anders gaat: “Het Centraal 
Museum wordt een spiegel van de stijlomgeving, een weer
gave van de cultuur op kamerformaat, van de 16de tot en met 
de 20ste eeuw. Anders gezegd, een vergroting van het 
beroemde en wereldwijd geliefde Utrechtse poppenhuis”. 

Het museum als poppenhuis - dit is precies waar het stijl- 
kamerprincipe in het ergste geval op uitdraait. Kunstwerken 
worden van hun specificiteit ontdaan en tot illustraties van 
een periode gereduceerd. Het heden moet het daarbij dan ook 
nog doen met in Ex’ beleid danig overgewaardeerde lieden 
als Thomas Huber en Narcisse Tordoir-en Jörg Immendorff, 
die straks waarschijnlijk een eigen kabinet mag beschilde
ren. Gelukkig levert Joep van Lieshout, één van de kunste
naars die bij de verbouwing betrokken zijn, het sanitair van 
het vernieuwde museum. De toiletten zijn daarmee in ieder 
geval stijlkamers die niet meer stuk kunnen. (S.L.)

BIENNALE DE L’IMAGE PARIS 98. Tijdens een pers
conferentie eind januari werden meer facts & figures aan
gaande deze groots opgezette ‘tweejaarlijkse’ van het beeld 
de wereld ingestuurd. Letterlijk zelfs. Zo laat men ons onder 
meer weten dat er 31 artiesten uitgenodigd zijn, 21 vrouwen, 
10 mannen; 11 kunstenaars hebben de Franse nationaliteit. 
Hun gemiddelde leeftijd bedraagt 32 jaar, maar 2 zijn ouder 
dan 40, dus zit er ook nog 1 bij van amper 20. Samen stellen 
zij 90 werken tentoon. Daarvan meet het grootste fotografi
sche werk of beeldscherm 3 meter bij 3, het kleinste 20 cen
timeter bij 30. De grootste installatie haalt 12 bij 8 meter, 
tegenover 30 op 40 centimeter voor de kleinste en de langste 
filmprojectie duurt 70 minuten, de kortste amper 1. Een hele 
geruststelling. Voor het soortelijk gewicht of het lievelings
dier van de deelnemende kunstenaars kijken we alvast uit 
naar een volgende conferentie. De très courts espaces de 
temps is in elk geval het bloedserieuze thema van de eerste 
Biënnale de l’image, waarbij deze letterlijke frase uit James 
Joyces Ulysses als vertrekpunt genomen wordt om een aantal 
vraagstellingen omtrent tijd en tijdservaring, acuut in de 
hedendaagse kunstpraktijk, aan de orde te stellen. In die zin 
zullen er een viertal parcours doorheen de tentoonstelling 
getrokken worden. Van de deelnemende fotografen, 
cd-rommakers, cine- en videasten vermelden we alvast de 
Zwitser Christoph Draeger, de Britse Sarah Dobai of Zoe 
Beloff, Belgen Patrick Everaert en Johan Grimonprez, de 
Duitser Stefan Exler en de Nederlandse Fiona Tan. De 
Biennale de l’image Paris 98 loopt van 12 mei tot 12 juli in 
de Ecole nationale supérieure des beaux-arts, quai 
Malaquais 13,75006 Paris. Info via het Centre nationale de 
la photographie, Hôtel Salomon de Rothschild, rue Berryer 11, 
75008 Paris (01/53.76.12.32), centre.national.de.la.photo- 
graphie@wanadoo.fr. (E.E.)

Wissels

PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN. Sinds oktober 
vorig jaar is de française Marie-Thérèse Champesme aange
steld om het programma van de Antichambres nieuw leven 
in te blazen. Na Peter Friedl, volgen tentoonstellingen van 
William Kentridge, in het najaar James Coleman en Yves 
Vanpevenaege. Champesme verzorgde voorheen de 
programmatic in Le Channel in Calais. (E.W.)

HUIS a/d WERF. Moritz Küng volgt er Mark Kremer op 
voor de invulling van het luik beeldende kunst. Naast een 
uitgebreid kunstproject voor Festival a/d Werf, zal Küng 
tevens langdurige tentoonstellingen plannen gedurende het 
jaar. Showrooms heet dit, waarvan een eerste luik met 
muurvullend schilderwerk van Christian Denzler, Walter 
Obholzer en Willem Oorebeek van medio maart tot 31 mei 
loopt. (E.W.)

Plastische kunsten

MIDDELHEIM en MUHKA. Na Antwerpen 93 en de 
uitbreiding van de collectie met Nieuwe beelden door Bart 
Cassiman kan men in het tentoonstellingsprogramma van 
het Middelheim grofweg drie assen herkennen: klassiekers 
(Cragg, Fabro en Caro), bijna-klassiekers (Bijl, Kirkeby, 
Visch) en jong volk (Delvoye, De Bruycker). Men kan al

James Van Damme gallerygOO 
Kloosterdreef 37 -1000 Brussel
Vox 11 2 644 30 63 Fax 32 2 644 97 17
Open: dinsdag tot zaterdag 12 tot 18 uur
Tentoonstelling: Miles Coolidge
06.03.98 -19.04.98
Deelname aan Art Brussels
24.04.98 - 28.04.98
Deelname aan Art Chicago 1998
08.05.98 - 12.05.98 '
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Robert GLIGOROV
Fatal Insomnia

Damasquine Art Gallery
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http://www.Damasquine.be
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Art Brussels 24 - 28 apr.
Gramercy Art Fair New York 7-10 mei
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XXX-RAY Cibachrome op aluminium, 185 x 125 cm, 1997
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eens de keuze betwisten, de wijze waarop de programmatic 
in relatie tot het beeldenpark gekoppeld wordt aan catalogi 
en aanwinsten, verdient vermelding. Werk van Bijl, Fabro, 
Weiner, Visch, Delvoye, François, Van Caeckenbergh en 
Cragg werd verworven naast bruiklenen uit de collectie van 
de voormalige Wide White Space Gallery. De actuele pre
sentatie van een aanwinstencatalogus met tentoonstelling 
biedt verantwoordelijke Menno Meewis tevens de gelegen
heid de toekomst toe te lichten. Het uitstel van de verbou
wing van het Antwerpse Vleeshuis doet het Middelheim een 
plaatsje opschuiven op de lijst van culturele prioriteiten van 
de stad Antwerpen. Het Middelheim mag uitbreiden tot aan 
het academisch ziekenhuis en reserveert deze zone voor 
tijdelijke tentoonstellingen. Architect Stéphane Beel reorga
niseert de orangerie en de stallingen tot een geheel met 
onthaal, bookshop, cafetaria en documentatiecentrum. Ove
rigens omvatten de bouwplannen een sinds lang gewenste 
werkplaats, reserve en tentoonstellingspaviljoenen, deze laat
ste wellicht “drie in aantal en op rails verplaatsbaar”. Naar 
verwacht wordt het geheel na het jaar 2000 opgeleverd, “een 
goed tijdstip om een geheel herziene collectiecatalogus 
samen te stellen”, voorwaar een fikse ontwikkeling in 
Middelheim.
Ten onrechte mokte Flor Bex reeds dat dit tijdschrift het 
Muhka onheus bejegent. Presentaties van Meister, Bijl, 
Tzaig, Janssens en Schaerf werden gesmaakt. Wat met de op 
de benedenverdieping van het Muhka getoonde bruiklenen 
en recente aankopen? Ondanks het letterlijke Duchampcitaat 
{Broyeuse de chocolat) tekent het magnetisch aangedreven 
perpetuum mobile Grote plumbit van Panamarenko vooreen 
solide aanwezigheid. De combinatie met zijn fijnzinnige 
schaalmodellen in vitrinekasten schenkt de kijker een breed 
overzicht van zijn experimenten. Panamarenko’s beste uit
vindingen dragen mechanismen en verhalen beeldend in 
zich. Geen knoei- en knutselwerk met machientjes en scena
rio’s zoals op de gehele eerste verdieping van het Muhka 
door Michel Huisman wordt gedemonstreerd. Zijn bricolages 
verflauwen na een paar kamers tot sentimentele anekdotiek. 
Uit de collectie recente aanwinsten vermelden we een uit
deinend keienveld van Ann Veronica Janssens, een paar 
schilderijen van Patrick Vanden Eynde in gezelschap van 
Luc Tuymans, tenslotte op de bovenverdiepingen een Frag
ment uit Zelfportret als gebouw van Mark Manders en een 
werk van Tony Oursler, dat momenteel gerestaureerd wordt. 
Ter informatie: na het ingediende ontslag van een vorige 
adviescommissie (onenigheid over inmenging door de 
bestuurstop), worden aankopen in het Muhka gerealiseerd 
op voorstel van de curatoren en door de raad van bestuur 
bekrachtigd.
Nieuwe aanwinsten van Michel François, Patrick 
Van Caeckenbergh en Wim Delvoye loopt van 29 maart tot 
17 mei in Middelheim, Openluchtmuseum voor Beeldhouw
kunst, Middelheimlaan 61,2020 Antwerpen(03/827.15.34). 
De verzameling en De tuin, de nacht en het afscheid van 
Michel Huisman nog tot 29 maart in het Muhka, 
Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen (03/238.59.60). (E.W.)

MINIMAL ART. Met ruimschoots veertig werken uit 
Belgische (voornamelijk) privé-collecties presenteert de 
lobby van de BBL-zetel in Brussel een uitgelezen kern 
minimal art van Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd, Soli 
LeWitt en viltwerken van Robert Morris. Voor de selectie en 
plaatsing in de ruimte tekende Urs Raussmüller, directeur 
van de Halle für Neue Kunst in het Zwitserse Schaffhausen, 
samen met kunstadviseur André Gordts. Per kunstenaar 
gegroepeerd lijken de werken er een vanzelfsprekende lo
gica te volgen, met uitzondering misschien van een combi
natie van werken van Judd aan een mobiele wand. Binnen
getreden in de centrale inkomhal neigt de bezoeker vanwege 
de massale aanwezigheid van een vierdelige roestbruine 
kubussenreeks van deze laatste intuïtief linksaf. Daar ligt een 
luchtig geheel aan tegelvlakken en -linten van Andre. Van
daar stapt men de T.L.-constellaties van Flavin tegemoet, die 
zeker vanuit de achtertuin bekeken tot hun recht komen. 
LeWitt en Judd zijn beiden in grote verscheidenheid present, 
deze laatste met een beklijvende, alternerende schikking van 

driemaal zeven vierkantige, variërende omhulsels. Van 
LeWitt is in een uitgestrekte zijgalerij onder meer een Five 
part piece with painted size te zien. De eenvoud van de 
verwerkte materialen, de toegepaste geometrie en de seriële 
uitbreiding zijn in balans met deze gepolijste kantoor
omgeving.
Minimal art met catalogus dagelijks gratis toegankelijk in de 
BBL, Mamixlaan 24, 1000 Brussel (02/547.22.92). (E.W.)

STUART DAVIS. Het Stedelijk Museum presenteert voor 
het eerst in Nederland een (eerder in Venetië getoond) 
overzicht van het werk van Stuart Davis, een van de aartsva
ders van het Amerikaanse modernisme. Hoewel pas na de 
Tweede Wereldoorlog de generatie van de abstract- 
expressionisten de Amerikaanse kunst internationaal succes 
verschafte, was het de generatie van Davis (1892-1964) die 
voor het eerst serieus de confrontatie met de artistieke 
vernieuwingen van de 20ste eeuw aanging. Soms bleven zij 
daarbij steken in een vorm van colonial cubism (zoals een 
van Davis’ werken met superieure zelfironie is betiteld), 
maar het overzicht in het Stedelijk bevat ook heel wat 
overtuigende werken. Het was de roemruchte Armory Show 
van 1913 die Davis in direct contact bracht met de Europese 
moderne kunst, hetgeen onder meer tot enkele fraaie Van 
Gogh-pastiches leidde alvorens hij in de vroege jaren ’20 het 
kubisme absorbeerde. Behalve door de afrekening met het 
traditionele perspectief werd Davis ook beïnvloed door de 
kubistische belangstelling voor elementen uit de massacul
tuur zoals krantentitels, getuige bijvoorbeeld Cigarette pa
pers uit 1921. Van de kubistische fragmentatie en bijna- 
abstractie onderneemt Davis ook uitstapjes naar een meer 
figuratieve stijl: in de jaren ’30 werkt hij in het kader van het 
kunstenaarsprogramma van Roosevelts Works Progress 
Administration aan muurschilderingen waarin hij de formele 
eisen van het modernisme met sociale thema’ s en de herken
bare weergave van de American scene tracht te verzoenen. 
De aan dit werk verwante landschaps- en stadsschilderijen in 
het Stedelijk doen in hun combinatie van soms Léger-achtige 
stilering en compositorische drukte weinig overtuigend aan. 
Magnifiek zijn daarentegen de Pad-schilderijen uit de jaren 
’40, waarin een wirwar van sierlijke vormen (die soms de 
gestalte van letters of cijfers aannemen) een all-over-compo- 
sitie voor een bonte achtergrond vormen. De term pad, die 
aan jazz-jargon refereert en daarmee aan Davis’ liefde voor 
deze muziek, is ook een van de woorden die opduikt in 
Premiere uit 1957. Deze door een oranje rand omgeven 
compositie van heldere vormen die enigszins aan de papier- 
knipsels van Matisse doen denken, is doorspekt met termen 
als ‘LARGE’, ‘COW’, ‘FREE’, ‘JUICE’, ‘100%’en ‘NEW’. 
Premiere en aanverwante werken vormen in Davis’ beuvre 
de overtuigende synthese: de formele lessen van de Europese 
meesters zijn verwerkt en ze worden ingezet voor een evoca
tie van die andere moderniteit - de commerciële massacul
tuur waar de abstract-expressionisten zich juist zo tegen 
afzetten. Het woord ‘POP’ ontbreekt weliswaar op Premiere, 
maar het had er niet misstaan.
Stuart Davis tot 29 maart in het Stedelijk Museum, Paulus 
Potterstraat 13,1071 CX Amsterdam (020/573.29.11 ).(S.L.)

MAT COLLISHA W. Zijn recente neiging tot verkitsching 
van zijn eigen procédés en een cynische flirt met de conven
ties van de homo-erotiek deden bange vermoedens rijzen, 
maar in zijn eerste solotentoonstelling bij Bloom Gallery 
toont Mat Collishaw naast de video Duty free spirits uit 1997, 
die de voornoemde tendens tot verkitsching representeert, 
ook twee sterke nieuwe werken. Bill and Nancy bestaat uit 
een klein projectiescherm waarop een vechtscène uit de 
klassieke zwart-witverfilming van Oliver Twist wordt ge
projecteerd. De aandacht gaat daarbij niet zozeer uit naar het 
handgemeen tussen Bill en Nancy, alswel naar het hondje dat 
uit de kamer probeert te ontsnappen. Op het scherm worden 
echter ook de schaduwen van twee tinnen silhouetten gepro
jecteerd, die de vechtscène niet minder overtuigend uitbeel
den dan de acteurs in de film: de primitieve magie van het 
schimmenspel infiltreert de geavanceerde van de film. The 
shed, het grootste werk op de tentoonstelling, is een tuin

schuurtje met tal van aandoenlijke attributen zoals een nest- 
kastje en bloemen aan de buitenkant, en een gezellige rommel- 
boel met gereedschap en kitschplaatjes binnen. Als men door 
het linkerraam kijkt, verschijnt in dit interieur echter ineens 
een kattenlijk dat aan een touw bungelt. Deze spookverschij
ning transformeert de typisch Engelse garden shed, object 
van neovictoriaanse sentimenten, tot de behuizing van een 
psychopaat.
Werk van Mat Collishaw tot 14 maart in Bloom Gallery, 
Bloemstraat 150, 1016 LJ Amsterdam (020/638.88.10) en 
tot 5 april is tevens de installatie Forever te zien in de 
Vleeshal, Markt, Middelburg (0118/67.55.23). (S.L.)

UNLIMITED.NL. Zou er soms een vloek rusten op het 
pand aan de Nieuwe Spiegelstraat 10? De vorige huurder, 
het efemere ICA, hield het niet lang vol, en De Appel is sinds 
de verhuizing naar dit adres hard op weg zichzelf overbodig 
te maken: de presentaties die Saskia Bos en co organiseren, 
weten keer op keer weer de indruk te wekken dat de heden
daagse kunst op sterven na dood is. Terwijl gewoonlijk 
internationale keuken op het menu staat, is De Appel nu plots 
tot de ontdekking gekomen dat jonge Nederlandse kunste
naars “op Biënnales en andere internationale podia” steeds 
hogere ogen gooien - tijd om in ieder geval deze boot niet te 
missen! De internationale podia zullen het tenslotte wel 
weten! Fluks dus een groepstentoonstelling met de 
oerhollandse titel unlimited.nl in elkaar gezet, “unlimited.nl 
is een tentoonstelling geworden waar het fysieke en het 
efemere samengaan in plaats van te contrasteren en waar 
zintuiglijke en mentale gewaarwordingen in elkaar overlo
pen,” aldus De Appel. Zo algemeen dit uitgangspunt ook 
moge zijn, het is lang niet altijd duidelijk wat het werk van 
de geselecteerde kunstenaars ermee te maken heeft. De films 
en video’ s van Fiona T an sluiten er van alle bijdragen het best 
op aan. In Message wordt de kunstenares vanaf de straat 
gefilmd terwijl zij ergens in de gevelrij een raam staat te 
lappen, daarbij de vormen van efemere letters beschrijvend 
- signalen die in rook opgaan. Behalve onder de vaak nogal 
wikkelkeurige selectie lijdt unlimited.nl ook onder de klini
sche zalen. Arno Nollen slaagt er met zijn installatie Modem 
gevoel in dit nadeel te laten omslaan in een voordeel: deze 
installatie met een ritmische video van een anale penetratie 
heeft een gelikte kilheid die nogal contrasteert met de nostal
gische aard van veel ander werk van Nollen maar die in 
De Appel goed tot haar recht komt. Fransje Killaars kiest 
voor het andere uiterste: haar installatie Non-Stop bestaat uit 
stapelbedden met bonte kussens en dekens, die afgeschermd 
door lichtdoorlatende voiles een enclave van zintuiglijkheid 
in de puriteinse zalen van De Appel vormen.
unlimited.nl tot 22 maart in De Appel, Nieuwe Spiegel
straat 10, 1017 DE Amsterdam (020/625.56.51). (S.L.)

NL. Het Van Abbemuseum heeft een overtuigender curricu
lum als het om het tentoonstellen van Nederlandse kunst 
gaat. Op Atelier van Lieshout, Rineke Dijkstra en Jeroen 
Eisinga na hebben alle deelnemers aan de expositie met de 
fantasievolle titel NL al eens in het Van Abbe geëxposeerd. 
Om die continuïteit te onderstrepen, wordt in enkele gevallen 
ouder en nieuw werk gecombineerd, zo bij Marijke 
van Warmerdam en Job Koelewijn. Bij andere kunstenaars 
gaat het echter alleen om bekend werk, onder meer bij 
Van Lieshout en Dijkstra - en bij Dijkstra dan ook nog eens 
om die eeuwige strandfoto’s, die ten onrechte haar overige 
werk in de schaduw dreigen te stellen. Interessanter is de 
presentatie van recente videowerken van Tiong Ang, aange
vuld met een schilderij. Twee gerelateerde videofilms wor
den vertoond op beeldschermen die staan opgesteld achter 
een sluier dunne zwarte stof die Ang ook over zijn schilde
rijen spant: zij tonen een boeddhabeeld en een pop die slechts 
door het schijnsel van een televisie worden belicht. Met Hun 
combinatie van banaliteit en een meditatief karakter zijn 
deze werken overtuigender dan Angs uitstapjes naar het rijk 
van de sitcom en de soap. Helaas biedt NL verder nauwelijks 
aanleiding voor nieuwe inzichten in het werk van de deelne
mende kunstenaars. Ook dringt zich bij het zien van al dit 
werk de gedachte op dat het niveau weliswaar zonder uitzon-

SYMPOSIUM.

ZINNENBEELDEN
20 maart - 16 april
grote zalen
Joshua Rozenman

VERUANKELTAKHEED

LA VIE EM ROSE
20 maart - 16 april
foyer
Anna Pool

zondag 5 april 14.00 uur
PROGRAMMA

Inleiding: de geschiedenis van vergankelijke materialen - over de restauratie 
van het recent vernielde werk van Barnett Newman. Gevolgd door een 
discussie over de vergankelijkheid van materiaal in de hedendaagse kunst 
/ Het dilemma van de restaurateur / Interactie met het publiek.
Gespreksleider is kunsthistoricus Gary Schwarz. Het panel bestaat uit: 
de beeldende kunstenaars Berend Strik, Joshua Rozenman en 
Zeger Reyers, kunsthistoricus Micky Piller, directeur Piet Vanrobaeys 
en restaurateur Kees Herman Aben.
Wegens beperkt aantal plaatsen is reservering op tel. +31(0)78 6149822 
noodzakelijk. Kosten: f 25,-. Na reservering overmaken op gironr : 494706 
t.n.v. Teekengenootschap Pictura, Dordrecht met vermelding 'Symposium'.

BEPERKT 
HOUDBAAR 
24 april - 21 mei 
grote zalen 
Giovanni Dalessi 
Henk Olijve 
Franky Bundel 
Monique Broekman 
Theresa Rahder 
Wouter Bakker

SCHILDERIJEN 
24 april - 21 mei 
foyer
Peggy Wong Loi Sing

Teekengenootschap Pictura - Voorstraat 190, 3300 AE Dordrecht.
Tel: +31(0)78 614 98 22. Openingstijden: di t/m zo 14.00 - 17.00 u.
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JESSICA DIAMOND
EROS
(RAIN)

19 MARCH-20 JUNE
OPENING: THURSDAY 19 MARCH 6 PM 

INTRODUCTION BY JAN HOET MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST GENT 
EXHIBITION: WED - SAT 2-6 PM 11-13 HOOGSTRAAT 2000 ANTWERPEN TEL: 32 3 227 32 42 FAX: 32 3 227 32 41

Harold Barreiro 
Hans Op de Beeck 
Gert Robijns

Anke Schafer
Désirée Palmen

Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten-
Begijnhof 
Zuivelmarkt 33 
3500 Hasselt 
Tel. (011)21 15 90 
Fax (011)23 23 49

provincie 2..Limburg S

Provinciaal Museum 
24-03-98 - 03-05-98

Galerij 
11-04-98 ■ 24-05-98

Openingsuren: di tot za van 10 - 17u., zo van 14 - 17u., gesloten 
op maandag

29 maart -10 mei

Tussenin/In-between
kunstenaars Jo Huybrechts (B) / Ricardo Brey (Cuba) / Pierre Bismuth (F) / Peter Buggenhout (B) / Kurt Ryslavy (A) / Ann Veronica Janssens (B) 

curator Edith Doove
ti

Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 — B 9831-Deurle — tel 09/282 51 23 — fax 09/281 08 53

Openingsuren woe-vr 14-18 uur én za, zo en feestdag 10-12 uur & 14-18 uur
Projectsponsors Ambassade de France, délégation culturelle pour la Flandre; Graanstokerij Filliers, Deinze; De Morgen; AFAA, Paris; Noordstarfonds vzw, Gent 

Structurele sponsors Museum Dhondt-Dhaenens Bank Degroot, C&A, Europabank, Hulp Der Patroons, Ipsen, Nationale Loterij, UA Scania, Van de Walle-Lissnijder

□ VAN LAERE CONTEMPORARY ART □

Manuela SEDMACH Mathias LANFER
“SOPRA IL MARE SOTTO IL CIELO” “THERMOPLASTE”

12 MARCH -18 APRIL 24 APRIL - JUNE

_______________ OPEN: DINSDAG TOT VRIJDAG 14-19 U. - ZATERDAG 12-17 U.____________________________________________
VERLATSTRAAT 23-25 2000 ANTWERPEN-BELGIÉ TEL 32-(0)3-257.14.17 FAX 32-(0)3-257.14.25

06.03.98-25.04.98 Joël KERMARREC

IS.05.98-27.06.98 François ROUAN
OSIRIS
G ALLE Ri Galerie Bortier 12 B-1000 Brussels Tel : 32-2-511.09.21 - Fax:32-2-502.68.54 don, vrij, zat 14.30-18.00

STELLA 12.03.98 - 18.04.98 STELLA

LOMAUS MANFRED PERNICE toMAUs
GALLERY GALLERY
VLAAMSE KAAI 47 2000 ANTWERPEN TEL. 03/248 08 71 FAX 03/25713 50 WED.-SAT. 14-18 H.
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dering hoog is, maar dat echte pieken schaars zijn. Het is 
allemaal serieus en competent, maar zoveel seriositeit en 
competentie gaat vervelen en zelfs ergeren. Zelfs Joep 
van Lieshout doet in deze context verantwoord aan, hetgeen 
ook wel aan de keuze van het werk ligt. Gelukkig wordt in het 
Van Abbemuseum ook de installatie Hongkongoria van 
Aemout Mik en Marjoleine Boonstra getoond: op een aantal 
in lage witte wanden ingevoegde schermen worden beelden 
uit Hongkong geprojecteerd waarin, zoals vaak bij Mik, 
mensen tot de status van poppen of mechanische zombies 
worden gereduceerd. Zo toont een van de projecties een dame 
die in een winkelcentrum roerloos achter een bureau zit terwijl 
om haar heen de mensen zich voorbijhaasten, terwijl elders 
roeiers op een oefenbaan stationair aan het trainen zijn: ze 
komen geen centimeter vooruit. Hongkongoria is zo’n werk 
dat eigenlijk ergens permanent geïnstalleerd zou moeten wor
den zodat het bij tijd en wijle kan worden bezocht.
NL tot 13 april in het Van Abbemuseum, Vonderweg 1, 
Eindhoven (040/ 2755275). (S.L.)

HOME SCREEN HOME & BALDESSARI. Terwijl op 
de benedenverdieping van Witte de With Rita McBride’s 
arena nog van Bartomeu Man’s streven getuigt om in 
Witte de With dialoog en discussie hoogtij te laten vieren, 
vindt de bezoeker een verdieping hoger een autistische 
couch potato met koptelefoon. In verband met het Film 
Festival Rotterdam heeft het kunstcentrum namelijk de 
Newyorkse producent en régisseur Michael Shamberg uitge
nodigd een programma van videokunst samen te stellen - 
geen installaties, maar tapes. John Baldessari plaatste de 
voor het vertonen daarvan benodigde televisieschermen in 
een huiselijke context door onder de titel 4 RMS W VU: 
wallpaper, flowerpots, lamps, NEW de gehele verdieping 
van vrolijk behangpapier alsmede van grote zwart-witfoto’s 
van planten en lampen te voorzien. Er zijn vier typen behang
papier: een met oren en krakelingen, een met aardappelen en 
gloeilampen, een met klokken en gebakjes en tenslotte een 
met neuzen en popcorn. Temidden van de decoratieve wan
den met nu weer ontwapenend simpele beeldrijm en dan 
weer vergezochtere associaties staan de monitors opgesteld 
in gestileerde settings als ‘keuken’, ‘woonkamer’, ‘eetka
mer’, ‘slaapkamer’ en ‘tienerkamer’. Wat het video
programma zelf betreft: Shamberg koos niet in de eerste 
plaats voor de kunstenaars die gewoonlijk in musea en 
andere kunstinstellingen te zien zijn. Paik, Acconci, Nauman 
en co ontbreken, terwijl film- en videoregisseurs zoals Chris 
Marker en Kathryn Bigelow wel present zijn. Ook koos 
Shamberg, die videoclips voor onder meer New Order heeft 
geproduceerd, voor veel muziek. Maar wat heeft de registra
tie van een televisieoptreden van Joy Division uit 1978 nu in 
godsnaam met videokunst te maken? Overigens is het na een 
meeslepende uitvoering van Transmission even slikken als 
er een echt videokunstwerk van een erkend beeldend kunste
naar langskomt: Richard Serra’s Television delivers people 
uit 1973 bestaat uit langsrollende agitprop-slogans over het 
kwaad dat televisie heet, ondersteund door muzak. We lezen: 
“Television delivers people to an advertiser”; “Entertain
ment is basically propaganda for the status quo”, en “It is the 
consumer who is consumed.” Ongetwijfeld allemaal waar, 
maar zo banaal dat de verleiding toch wel erg groot wordt om 
op de belendende monitor naar een hartverscheurend duet 
van Nick Cave en Polly Jean Harvey te kijken...
Tot 22 maart in Witte de With, Witte de Withstraat 50, 
3012 BR Rotterdam (010/411.7.924). (S.L.)

VISIONS DU NORD. In een reeks thematische tentoonstel
lingen over het modernisme in Europa presenteert het Musée 
d’ Art Moderne de la Ville de Paris na de Duitse, de Belgische 
en de Nederlands kunst van de 20ste eeuw nu een eigenzin
nige visie op de kunst van de Skandinavische landen. Visions 
du Nord begint met een historische tentoonstelling, Lumière 
du monde, lumière du ciel, rond de Noorse kunstenaar, maar 
ook kosmopoliet, Edvard Munch. Zijn bijdrage krijgt de 
allure van een kleine retrospectieve waarbij het accent vooral 
ligt op zijn laatste werken. Verder zijn er coherente ensem-

ensat"

lawuhoM1

Aernout Mik / Marjoleine Boonstra

still uit Hongkongoria, 1997

bles van de Zweden August Strindberg (1849-1912), die 
naast schrijver ook schilder was, en Carl Fredrik Hill ( 1 849- 
1911). Uit Finland zijn er flamboyante landschappen van 
Aksell Gallen-Kallela ( 1865-1931 ) en een obsessionele reeks 
van indringende zelfportretten van Helene Schjerfbeck ( 1 862- 
1946). Een reeks recente schilderijen en een monumentale 
baksteensculptuur van de Deen Per Kirkeby leggen het 
verband tussen het historische gedeelte en de hedendaagse 
kunst. Als geoloog heeft Kirkeby een bijzondere ervaring en 
kennis van de natuur die in de gelaagde techniek van zijn 
schilderijen op verbluffende wijze tot uiting komt. Als 
schilder, beeldhouwer, architect, cineast en schrijver verte
genwoordigt hij op zichzelf al de grote veelzijdigheid van de 
Skandinavische kunst zoals die in het hedendaagse luik van 
de tentoonstelling onder de titel Nuit blanche werd samenge
bracht. Kwamen hun landgenoten in het begin van de eeuw 
naar Parijs, dan ruilen hun hedendaagse collega’s ook vrij 
snel het hoge noorden voor belangrijker kunstcentra als 
Berlijn of New York. Hun kunst verschilt dan ook heel 
weinig van wat er op de internationale markt momenteel te 
zien is. De fascinatie voor muziek en cinema die bij de 
meeste jonge kunstenaars aanwezig is, wordt hier geconcre
tiseerd in twee videoclips met Björk en een hommage aan de 
filmmaker Aki Kaurismki (van onder andere Leningrad 
cowboys) die ook in de tentoonstelling met filmstills en 
kortfilms aanwezig is. Door hun geografisch geïsoleerde 
situatie erkenden deze jonge kunstenaars misschien iets 
vroeger dan de anderen het belang van de moderne commu
nicatiemiddelen zoals de gsm en internet. Opvallende the
ma’s die regelmatig in hun werk terugkeren, zijn deze van de 
relatie van het individu tot de gemeenschap, de afstand, het 
isolement, de stilte, de natuur en de duidelijke tegenstellin
gen tussen dag en nacht, licht en donker, die ondanks het 
cliché van de slapeloze nacht in deze context toch wel een 
heel bijzondere betekenis krijgen.
Visions du nord tot 17 mei en Nuit blance tot 10 mei in het 
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Avenue du 
Président Wilson 10, 75016 Paris (01.53.67.40.00). 
(L.V.D.A.)

ARMAN. Met de opening van het vernieuwde Jeu de Paume, 
eind 1991, werd Parijs een heuse Kunsthalle beloofd. Het Jeu 
de Paume is een onafhankelijke vereniging die valt onder de 
wet van 1901 (te vergelijken met een vzw of stichting) maar 
onder bescherming staat van de Délégations aux Arts 
Plastiques of Ministerie van Cultuur. Het accent zou liggen 
op de internationale hedendaagse kunst. Alfred Paquement 
en Cathérine David zetten de bakens uit. Belangrijke referen
tiepunten voor de hedendaagse productie waren Dubuffet en 
Broodthaers. Nadien kwamen er enkele interessante groeps

tentoonstellingen met jonge kunstenaars (Désordres met 
Kiki Smith, Mike Kelley, Jana Sterbak, Tunga en Nan 
Goldin en Invitations met onder anderen Thomas Hirschhom 
en de vroeg gestorven Choreh Feyzdjou), maar vooral 
monografische tentoonstellingen van kunstenaars als Robert 
Gober, Ellsworth Kelly, Didier Vermeiren, Jeff Wall en 
Chantal Akerman.
Kort daarna verdween Paquement naar de Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts. Toen Cathérine David benoemd 
werd tot Leiterin van de tiende Documenta was ze, in 
tegenstelling tot Jan Hoet en ander documentamakers, ver
plicht haar functie op te geven. Ze werd vervangen door 
Daniel Abadie, voormalig conservator van het Musée Natio
nale d’Art Moderne, beter bekend als de collectie van het 
Centre Pompidou. Een tentoonstelling als Un siècle dé 
sculpture anglaise had dan ook meer weg van een af
dankertje van het Centre Pompidou dan van een tentoonstel
ling voor het Jeu de Paume. Sinds het aantreden van Abadie 
is het aangezicht en ook de uitstraling van deze zogenaamde 
kunsthal sterk gewijzigd. Actuele kunst heeft plaats moeten 
ruimen voor dinosaurussen als César en Arman. Ondertus
sen verloor het Jeu de Paume ook zijn structurele sponsor, die 
met de eerste ploeg een contract voor vijfjaar had afgesloten 
en dat met het rechtse cultuurministerie niet meer vernieuwd 
werd, zodat de werkingsmiddelen sterk verminderden. Ook 
dit is een van de redenen waarom het programma opeens een 
stuk populairder is geworden. Samen met de slag om de 
kijkcijfers is het programma wel erg ‘franco-français’ ge
worden. Na de coryfeeën van de Franse kunst, César en 
Arman, programmeert het Jeu de Paume Les années sup
ports-surfaces, de enige beweging die de Franse kunst de 
laatste dertig jaar heeft voortgebracht en die in het buitenland 
nog altijd niet de weerklank heeft gekregen die ze volgens de 
(Franse) kunsthistorici en critici verdient. Nadien volgen er 
twee retrospectieve tentoonstellingen, Pierre Alechinsky en 
Jean-Pierre Raynaud. Ondanks de bovenstaande bedenkin
gen is de Arman-retrospectieve best genietbaar. Hier niet het 
overweldigende geschut van César, maar een eerlijke poging 
om een kunstenaar te situeren binnen zijn eigen oeuvre en 
zijn eigen tijd. Zijn maniëristische periode van verzaagde en 
in brons gegoten muziekinstrumenten wordt niet ontkend, 
maar naar het grote publiek toe ook niet opgehemeld. De 
Arman die we hier ontmoeten, is vooral deze van de begin
periode, de Arman van het nouveau réalisme, de Arman van 
de Poubelles (portretten van zijn vrienden Pierre Restany, 
Yves Klein, Jim Dine en Iris Clert aan de hand van door hen 
weggegooide voorwerpen) en van de Accumulations (het op 
elkaar stapelen van gelijksoortige voorwerpen als koffiemo
lens, vijzen, turnpantoffels en auto-onderdelen). De tentoon
stelling eindigt op een vrolijke noot. Een opeenstapeling van 
caddies uit een grootwarenhuis (La chute des courses, 1997) 
evoceert een neergaande beweging (Cascades). Een meta
foor voor de vrije val van ons economisch systeem, zoals we 
dat de laatste maanden in Azië hebben mogen meemaken, 
zowel als van de kunstenaar als kapitalist, als van de kunst als 
koopwaar.
De retrospectieve Arman tot 12 april in de Jeu de Paume, 
Place de la Concorde 1, 75008 Paris (01.47.03.13.36). 
(L.V.D.A.)

Fotografie

KESSELS SCHELDEFOTO’S. De honderdste verjaardag 
van de geboorte van de veelbesproken Belgische fotograaf is 
voor het Verhaerenmuseum in Sint-Amands aanleiding voor 
een selectie uit het oeuvre van Willy Kessels. Omdat naar 
verluidt het museum te klein is voor een overzicht en 
Verhaeren immers in het Scheldeland geboren werd, zullen 
enkel Kessels’ Scheldebeelden aan de muur komen, begeleid 
door teksten van Emile Verhaeren zelve. In de bijhorende 
publicatie worden ook teksten over Kessels voorzien, waarin 
naast enige terughoudendheid, vooral de behoefte doorsche
mert om bovenal bij de foto’s zelf te blijven. Of bij de 
Scheldelandschappen. en het. Schelde volk.

■
■

■

DE APPEL
NIEUWE SPIEGELSTRAAT 10 1017 DE AMSTERDAM 

T +31' (0120 6255651 F+31 (0120 622 52 15 Edeappel@xsAall.nl 

TUESDAY TUL SUNDAY 12 • 5 PM

« CURATORIAL TRAINING 

PROGRAMME 97/98 
EXHIBITION / 3 APRIL - tJUNE 98

RIHOUX
ROBERT MANGOLD

ZONE PAINTINGS 
27 maart t/m 9 mei 1998

OUVERT DU MAR AU SAM 14.30 - 18.00

RUE DU CANAL 13
VAARTSTRAAT 13
FAX 02/219.37.21

1000 BRUXELLES
1000 BRUSSEL

TEL 02/219.14.22 OPEN VAN DI T/M ZA 14.30 - 18.00
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De tentoonstelling Willy Kessels (1898-1974), fotograaf in 
het land van Verhoeren loopt van 27 maart tot 31 oktober in 
het Provinciaal Museum Emile Verhaeren, Emile 
Verhaerenstraat 71,2890 Sint-Amands-aan-de-Schelde (052/ 
33.08.05), er is een catalogus met teksten van Ludo Bekkers 
en Marc Van Gysegem. (E.E.)

Boekhout voor zijn foto’s bedacht, lopen nog andere over
wegingen en bekommernissen door elkaar heen, zoals: een 
handelbare en heldere presentie in de ruimte, een verbinding 
tussen de beelden zonder ze te isoleren, respect voor de 
nuances van de foto’s, voor de kijker,... Boekhouts beelden 
hebben nu een plaats gekregen in moeizaam zelfontworpen 
frames, industrieel vervaardigd in roestvrij staal. Vaagweg 
houden ze het midden tussen een kleine, hoekige monitor en 
een lichtjes vooroverhangende schilderijlijst. Die afwij
kende hoek ten opzichte van de wand geeft aan het beeldvlak 
alvast een minder vanzelfsprekende aanwezigheid én hij 
beklemtoont de kijkrichting van de fotograaf. Tegelijk bie
den zowel de vorm als het materiaal kansen om op de 
concrete condities van een ruimte in te gaan. Zo kunnen in 
Amsterdam bijvoorbeeld een aantal foto's ook naadloos op 
de rand van een muurvlak hangen of wordt door aangepaste 
belichting een veld van lichtreflectie actief waarin de stalen 
lijsten, maar ook de kleurenfoto’s zelf geactiveerd lijken te 
worden. Die foto’s blijven, wars van het labeur dat het hele 
lijstenprobleem met zich bracht, waar het Henze Boekhout 
om te doen is. Op een bijna zinnelijke manier houdt hij eraan 
om zijn eigen kleurenprints te drukken, zelfs vanzwart- 
witnegatieven. Maar vooral blijft hij sleutelen aan een foto
grafie waarin bijna niet ‘gefotografeerd’ wordt, maar aange
geven. Een wolk die er als een hondenkop uitziet, de 
Matterhorn op een plastic bekertje, een plasticinesculptuur, 
een spiegeltje op een opengeslagen boek over Saturnus, een 
pier waarop een fototoestel op statief ons stom aangaapt. En 
dan een hand die een lepel vasthoudt en gewoon ‘aanwijst’. 
“Een dikke deken ligt als cultuur over ons heen,” schrijft 
Henze Boekhout, “soms prikken we er met de vinger door of 
maken er gaten in met onze camera’s.”
Tot 19 maart in Torch, Lauriergracht 94, 1016 RN Amster
dam (020/626.02.84). (E.E.)

ensceneringen bij Madame Tussaud in Londen of in het 
Califomische Movieland Wax Museum. Hij doet daarbij geen 
enkele moeite om de illusie overeind te helpen houden. Scherp 
en accuraat wijst hij ons op het naïeve en morbide loopje dat 
hier met de geschiedenis genomen wordt. Door ze te fotogra
feren. Verwant hiermee zijn de Dioramas, eveneens glashel
dere opnamen van de illusionistische kijkkasten die in natuur-

Hiroshi Sugimoto

Bay of Sagami, Ayami, 1997

Foto Henze Boekhout

HENZE BOEKHOUT. De Afgelopen Jaren is de twee
snijdende titel van een merkwaardige tentoonstelling. Hij 
suggereert niet enkel dat er een overzicht van ‘recent werk’ 
zal worden vrijgegeven, er wordt in dit geval ook mee 
aangegeven dat Henze Boekhout de voorbije tijd danig aan 
de gang is geweest met een probleem dat voor nogal wat 
kunstenaars die met fotografie werken acuut is. Hoe presen
teer je foto’s? Als je niet wil terug vallen op het obligate 
passe-partout, glas en houten lijstwerk; in duimspijkers noch 
in het opkleven op aluminium enig duurzaam heil ziet of het 
werk dat je maakt evenmin al iets vandoen heeft met de 
wedloop van de grote formaten. In het voorstel dat Henze

HIROSHI SUGIMOTO. Nogal wat fotografen hebben nooit 
tijd. Ze maken er zich met 1 /125ste van een seconde of minder 
van af. Anders is wat ze dachten gezien te hebben onherroepe
lijk voorbij, denken ze. Garry Winogrand was zo’n fotograaf 
en na zijn dood liet hij een hele batterij plasticzakken na, 
volgestouwd met filmrolletjes die nooit tot in zijn donkere 
kamer raakten. Andere fotografen gaat het juist om de duur, 
het verloop van de tijd. Hiroshi Sugimoto (1948) is zo’n 
fotograaf die tijd van wachten heeft. In 1995 biedt hij in het 
boek Time Exposed een overzicht van de denkrichtingen die 
zijn fotografisch project tot dan zoal uitgaat. In zijn Film- 
Theaters bijvoorbeeld laat hij de sluiter van zijn houten 
camera naar 19de-eeuws model voor de hele duur van een film 
openstaan. Alle geprojecteerde filmbeelden samen hogen het 
filmscherm op tót een hel wit vlak. Een gat in het beeld. Het 
felle licht dat van de schermen kaatst, geeft ook in mineur de 
omgeving te zien: barokke balusters of watervallen van gordij
nen in art deco-filmtempels of de onvoorspelbare constructies 
die de filmschermen van drive-/«-bioscopen overeind houden. 
Geen mens te zien. Evenmin in de serie van de Wax Museums, 
beelden die Sugimoto maakte van de realistisch bedoelde 

historische musea de evolutie van het leven op aarde aan
schouwelijk willen maken. Van de primaire levensvormen in 
de diepzee tot een gezellig samenzijn onder Neanderthalers. 
Wetenschap hyperrealistisch vormgegeven door decor
bouwers. Net als hun wassen collega’s worden deze artificiële 
invullingen van de oertijden ontmaskerd als illusies, als onre
delijke en steeds tot mislukken gedoemde pogingen om vat te 
krijgen op de geschiedenis door ze in voorstellingen te gieten. 
Om vat te krijgen op de tijd, plaatst men de dingen erbuiten, 
maar elke poging om te reconstrueren wat voorbij is, is in 
wezen vergeefs en pathetisch, zegt Sugimoto. De Day 
Seascapes en de Night Seascapes vormen een soort synthese. 
Deze ‘portretten’ van zowat alle wereldzeeën zijn enkel door 
hun titel geografisch situeerbaar, al gaat het daar duidelijk niet 
om in deze minimale foto’s. Veeleer om een samenbrengen 
van herhaling en tijdloosheid. Hiroshi Sugimoto probeert 
wateren lucht te fotograferen alsof én zoals ze er altijd geweest 
zijn.
Recente Night Seascapes zijn tot 18 april te zien bij Galerie 
Rodolphe Janssen, Livornostraat 35, 1050 Brussel (02/ 
538.08.18). (E.E.)

W139 28 februari t/m 29 maart

ACHTERZAAL EN VOORZAAL 

TRIFLING WORK 
■BOB AND ROBERTA SMITH VOEBE DE GRUYTER 
JANE BENDIX DAVID BURROWS
MARTIN WALDE

de Warmoesstraat

W139 Warmoesstraat 139 1012 JB

Amsterdam e-mail: wl39@xs4all.nl 

informatie: 020 - 6229434 T/F 
http://www.xs4all.nl/-w139

■ W139 OPEN WOENSDAG t/m ZONDAG 13.00 - 19.00 UUR

VOORZAAL
RISK HAZEKAMP 
11 april t/m 26 april 
opening: 10 april, 21.00 uur

ACHTERZAAL
IT HAPPENS EVERY DAY
Nick Laessing 
Mike Silver 
Simon Ryder 
Steve Pippet 
11 april t/m 10 mei 
opening: 10 april, 21.00 uur

HEDAHopvastelokatie

BRUSSELSESTRAAT114 (onder de poort door, rechts), Maastricht

• Double yoU Jane Blond & Sylvia Plaid Anke schafer 
en Désirée Palmen {tm 15 mrt. do. t\m zo.] • Matilde Pye {25 tm 29 
mrt. Opening 25 mrt. 19.00], • Krien Clevis en Wim Caus {11 apr. tm 3
mei. Do. tm zo. Opening 11 apr. 17.00]

HEDAH'" T
• Run Up Run Down (videoinstallatie) Cyrille van

Ijzendoorn {t\m 15 mrt.] • Hadassah Emmerich {21 mrt. t\m 12 
apr.] • Jos Berkers {18 apr. t\m 10 mei]

'Op wisselende lokatie

KOESTRAAT 12 (vrmlg. Bakkerij Kicken), Maastricht

• Projecten door kunstenaars Jan van Eyck 
Academ ie. Cristina Della Guistina {t\m 21 feb. Opening 19 feb. 17.30] 
Gerard van den Berg, Jutta Konjer en Arjan van Helmond {t\m 8 mrt. 
Opening 27 feb.17.30] Manfred Kroboth -sound event- {6 mrt. Aanvang 
20.30] Evren Tekinoktay {t\m 15 mrt. Opening 10 mrt. 17.30]. • Sven 
Augustijnen, Jan Kempenaers en Matilde Pye {18 t\m 26 mrt. Opening 18 
mrt. 17.30]. • medialab Maastricht {28 mrt. Aanvang

20.30]. • Food For Thought - First Come, First Served 
Karin Peulen {30 mrt. 4m 3 apr. Elke dag 15.00 - 20.00]. • Palinckx 
optreden {4 apr. Aanvang 20.30]. • Nederland / China Tamar 
Frank, Danio Man, Miriam Reeders, Jos Stienen, Daan van Wel, Guo Jian- 
Weng, Guo Li Zhong, He Kai Feng, Liou Jin Song en Ma Ke {11 t\m 25 april].

HEDAH kantoor en HEDAH achter glas: Cortenstraat 3, 6211
HT Maastricht, tel 043 - 3500433, fax 043 - 3500432

Openingstijden elke dag, 13.00 t\m 17.00, tenzij anders aangegeven. 
Met dank aan de gemeente Maastricht en de Mondriaan Stichting

De SLIJPERIJ
ruimte voor beeldende kunst

Doelenstraat 41
2440 GEEL 

tel/fax014-58.27.51
internet: http://titan.glo.be/deslijperij 

e-mail: deslijperij @ glo.be

07/03/98 - 29/03/98

Kris Van Dessel
recent werk - schilderijen

openingsuren DE SLIJPERIJ: donderdag: 19-22 u., zaterdag: 14 - 17 u., zondag: 14 - 17 u. en op afspraak.

MABT"
MLONg,

EARLY
WORKS
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PATRICK TOSANI. De Franse fotograaf Patrick Tosani is 
een ‘photographe de la photographie’. Wat hij bedrijft, is geen 
referentiële kunst, maar het werk van een kunstenaar op zoek 
naar de mogelijkheden van zijn medium. In plaats van te 
verwijzen naar formeel bekende systemen ontwikkelt hij een 
persoonlijke beeldtaal met een eigen interne logica, zonder 
daarom voorbij te gaan aan de picturale kwaliteiten en het 
vakmanschap. Vorig jaar ontving hij de Prix Niépce en dit was 
de aanleiding voor een tentoonstelling in het Centre national 
de la photographie. Gelijktijdig loopt een tentoonstelling met 
recente werken in de Parijse Galerie Durand-Dessert. Vroeger 
werk is te zien in Galerie Fotomania in Rotterdam.
Tosani isoleert alledaagse voorwerpen binnen een zeer strenge 
cadrage. Door deze autonoom geworden beelden op te bla
zen tot extreme formaten ontstaat een intrigerend 
vervreemdingseffect. Door dichter bij zijn onderwerp te 
komen ontstaat tevens een grote afstand die door de toe
schouwer automatisch gerespecteerd wordt. Buiten hun alle
daagse context en hun normale proporties zijn deze objecten 
haast onherkenbaar. Hun afbeelding schept verwarring, hun 
dwingende aanwezigheid veroorzaakt een zeker onbehagen. 
De laatste jaren is de aandacht verschoven van neutrale 
voorwerpen als lepels, naaldhakken of de luchtbel uit een 
waterpas naar het menselijk lichaam. Na een reeks vinger
nagels, kruinen en voetzolen, de uiteinden van het lichaam, 
toont zijn meest recente werk, verdeeld tussen de galerie en het 
Cnp, een reeks Corps en Vêtements. De Corps zijn geklede 
personages van onder uit gezien. In de Vêtements is het 
lichaam verdwenen. De kleren zijn op een hoop gegooid en de 
individuele foto’s dragen titels als Lundi, Mardi, Mercredi..., 
voor elke dag van de week een ander kledingsstuk. Beide 
reeksen garanderen de anonimitiet van het model. Zoals bij de 
kruinen, de nagels en de voetzolen is ook hier de leeftijd en het 
geslacht van de geportretteerde moeilijk te achterhalen.
Bij Galerie Fotomania in Rotterdam toont hij zijn bekende 
reeks Ongles uit 1990. Ondanks de voor Tosani gebruikelijke 
grote formaten zijn deze macro-opnamen van afgebeten en 
zwaar beschadigde vingernagels kleiner dan voor hem gebrui
kelijk is. Ze werden geïsoleerd in een zeer ruime, neutraal 
witte passe-partout. Hierdoor verkrijgen ze een zekere 
monumentaliteit. Wanneer men ze als reeks vanop een zekere 
afstand bekijkt, is het motief niet onmiddellijk zichtbaar. Het 
lijkt een vreedzaam rozig landschap. Van dichtbij bekeken 
veranderen ze in agressieve beelden van een verweerd lichaam. 
Werk van Patrick Tosani tot 20 april in het Centre national de 
la photographie, Hôtel Salomon de Rothschild, Rue Berryer 
11,75008 Paris (01.53.76.12.32) en tot 11 april in de Galerie 
Liliane & Michel durand-Dessert, Rue de Lappe 28, 
75011 Paris (01.48.06.92.23) en tôt 22 maart in Galerie 
Fotomania, Hoornbrekersstraat 22,3011 CL Rotterdam (010/ 
413.50.55). (L.V.D.A.)

BLUMENFELD. BRODOVITCH. In het Maison 
Européenne de la Photographie in Parijs kan men momenteel 
terecht voor twee 'grote-namen-tentoonstellingen', met mode 
als bindmiddel. Le Culte de la Beauté is een ruim overzicht 

van Erwin Blumenfeld, supergesofisticeerd modefotograaf. 
Blumenfeld wordt in 1897 in Berlijn geboren, hij maakt er, 
erg jong nog, deel uit van de Berlijnse dadagroep. In 1918 
volgt hij George Grosz naar Nederland eh richt er samen met 
Paul Citroen de dada Centrale Amsterdam op, onder het 
pseudoniem Bloomfield schrijft hij er gedichten en maakt 
collages. Na het failliet van zijn leerwarenwinkel in Amster
dam vestigt hij zich als beroepsfotograaf in Parijs, waar Cecil 
Beaton hem bij Vogue binnenloodst. Ook de surrealisten 
voelen wel iets voor zijn fotografie à la manière de Man Ray. 
De oorlogsjaren voeren hem naar New York. Hij kan er voor 
het modeblad Harper’s Bazaar aan de slag en opent een 
eigen, hoogst lucratieve studio, waar bijvoorbeeld Elisabeth 
Arden, Elena Rubinstein, Marlene Dietrich of Juliette Gréco 
over de vloer zullen komen. Eind de jaren ’50 zou Blumenfeld 
de camera voorgoed in de kast stoppen. Als leidraad voor 
deze tentoonstelling ging William Ewing, directeur van het 
Musée de l’Elysée in Lausanne, uit van de vier steden die een 
rol speelden in Blumenfelds carrière: Berlijn, Amsterdam, 
Parijs, New York. Rome, waar hij in 1969 overleed speelt 
daar geen rol in.
Interessant wordt wellicht het feit dat we naast dit Blumenfeld- 
retrospectief ook een zicht kunnen krijgen op een aantal van 
de mechanismen en zeker op de mise-en-page van de mode- 
fotografie tussen 1934 en 1958. Dat is immers precies de 
periode waarin Brodovitch artdirector was van Harper’s 
Bazaar. De tentoonstelling Alexey Brodovitch. La 
photographie mise en page wil vooral duidelijk maken hoe 
ingrijpend de inzichten en experimenten van deze Ameri
kaan van Russische afkomst zijn geweest, ook nog voor onze 
hedendaagse blik doorheen een modeblad. Brodovitch was 
een van de eersten die op een dynamische manier rekening 
ging houden met de plaatsing van foto’s op een pagina van 
een commercieel tijdschrift, waarbij hij ook de typografie, de 
cadrering van de foto, de mogelijkheden van dubbele pagi
na’ s en de ritmering van de opeenvolgende bladzijden in acht 
nam. Diezelfde principes pastte hij ook toe in de realisatie 
van talloze fotoboeken. Niet enkel van zijn eigen werk, 
Ballet uit 1945 bijvoorbeeld dat al merkwaardig vroeg een 
hele ‘vocabulaire’ levert om snelheid en beweging uit te 
drukken, maar ook in boekwerk voor André Kertész of 
Richard Avedon. Onder impuls van Brodovitch leverden 
overigens ook nog andere grootheden als Lillian Bassman, 
Louise Dahl-Wolfe, Cartier-Bresson, Bill Brandt, Lisette 
Model of George Hoyningen-Huene hun beste bijdragen 
voor Harper’s. “Alle fotografen zijn, bewust of onbewust, 
leerlingen van Brodovitch,” zei Irving Penn. Aan deze ‘be
wuste’ leerling wijdt het Maison eveneens een tentoonstel
ling. In Platinum Test Material onderneemt Penn naar eigen 
zeggen een historisch zelfonderzoek op basis van proefprints 
en materiaaltesten, waarmee hij aan het knutselen is gegaan. 
Voorts is er nog werk te zien van Jorge Damonte en van 
Daniel Buetti.
Tot 17 mei in het Maison Européenne de la Photographie, 
rue François Miron 82, 75004 Paris (01/44.78.75.01) 
www.pictime.fr/maison européenne/. (E.E.)

SOMEONE ELSE WITH MY FINGERPRINTS. De 
Duitse titel van deze als beeldessay opgevatte tentoonstel
ling en publicatie luidt: Die Nerven enden an den 
Fingerspitzen. Op de uitnodiging en de persmap prijkt een 
foto uit 1958 van een nest wilde eendjes die, zich van geen 
experimenteel kwaad bewust, duchtig achter een houten 
nepeend aan waggelen. Fotograaf en verzamelaar Wilhelm 
Schürmann wil met dit project onder meer duidelijk maken 
hoe veranderingen in de opeenvolging en de samenhang van 
beelden doorwerken in de betekenis en de interpretatie 
ervan. Uitgerekend in het tijdperk van de digitale media en 
hun ongebreideld manipulatief arsenaal, verkiest hij dat te 
doen met analoge beelden. Alle ‘soorten’ foto’s genieten 
daarbij voor hem een gelijkwaardig statuut, of ze nu uit een 
wetenschappelijke, mode, film, documentaire of pers-con- 
text stammen. De fotografiegeschiedenis bevat immers tal
loze van deze beelden die algemeen bekend zijn, die niet als 
‘kunst’ gedacht waren, maar bedoeld om gebruikt te worden 
binnen de meest uiteenlopende circuits. Het lijkt Schürmann 
nu juist interessant om na te gaan welke verschuivingen zich 
voordoen, wanneer deze foto’s tentoongesteld worden in het 
beladen veld van de kunstwereld. “De beelden bewegen zich 
dan tussen fotografische readymade en narratief document,” 
stelt hij, “ze staan ten dienste van de identiteit en de identi
ficatie.” Maar, hoe je ook bij een bepaald beeld terechtkomt, 
welk beeld je daarna bekijkt en hoe die beelden mekaar 
beïnvloeden, uiteindelijk lijkt het toch neer te komen op: 
what you see is what you want to see. Schürmann: “De 
fotograaf volgt zijn motief, de natuur, mensen, de mode, de 
machthebbers, de ‘voorbeelden’. De wilde eend volgt Kon
rad Lorenz of een houten nepeend. Wij volgen de beelden 
van Hollywood, de media of de kunst. Zij brengen ‘nabeelden’ 
voort. Nach dem Bild ist vor dem Bild’. Enzovoort, enzo
voort. Wilhelm Schürmann lijkt in zijn woordkeuze niet 
minder tomeloos associatief als in de ‘selectie’ van zijn 
beelden. Die reikt van Bill Brandt tot Nobuyoshi Araki, van 
Barbarella tot Frankenstein. Ten geleide krijgen we in de 
publicatie vooraf nog een soort jump-tékst mee, die ons heen 
en weer laat springen tussen noties als ‘Semiotization’, 
‘Connectivity’ of ‘Rhizome’, tussen zinnetjes van Lacan, 
Deleuze, Derrida of Barthes. En achterin het boek vind je in 
de vorm van voetnoten commentaar bij of informatie over 
enkele van deze zowat 150 foto’s. Ingeval we er compleet 
naast mochten gezeten hebben...
Someone else with my Fingerprints: nog tot 19 april in Die 
Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur Im media
park 7, 50670 Köln (0221-226.5900) http://www.sk- 
kultur.de; van 25 april tot 7 juni gaat de tentoonstelling naar 
het Kunstverein in München. (E.E.)

ANDREAS FEININGER. Zo maken ze ze (gelukkig) niet 
meer. Zelfs al blijven veel van zijn foto’s ongetwijfeld nog 
steeds de natte droom van menig academieleraar of 
fundamentalistisch vakfotograaf. Deze Amerikaan werd in 
1906 in Parijs geboren, als zoon van de schilder en latere 
Bauhausleraar Lyonel Feininger. Andreas volgde aanvanke-

Galerie van Gelder:

Another Place:

Galerie van Gelder & AP:

DAVID POWELL, ‘Riddled with It’
VOEBE DE GRUYTER, ‘Sproeien’ 
ERIC SANDILLON, Pull Dolly’

21 februari t/m 25 maart 1998
(event)

GALERIE VAN GELDER & AP
Planciusstraat 9 A, NL 1013 MD - Amsterdam 

Tel./fax: 020-6277419, Open: di. t/m za. 13.00 -17.30 uur en de 1e zondag van de maand

GALERIE PAUL ANDRIESSE

1 maart t/m 15 april
Giuseppe Penone - Thomas Struth - Henri Jacobs
Christine en Irene Hohenbüchler - Nobuyoshi Araki
18 april t/m 16 mei
Jan Andriesse
schilderijen

PRINSENGRACHT 116 NL-1015 EA AMSTERDAM - TELEFOON 020-6236237 FACSIMILE'020-6390038
openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 11.00-18.00 - zaterdag 14.00-18.00 - Ie zondag van de maand 14.00-17.00

klo

ROGER VANDAELE 
WAALSE KAAI 31 
2900 ANTWERPEN 

12/1 323 237 20 19 12/3-12/4. Vr-Za.2-6

—
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lijk in Weimar en Dessau een opleiding tot meubelontwerper 
en architect, maar besloot in 1928 zijn constructie-activitei- 
ten tot het optrekken van een donkere kamer te beperken. Dit 
eerste Europese retrospectief Andréas Feininger. 
Photographs 1928-1988 brengt in zekere zin ruim een halve 
eeuw fotogeschiedenis door één lens. Andreas Feininger 
bleek altijd wel ergens in de buurt wanneer eriets aan het 
bewegen was. Zo fotografeert hij eerst in een (soms over)rijpe 
Bauhausstijl architectuur, naakten, portretten en blijft ook 
later geen enkel experiment uit de weg gaan: fotogram, 
solarisatie, reticulatie, micro, macro, enzovoort. De wereld
oorlog drijft ook hem naar New York. Hij wordt er in 1943 
beeldredacteur van het magazine Life, waarvoor hij twintig 
jaar lang een van de vliegende fotoreporters blijft. Merk
waardig is het portret dat hij in 1951 van zijn collega 
fotojournalist Dennis Stock maakt en dat hij vier jaar later in 
een gereduceerde cadrering herneemt waar hij dan sec de 
titel Fotojoumalisme opkleeft. Een blanke achtergrond drukt 
het zwarte silhouet van een man naar voor, zijn hele lichaams
houding verraadt een camera in aanslag. En die krijgen we 
ook te zien in de lichtvlek die enkel zijn gelaat uit de schaduw 
haalt. De lens van het toestel en de flits bevinden zich ter 
hoogte van zijn ogen. Deze fotograaf kijkt alvast niet door 
zijn zoeker. Of Feininger met dit beeld van een soort robot- 
fotograaf een kritische noot bij zijn professie wilde plaatsen 
of gewoon een zoveelste spielerei vastlegde, blijft onduide
lijk. In het boek bij dit retrospectief krijgen we zeker geen 
antwoord, de foto staat er zelfs niet eens in. Warum ich 
fotografiere is de titel die het meekreeg en het bevat dé 63 
lievelingsbeelden, uitgekozen en van retrospectief commen
taar (annex nostalgisch geneuzel) voorzien door de meester 
zelf. Natuurlijk zit tussen die beelden af en toe nog" een 
voltreffer. Maar toch, iemand zou deze kwetsbare 
dinosaurussen tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. 
Andreas Feininger: van 11 maart tot 1 juni in het Bauhaus- 
Archiv, Museum für Gestaltung, Klingelhöferstrasse 14, 
10785 Berlin, daarna in Die Neue Sammlung, Staatliches 
Museum für Angewandte Kunst, Prinzregentenstràsse 3, 
80538 München. Info via het Institut für Kulturaustausch, 
Reutlinger Strasse 9/1, 72072 Tübingen (07071/93450). 
(E.E.)

CHRISTIAN SCHAD. ’Schadografieën’ doopte Tristan 
Tzara de cameraloze fotografische beelden die deze Duitse 
kunstenaar rond 1919 onder de hoede van dada Zürich 
realiseerde. Her en der samengeraapte objecten worden op 
lichtgevoelig papier gelegd en laten hun afdruk na. De 
nulgraad van de fotografie. Fox Talbot had in 1839 al 
uitvoerig gedemonstreerd hoe het werkte, maar Christian 
Schad ( 1894-1982) is een van de eersten die er ten voeten uit 
mee experimenteert; Nonsense-Miniaturen noemt hij zijn 
fotogrammen. Moholy-Nagy en in mindere mate Man Ray - 
die zijn lensloze exploten in alle bescheidenheid zelf 
Rayogrammen noemde — zouden het genre tot wasdom 
brengen en tegelijk de weg vrijmaken voor de latere karren
vrachten bloedeloze ‘subjectieve fotografie’-konterfeitsels.

Schads vroege aanvaring met de fotografie is fors maar kort. 
Na enige krachtige houtsneden, een paar houtreliëfs of 
schrijfmachine-experimenten legt hij zich in hoofdzaak toe 

op het portretschilderen, meestal in een koeler dan onder
koelde Neue Sachlichkeitsstijl, die zelfs Otto Dix nu en dan 
kippevel moet bezorgd hebben. Hallucinant realistisch, klas
siek (‘Postraffaelitis6h’).en technisch chirurgisch nauwkeu
rig schildert hij evengoed het portret van Paus Pius XI ( 1925) 
als circusartiesten, societyportretten, een operatietafel of 
masturberende vrouwen; Nadat zijn Berlijnse atelier in 1943 
in een bombardement werd verwoest, aanvaardt hij zelfs een 
jarenlange opdracht van de stad Aschaffenburg om er 
Grüne walds Stuppacher Madonna meticuleus te kopiëren... 
Moeten bepaalde portretten van de jaren ’20 en ’30 het soms 
al afleggen tegen zijn rake, erotische pentekeningen, vanaf

Andreas Feininger

The photojournalist Dennis Stock, 1951

de jaren ’50 en zekerin de portretten van de vroege jaren ’70, 
gaat het bijna pijn doen. Nieuwe Zakelijkheid wordt dan 
voluit Magisch Realisme. Schad, die zich vanaf de jaren ’30 
al was beginnen te verdiepen in de oosterse filosofie, schil
dert en herschildert gedreven zijn eigen anachronismen, tot 
aan de pure kitsch toe, die - en dat wordt duidelijk vanuit een 
retrospectief standpunt - al een oeuvre lang af en toe op de 
loer had gelegen. Draken! Vanaf 1960 neemt Christian 
Schad ook de draad weer op met zijn fotografische experi
menten en daar blijkt de tijd milder op hem te hebben 
ingewerkt. Hij zoekt nieuwe mogelijkheden en technieken 
om met een fotogram complexere verhalen te vertellen. Aan 
de 'nonsensicale', brute kracht van die pakweg vijftig jaar 
oudere Schadografieën raakt hij echter nooit meer.
Het omvangrijke retrospectief Christian Schad 1894-1982, 
een samenwerking tussen het Kunsthaus Zürich en het 
Lehnbachhaus, München, is nog tot 19 april te zien in de 
Kunsthalle in Emden, Stiftung Henri und Eske Nannen, 
Hinter dem Rahmen 13, 26721 Emden (04921/97.50.50) 
http://www.et-inf.fho-emden.de/Kunsthalle/kunsthalle.html 
(E.E.)

JOSEF SUDEK. Boekbinder was hij, maar toen hij in 1917 
zijn rechterarm kwijtraakte besloot hij fotograaf te worden. 
Al heel vroeg begint Josef Sudek (1896-1976) in fotografi
sche reeksen te werken, waar na korte tijd elke effectieve 
menselijke aanwezigheid naar de verste uithoek van de 
achtergrond geschoven wordt. Pure fotografie, ‘zuivere tech
niek’ drijven hem, hij gaat er zelfs zo ver in dat hij na verloop 
van tijd enkel nog zijn ‘contacten’ te zien geeft. Omdat deze 
volgens hem de enige ‘exacte reflecties van het licht’ bieden. 
Sudek zet dat project ook door in de magistrale panorama’s 
die hij in de jaren ’50 van zijn stad Praag en van het 
Boheemse landschap maakt met een 10x30 camera uit de 
vorige eeuw. Ze vormen een merkwaardige bekroning van 
een extreem intimistisch oeuvre dat tot dan niet verder leek 
te durven kijken dan een rondgang in een tuin, de onvermoei
bare enscenering van stillevens of de blik uit het raam van 
zijn atelier.
Josef Sudek. Das stille Leben der Dinge. Fotografien von 
1940-1970 aus der Moravskd Galerie, Brünn, is van 7 maart 
tot 24 mei te zien in het Kunstmuseum Wolfsburg, 
Porschestrasse 53, 38440 Wolfsburg (05361/2669.0). Tot 
9 augustus wordt er onder de titel Tuning up# 5 tevens een 
stuk van de groeiende collectie hedendaagse kunst van het 
museum getoond. (E.E.)

Architectuur

KORTRIJK. De eerste tentoonstelling (na de opening met 
documenten uit de eigen collectie) van het onlangs in het 
leven geroepen Centrum voor Architectuur en Design is 
gewijd aan recente realisaties en projecten in de stad waar het 
nieuwe instituut zich heeft gevestigd. Uiteraard wordt hierbij 
aandacht geschonken aan de meervoudige steden-

HUIS WERF PRESENTEERT:SHOWROOMSSS JFSSS öo-wum „orebeek ENL
“AlERENEB R IC H1

HUIS A/D WERF, BOORSTRAAT 107, 3513 SE UTRECHT. TEL: +31 (30) 231 53 55. FAX: +31 (30) 233 27 16. E-MAIL: DUSWERF@PI.NET

Volgens de wetten van het perspectief ?

Madeline Maus & Eric Beets 8 maart t/m 11 april 1998
A

DE SCHONE KUNSTEN
Galerie

ZOCHERSTRAAT 1-0, 2021 DG HAARLEM, TEL. 023 / 525 80 73, OPENINGSTIJDEN: DO ',,ZA 13.00 - 17.00 UUR ÉN OP' AFSPRAAK

em Gallery De Gryse 
Rameplein, 22-23

“ B - 8700 Tielt

Marie-Jo Lafontaine
“Join the circus”

15 maart tot 26 april 1998

Open don-vrij-zat 15 tot 18.30 uur — zondag van 10.30 tot 13 uur — of op afspraak 
tel. 051/40.04.18 — fax 051/40.72.57

-T-—-Tentoonstelling 18/2-3/5/98
Marnixlaan 24, 1000 Brussel / Open 7 dagen op 7 van 10 tot 18 u

Car Andre,, .
Don Flavin

Sol LeWitt
Robert Morris

Donald Judd
«

BBL
34 • De Witte Raaf 72 • maart-april 1998

http://www.et-inf.fho-emden.de/Kunsthalle/kunsthalle.html
mailto:DUSWERF@PI.NET


bouwkundige opdracht voor Hoog Kortrijk uit 1990, maar 
daarnaast worden uiteenlopende architecturale ontwerpen 
behandeld. Interessant en misschien zelfs hoopgevend aan. 
de selectie van deze tentoonstelling is het feit dat het cliché 
wordt doorbroken dat kwaliteitsvolle Vlaamse architectuur 
uitsluitend vrijstaande privé-woningen omvat. Op de expo
sitie in Kortrijk zijn openbare gebouwen, zoals de uitbrei
ding van de KULAK en het ontwerp voor het nieuwe 
gerechtshof, opvallend aanwezig. Daarnaast werden ook 
enkele interessante huisvestingsprojecten geselecteerd. De 
tentoonstelling laat een of meerdere werken zien van onder 
meer Paul Robbrecht & Hilde Daem, Dirk Jaspaert, Stéphane 
Beel, AWG bOb Van Reeth, Intercommunale Leiedal, René 
Greisch, Bernardo Secchi, Wim Cuyvers & Maen Florin, 
Oliver Strebelle, Henk De Smet & Paul Vermeulen, Philippe 
Samyn, André Goddeeris en Christian Kieckens.
Kortrijk 1990-2000, projecten voor een stad loopt nog tot 
29 maart in de kapel van de Groeningeabdij, Groeningestraat, 
8500 Kortrijk (056/22.95.22). (S.J.)

ANTWERPEN. Hoewel in geen opzicht van een stedelijk 
architectuurbeleid sprake is, is Kortrijk niet de enige Vlaamse 
stad waar interesse voor kwaliteitsvolle architectuur begint 
op te borrelen. De vereniging Stadsland organiseert in sa
menwerking met de Koning Boudewijnstichting en het 
Antwerpse stadsbestuur een vijftal studiedagen over 
‘stedelijkheid en kwaliteit’. Op deze werkdagen worden 
enkele kwalitatief hoogstaande projecten geanalyseerd. Tel
kens wordt daarbij een bepaald thema behandeld. In de loop 
van februari kwamen reeds processen als ‘stedelijke uitbrei
ding’ en ‘stedelijke invulling’ aan bod. In de maand maart 
worden ‘stedelijke tekens’ en het ‘stedelijke beleid’ onder de 
loep genomen (respectievelijk op 10 en 24 maart).
Deze werkdagen vinden plaats in de zalen van het Provincie
bestuur van de Provincie Antwerpen, Koningin Elisabeth- 
lei 22, 2018 Antwerpen. De afsluitende congresdag op 
21 april vindt plaats in deSingel, Desguinlei 25, 2018 Ant
werpen. Info bij Stadsland, Boomgaardstraat 215,2018 Ant
werpen (03/230.02.22). (E.W.)

MACHT UND MONUMENT. Het Deutsches Architektur 
Museum in Frankfurt sluit zijn tentoonstellingstrilogie over 
de geschiedenis van de Duitse architectuur af met een expo
sitie over het thema ‘macht en monument’. Hierbij wordt 
aandacht geschonken aan de wijze waarop allerhande poli
tieke en sociale elites, van de Wilhelminische periode tot en 
met de plannen voor de hoofdstad van het verenigde Duits
land, met behulp van architectuur hun maatschappelijke 
idealen of machtsaanspraken representeren. Zowel sacrale 
bouwwerken, overheidsgebouwen, industriegebouwen als 
stedenbouwkundige ensceneringen zijn in de tentoonstelling 
opgenomen.
Moderne Architektur in Deutschland 1900-2000, Macht und 
Monument tot 5 april in het Deutsches Architektur Museum, 
Schaumankai 43, 60596 Frankfurt am Main (069/21.23./ 
88.44). (S.J.) 

ken verbonden aan alle kunst extra muros.” Overigens ver
huist de toegangsportiek naar het open binnenplein; van 
actuele parking met containerwerkplaatsen kan dit plein 
opgewaardeerd worden tot een volwaardige binnenmin met 
sculpturen. Een andere bestemmingswijziging krijgt het 
Van Beuningen-de Vriesepaviljoen van architect Hubert-Jan 
Henket toegewezen. Het is uitermate geschikt als restaurant 
met panoramisch zicht op het park achteraan het museum.
Op de tentoonstelling in het NAi worden de ontwerp
tekeningen van het Museum Boijmans Van Beuningen ge
confronteerd met werk van kunstenaars die met ontwerpen 
van Robbrecht en Daem een zekere verwantschap vertonen 
of die met de architecten reeds hebben samengewerkt. Zo 
kunnen in de behandeling van de gevel van het nieuwbouw- 
gedeelte van het museum niet alleen overeenkomsten wor
den aangestipt met de Fenster van Isa Genzken of de ruim
telijke ambivalenties van Cristina Iglesias, maar roept het 
spel van visuele verschuivingen en de gelaagdheid ook 
bijvoorbeeld de schilderijen van Gerhard Richter of Raoul 
De Keyser op. Ook kunstenaars (zoals Hermann Pitz) die 
speciaal voor het museum werken zullen vervaardigen, ko
men op de tentoonstelling aan bod.
Van 19 maart tot 17 mei in het Nederlands Architectuur
instituut, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (010/ 
440.12.00). Bij uitgeverij Ludion verscheen recentelijk ove
rigens de publicatie Werken in architectuur, Paul Robbrecht 
en Hilde Daem. (S.J.)

BOUMANS VAN BEUNINGEN. Het ontwerp van Paul 
Robbrecht en Hilde Daem voor de uitbreiding van het 
Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen wordt ge
presenteerd in het Nederlands Architectuurinstituut. Het 
resultaat ligt in de lijn van een jarenlange ontwerppraktijk die 
reeds eerder gestalte kreeg in de tentoonstellingsarchitectuur 
voor onder meer Initiatief  86 in de Gentse Sint-Pietersabdij, 
Floor for a sculpture - Wall for a painting in De Appel, 
Documenta IX en de tentoonstelling Fiamminghi a Roma in 
het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Hoewel hun 
oeuvre geenszins tot louter museale opdrachten gereduceerd 
kan worden, speelt de relatie tussen kunst en architectuur een 
grote rol in hun werk en hun denken. Geconfronteerd met de 
kunst kan de architectuur volgens Robbrecht en Daem uit
sluitend dienend zijn. Het kunstwerk verdringt per definitie 
de architectuur naar de achtergrond. Robbrecht en Daem 
pogen dan ook niet om de tentoonstellingsruimte tot een 
Gesamtkunstwerk om te toveren of om de architectuur zelf 
tot een attractie te verheffen zoals dit in diverse nieuwe 
museumgebouwen het geval is. Toch komt het kunstwerk 
pas volledig tot zij n recht wanneer het zichtbaar tegenover de 
architectuur wordt gesteld. Door bouwkundige elementen 
zoals portieken, doorkijken, balken of glasplaten te isoleren, 
beklemtonen Robbrecht en Daem de autonomie van de 
architecturale orde.
In de transformatie van het Museum Boijmans Van Beuningen 
wordt de integriteit van de oudste, door Van der Steur ge
bouwde vleugel gerespecteerd en zelfs als model gehanteerd 
voor de omvorming van de later opgetrokken Bodon-vleu- 
gel. Niet toevallig vertoont het oudste gedeelte van het 
gebouw een evenwicht tussen traditionele, representatieve 
museumtypologische elementen en de intimiteit van een 
kunstkabinet - een evenwicht dat precies in andere projecten 
van Robbrecht en Daem centraal staat, zoals de Brusselse 
Galerie Hufkens of de tentoonstellingsinrichting van Initia
tief 86 of Fiamminghi a Roma. Het geplande nieuwbouw- 
gedeelte rondom de Bodon-vleugel van het museum maakt 
daarentegen duidelijk dat het instituut eerder een 
museologisch laboratorium is dan een tempel of een schrijn. 
In tegenstelling tot de actuele geslotenheid van de Bodon- 
vleugel, zal het toekomstige museum zich naar de stad 
openen. De meest opvallende ingreep daarbij is de afbraak 
van de huidige inkompartij (met het restaurant en de boek
handel) ten voordele van een smalle nieuwbouw die trapsge- 
wijs verhoogt tot aan de Westersingel. Op de plek waar het 
museumgebouw zich in het stedelijke weefsel zal vasthaken 
- de hoek van de Westersingel en het Museumpark - wordt 
niet alleen een videowall voorzien, maar zal op de begane 
grond de leeszaal van de bibliotheek worden ondergebracht, 
waardoor de functie van het museum als plaats van perma
nente educatie wordt benadrukt. De activiteiten die zich 
binnen afspelen, zullen aan het exterieur zichtbaar worden 
gemaakt. Zo zal aan de glaspanelen, die aan de gevel worden 
bevestigd, een artistieke interventie worden uitgevoerd door 
de Duitse kunstenaar Hermann Pitz. “Op die manier,” zo stelt 
Robbrecht, “wordt het museum als container van kunstwer

Beeld / Scherm

VERBINDINGEN 2. Brussel is een festival rijker. Verbin
dingen. Vorig jaar kondigde de manifestatie, een crossover- 
gebeuren waarin de mediakunsten centraal staan, zich nog 
aan als een eenmalige happening. Vanaf dit jaar wordt door 
het organiserende Constant vzw geopteerd voor een jaarlijks 
weerkerend festival dat telkens in het vooijaar zal plaatsvin
den. Deelnemende instellingen zijn dit jaar onder meer de 
Vereniging voor Tentoonstellingen van het Paleis voor Schone 
Kunsten, het Filmmuseum, de Beursschouwburg en cinema 
NOVA. Twee kunstenaars krijgen in de tweede editie bijzon
dere aandacht toebedeeld: de Franse documentaire essayist 
Chris Marker en de Amerikaanse cine- en videaste Peggy 
Ahwesh. Naast een retrospectieve worden nieuwe installa
ties van hun hand gepresenteerd. Een reeks van tien film- en 
videoprogramma’s brengt nieuw werk van onder anderen 
Aleksandr Sokurov, Abel Ferrara, Robert Frank, David 
Larcher en Sadie Benning in kaart. Verder zijn er nog 
lezingen en kunstenaarspresentaties.
Verbindingen 2 van 18 maart tot 26 april op diverse plaatsen 
in Brussel. Inlichtingen: Constant vzw, Brialmontstraat 11, 
1210 Brussel (02/219.37.02). (P.W.)

HOME SCREEN HOME. In de beeldende kunsten doet de 
videotheekformule sinds enkele jaren van zich spreken. 
Binnen een welbepaald scenografisch arrangement krijgt de

ELKE KRYSTUFEK 13 maart tot 18 april 1998

ELLEN CANTOR 
MAUREEN GALLACE 
KEN LUM 
MARIANNE MÜLLER 
COLLIER SCHORR 
GILLIAN WEARING

(jan-feb 98)

GALERIE DRANTMANN
a division of CGT b.v.b.a. 11 BARTHELEMYLAAN 1000 BRUSSEL TEL. 02-502 39 35 FAX 02-502 74 22
Open woensdag tot vrijdag van 14.00 tot 19.00 uur & zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur

EMAIL: DRANTMANN.CGT@ SKYNET.BE
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tentoonstellingsbezoeker de kans om video’s à la carte te 
bekijken. Heel succesvol was Prends garde... van het duo 
Herman Asselberghs en Johan Grimonprez, te zien tijdens 
een Time-festival in Gent, tijdens Documenta X in Kassei, en 
meer recent in de Brusselse Beursschouwburg. Wie Home 
Screen Home bezoekt in Witte de With, moet voordurend 
denken aan het Vlaamse voorbeeld. Maar daarmee is alles 
gezegd. Was Prends garde... een zorgvuldig geselecteerd 
pakket tapes dat tegendraads documentaire codes bevroeg, 
Home Screen Home schotelt een irrelevant allegaartje voor. 
Volgens het programmafoldertje herbergt de videotheek - 
samengesteld door de Amerikaanse curator Michael 
Shamberg - videotapes die gemaakt werden voor het televi
siescherm en dit medium kritisch onder de loep nemen. Tot 
zover de intenties. Het resultaat wijst zich heel anders uit. 
Shamberg combineert historisch relevant werk van pioniers 
als Richard Serra en Martha Rosler met om het even wat: 
videoclips van R.E.M. of Nick Cave, commercials voor 
Coca Cola of cosmetica. Het betoog is simpel. De rebelse 
anti-televisiehouding van de videopioniers uit de jaren ’70 is 
nu niet langer mogelijk; weerstand uit zich vandaag in 
parodie en ironie. De voorbeelden die Shamberg daarvan 
geeft, zijn evenwel weinig overtuigend. In artistiek opzicht 
is zijn videotheek net zo’n grote vuilbak als het televisie
medium is in maatschappelijke zin. Van contraire posities 
die een kritische noot laten horen, is nooit sprake.
Home Screen Home tot 22 maart in Witte de With, Witte de 
Withstraat 50,3012 BR Rotterdam (010/411.01.44). (P.W.)

VIEWPOINT. Van 4 tot en met 11 maart vindt in Gent voor 
de vierde maal het documentair filmfestival Viewpointplaats. 
Het hoofdprogramma omvat twaalf films waaronder heel 
wat muziekdocumentaires. Bekende regisseurs van wie er 
werk in het hoofdprogramma figureert, zijn Errol Morris, 
Jim Jarmush, Barbara Kopple en Ross McElwee. Uit eigen 
land zijn Dial H.I.S. T. O.R. Y. van Johan Grimonprez en State 
of the Dogs van Peter Brosens geselecteerd. Voor het eerst 
organiseert Viewpoint een heuse competitie. De beste docu
mentaire wordt bekroond met de Canvas-prijs. De winnende 
film zal door de VRT worden aangekocht en uitgezonden op 
Canvas. Retrospectieve blikvangers zijn dit jaar de Franse 
cineasten Jean Rouch en Nicolas Philibert en de Ameri
kaanse kortfilmer Peter B. Hutton. De Vereniging voor het 
Museum van Hedendaagse Kunst speelt in op het festival 
door van tot 12 april vier audiovisuele installaties te presen
teren met ‘documentaire inslag’. De kunstenaars zijn Rineke 
Dijkstra, Tracey Moffatt, Fiona Tan en Donald Featherstone. 
Tot 11 maart op diverse locaties in Gent. Inlichtingen: 
Viewpoint, Sint-Annaplein 63, 9000 Gent (09/225.08.45). 
(P.W.)

SOUNDS AND VISION. Het maandelijkse avant-garde
salon Mind the Gap, een succesformule die jarenlang liep in 
Zaal De Unie in Rotterdam en het Nederlandse Filmmuseum 
in Amsterdam werd eind vorig jaar afgelost door Never mind 
the Gap. Het vervolg neemt ook nieuwe ontwikkelingen in 
de film- en videokunst onder de loep, maar kent geen 
maandelijkse frequentie meer. Geopteerd werd om op jaar
basis slechts enkele, zij het wat ruimer bemeten programmatics 
op het getouw te zetten. Deze worden steeds afgepast in een 
weekend. Sound and Visions, de tweede aflevering, gaat 
door op 21 en 22 maart in het Nederlands Filmmuseum en 
presenteert een bont spectrum waarin beeld met geluid wordt 
gecombineerd. Structuur zit er niet in het evenement, wel 
kondigt zich veel feestelijks aan. Van Straub/Huillet, de 
Godfathers van de moderne cinema voor wie de 
ongemanipuleerde klankregistratie als een vorm van ecolo
gie boven al gaat, is het nieuwste werkstuk te zien: Von Heute 
auf Morgen. De New Yorkse componist-improvisator John 
Zom wordt belicht in een reeks films die hij van een score 
voorzag. Het spectrum gaat van een experimentele porno
film, een gangsterfilm, een eigentijdse dansfilm tot een 
tekenfilm. Tabula smaragdina, een film- en geluids- 
performance van Jürgen Reble en Thomas Köner, trekt ook 
de aandacht. De Duitse experimentele filmer Reble bewerkte 

vijftienduizend lege filmbeeldjes met zouten en zuren. Deze 
beelden worden met variabele snelheid over elkaar geprojec
teerd, waardoor visueel extra diepte en ritmiek ontstaat. De 
bewerkte emulsie is ook hoorbaar via het optische geluids
spoor van de film. Dit geluid wordt door componist Thomas 
Köner live bewerkt tot een soundscape. Een handvol andere 
synergieën tussen beeld en geluid completeren het pro
gramma.
Sound and Visions op 21 en 22 maart in het Nederlands 
Filmmuseum, Vondelpark 3, Amsterdam (020/589.14.00) 
(P.W.)

Publicaties

BREENDONK. HET BEGIN. In 1993 verscheen in het 
Duitse rororo-Sachbuch-fonds de merkwaardige titel Die 
unsichtbaren Lager. Das Verschwinden der Vergangenheit 
im Gedenken. Fotografietheoreticus en fotograaf Reinhard 
Matz brengt er sec en ongestileerd een fotoverslag van zijn 
jarenlange tocht, begonnen in 1987, langsheen de zogeheten 
Stammlager, de hoofd-concentratiekampen uit het natio- 
naal-socialistische KZ-System. Plaatsnamen als Dachau, 
Buchenwald, Auschwitz,... blijven voor altijd met ondenk
bare en onvoorstelbare gruwel verbonden, hoewel, zo zegt 
Matz, in die plaatsen zelf vandaag “das Grauen unsichtbar 
geworden ist”. De foto’s van Reinhard Matz tonen wat daar 
nu te zien is: concentratiekampen als herdenkingsplaatsen. 
Toevallig overgebleven of moeizaam voor het verval be
hoede sporen. Musea, documenten, monumenten, gedenkte
kens. “Getuigenissen van ernstige moeite, van goede wil of 
van de hardleersheid, de hulpeloosheid tegenover de 
monsterachtigheid van het historische gebeuren.”
Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Heden
daagse Maatschappij (SOMA) in Brussel heeft pas een dun, 
maar indrukwekkend boekje uitgebracht met 37 zwart-wit- 
foto’s. Op het aanloopstrookje van de twee rolletjes Agfa 
Isopan-film staat handgeschreven: “Juden-KZ Breendonk. 
13.6.41”. De auteur ervan was ene Otto Kropf, beroeps
fotograaf uit Pforzheim die vanaf 1939 in dienst van de nazi- 
propaganda stond. Waarschijnlijk was hij van mei 1940 tot 
eind 1941 in België aan het werk. Zijn reportage over de 
beginperiode van Breendonk maakte hij in elk geval drie 
maanden voor er een strikt fotografeerverbod door de kamp
commandant werd afgekondigd en is erop gericht om de 
netheid en de orde van het kamp te beklemtonen, en vooral 
om de nazi-ideologie te ondersteunen dat de mensen die we 
op de foto’s te zien krijgen wel degelijk in zo’n kamp 
thuishoorden. “Indien de nazi’s het op dat moment mogelijk 
achtten Breendonk voor propagandadoeleinden te gebrui
ken, dan was het omdat de realiteit van het kampleven nog 
kon verdoezeld worden.” Geen van de meest verschrikke
lijke plaatsen van het fort werd gefotografeerd. De folter
kamer en de executieplaats bestonden nog niet. “De uiterst 
zeldzame foto’s van concentratiekampen ‘in werking’ zijn 
eigenlijk allemaal ‘vervalsingen’,” schrijft Paul M.G. Levy, 
zelf gevangene nr. 19 in Breendonk in 1941 en nu voorzitter 
van de raad van bestuur van het Nationaal Gedenkteken van 
het Fort van Breendonk. Vervalsingen, in de zin dat ze 
zorgvuldig werden gekozen om de kampen in een gunstig 
daglicht te stellen. ‘Nutteloze’ wezens kregen er zinvol werk 
opgelegd en de zuivere Ariërs werden voor schadelijke 
invloeden behoed. Twee rolletjes film in een doosje. Kropfs 
foto’s, die we hier ongekuist en niet in de selectieve, gemon
teerde context van een of ander propagandatijdschrift te zien 
krijgen, schokken vooral in hun doorzichtige doeltreffend
heid en schijnbare ‘vanzelfsprekendheid’. En worden juist 
daardoor vandaag des te belangwekkender. Directeur 
Gotovitch van het SOMA brengt daar argumenten voor aan. 
De huidige en vooral de komende generaties zullen nog 
slechts geloven wat ze zullen ‘gezien’ hebben, schrijft hij. 
Dit brengt enerzijds de noodzaak met zich dat historici 
minder moeizaam “de instrumenten van de visuele weten- 
schappelijke autopsie" zouden gaan hanteren, en zodoende 
uiterst kritisch zouden omgaan met het geloof in de absolute

Nieuwe Publicaties

■ Walter Van Beirendonck, Mutilate, Imschoot Uitgevers, 
Gent, 1998.
■ Louise Bourgeois, recent works, tent, cat.. Musée d’Art 
Moderne, Bordeaux, 1997.
■ Howard Caygill, Walter Benjamin, the colour of 
experience, Routledge, London, 1998.
■ Lygia Clark, tent, cat., FundacioAntoniTapiès, Barcelona, 
1997.
■ Conversationpieces#!, Publicpolicy, met Jon Thompson, 
Marjorie Allthorpe-Guyton en Tijmen van Grootheest, Jan 
van Eyck Akademie, Maastricht, 1997.
■ Daniele Galliano, La fin du monde, tekst van Paul D. 
Miller, Artiscope, Brussel, 1998.
• Paul R. Jolies, Memento aus Moskau, Begegnungen mit 
inoffiziellen Kiinstlem 1978-1997, Wienand Verlag, Köln, 
1997.
■ Thomas Schiitte, in de reeks Contemporary artists, 
Phaidon Press, London, 1998.
■ Störenfriede im öffentlichen Interesse, der Skulpturenweg 
Nordhorn als offenes Museum, Wienand Verlag, Köln, 1997.
■ Mark C. Taylor, Hiding, inleiding door Jack Miles, 
University of Chicago Press, Chicago, 1997.
■ Marianne Van Leeuw & Anne Pontégnie (eds.), Origine 
et destination. Alighiero e Boetti/Douglas Huebier, Vereni
ging voor Tentoonstellingen van het Paleis voor Schoné 
Kunsten, Brussel, 1997.
■ Kees V ollemans, Philips Koninck, of een landschap in de 
vorm van een traktaat, Uitgeverij 1001, Amsterdam, 1998.

objectiviteit van het beeld. In de tweede plaats is er het feit 
dat het “schrijnend gebrek aan visueel materiaal over de 
nazi-repressie leidde tot een sterke toename van het aantal 
nepbeelden, die, zoals alle vervalsingen, de verschrikkelijke 
realiteit in twijfel trekken. Voor het revisionisme is dat 
vanzelfsprekend een gefundenes Fressen”. Op de manier 
waarop ze door het SOMA zijn vrijgegeven, bieden de 37 
foto’ s van Otto Kropf wellicht nog iets meer dan een onweer
legbare casestudie. Ze maken ‘de historische gebeurtenis’ 
een stuk minder ‘onzichtbaar’.
Breendonk. Het begin... is verkrijgbaar bij het SOMA, 
Résidence Palace, Blok E-Wetstraat 155, bus 2,1040 Brus
sel (02/287.48.11), cegesoma@cegesoma.be. (E.E.)

Coördinatie: Etienne Wynants
Medewerkers: Erik Eelbode, Steven Jacobs, SvenLütticken, 
Lieven Van Den Abeele en Paul Willemsen.

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 14-18 u30 • zaterdag 11-18u30

• Imschoot, uitgevers

WALTER VAN BEIRENDONCK 
MUTILATE

A perfect introduction to the master.

Ie editie van 5000 exemplaren 950 BF,
50 gesigneerde en genummerde exemplaren 3000 BF.

Imschoot, uitgevers
Burggraven laan 20, B-9000 Gent, België
Telefoon 32(0)9 222 55 08
Fax 32(0)9 222 55 07

KARIN TRENKEL
presentatie: do. 12 maart 19.00 uur
12 maart t/m 4 april 1998
(do. vr. za. 13.00 - 17.00 uur)

LOKAAL
ANTWERPEN

Verbrande Entrepotstraat 9
(B) 2000 Antwerpen
T: 32 (0)3 2388166

oil

ANNA GOOS 
MADDY ARKESTEIN 

JAN ADRIAANS
presentatie: vr. 13 maart 20.00 uur

13 maart t/m 5 april 1998 
(do. vr. za. zo. 13.00 - 17.00 uur)

Kloosterlaan 138 BREDA
(NL) 4811 EE Breda
T-. +31 (0)76 5141928 HTTP://www.lokaalOl.nl
T: +31 (0)76 5207124 E: bureauOlokaal01.nl
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen 
kunnen worden in de agenda...
De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch, een Nederlands en een 
Europees gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaatsnaam, en 
per plaatsnaam alfabetisch naar de naam van de tentoonstellingsruimte 
gerangschikt. De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alternatieve ruimten... Initiatieven van open
bare instellingen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de 
agenda opgenomen, zelfs als slechts eenmaal perjaar geadverteerd wordt 
Andere initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een 
steunabonnement voor zes vermeldingen (2000 Bfr/110 Nfl) of een abon
nement voor eenmalige vermeldingen (750 Bfr/40 Nfl). Stortingen van 
Belgische tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het rekening
nummer 422-2181611-46. Stortingen van Nederlandse op het rekening
nummer 63 31 38 452 van Kredietbank Nederland. De opname in de agenda 
betreft de naam van de instelling, het adres, het telefoonnummer en de 
openingsuren. De gegevens (de titel van de tentoonstelling(en), de naam van 
de kunstenaar(s) en het genre van het werk) hebben enkel betrekking op de 
periode die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Aalst

■ Netwerk
De Ridderstraat 28 - 9300Aalst <1)053/78.89.81 ■ wo-za 14-18u
“Super 2000” - Freya Maes [tot 11/4]
Frederic Geurts [2/5 tot 13/6]
m Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 - 9300Aalst <0053/77.22.97- vr 15-18u za-zo 14-18u
Gisela Kleinlein - objecten, werk op papier [tot 5/4]
•Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst 0053/78.86.80 - do-za 14-I8u zo 10t430-13u30
Marc Angeli - schilderijen, tekeningen [tot 15/3]
Ignace De Vos - schilderijen [22Z3 tot 19/4]

Galerie S 65
Tmgel 7- 9300Aalst 0053/70.02.17-wo-za 13u30-18u30
“Red paintings” - Marcia Hafif/’New watercolours” - Suzan Frecon [tot 4/4]

Antwerpen

■Hessenhuis
Falconrui53 - 2000Antwerpen 003/206.03.50 - di-zo 10-17u
“Magisch Centraal-Azië, muziek voor de ogen” - textiel [tot 29/3]
B Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 ■ 2000Antwerpen 003/231.90.56 - wo-za 14-18u 
"Caduti" - Oliviero Rainaldi [tot 2/5]
■ Vera Van Laer Gallery
Hoogstraat 11-13 - 2000Anwerpen 003/227.32.42 - wo-za 13-18u
“Eros (rain)” - Jessica Diamond [20/3 tot 20/6]
■ Gallery Ronny Van de Velde
IJzetenpoortkaai 3 - 2000Antwerpen 003/216.30.47■ di-zo 10-18u
“Modifications” - Enrico Baj, Asger Jom, Daniel Spoerri [ 18/4 tot 15/7]
■ Fins Cultureel Centrum
Italiëlei 69 - 2000Antwerpen 003/231.87.51 - zo-di 14-18u do 14-20u
“Nieuwe Finse architectuur” [tot 22/3]
•MUHKA
Leuvenstnaat32 - 2000Antwerpen O03/238.59.60 - di-zo 10-17u
“De tuin, de nacht en het afscheid” - Michel Huisman/’De verzameling, recente 
aanwinsten” [tot 29/3]
Ilya Kabakov/ 'De praktijk” - Gert Verhoeven [ 17/4 tot 23/8]
• Antiquariaat Rossaert
Nosestraat 7- 2000Antwerpen 003/213.26.32 ■ wo-zo 10-18u
“Marcel Marien & Les Lèvres Nues” [22/3 tot 7/6]
• Elzenveld
St.-Jorispoortstraat 27bis - 2000Antwerpen 003/223.56.10 - do-zo 9-19u
“Serge Vandercam veelzijdig en vernieuwend” [tot 22/3]
“Vier kunstenaars uit Groot-Brittannië" [tot 5/4]

■ Etnografisch Museum
Suiker rui 19- 2000Antwerpen 003/232.08.82 - di-zo 10-16u45
“Magisch Centraal-Azië, in de ban van de sjamaan” [tot 29/3]
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000Antwerpen 003/238.81.66 - do-za 13-17u 
Karin Trenkel [tot 4/4]
■ Van Laere Contemporary Art
Verlatstraat 23-25 - 2(XX) Antwerpen 003/257.14.17 -di-vr 14-19uza 12-17u
“Sopra il mare sotto il cielo” - Manuela Sedmach [tot 18/4]
"Thermoplaste" - Mathias Lanfer [24/4 tot -/6]
■ Haus of Prints/Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47- 2000Antwerpen 003/248.08.71 - wo-za 14-18u
Manfred Perice [12/3 tot 18/4]
Ann Veronica Janssens [23/4 tot 30/5]
■ Roger Vandaele, Atelier Editie
Waalse Kaai 31 - 2000Antwerpen 003/237.20.19 - za 14-18u
“Early works” - Martin Maloney [12/3 tot 12/4]
■ La Situation
Boomgaardstraat243-245 - 2018Antwerpen 003/21867.00 - za-zo 14-18u
Jan Willem Maris [21/3 tot 5/4]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 • 2018Antwerpen 003/238.40.34 ■ ma-vr ll-13u 
14-18u
Loe Nagels - schilderijen, tekeningen [6 tot 27/3]
Gerrit de Motée, Cees Rijppaert - grafiek, schilderijen [3 tot 27/4]
■ Sint-Lucaspassage
St.-Jozefstraat 35 - 2018Antwerpen 003/231.22.86 - ma-vr 10-16u
“Accenten 2: Anthon Beeke” - grafische vormgeving [9/3 tot 2/4]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan61 -2020Antwerpen 003/827.15.34-di-zo 10-20u
“Nieuwe aanwinsten” - Michel François, Patrick Van Caeckenbergh, Wim 
Delvoye [28/3 tot 17/5]

■ Cultured Centrum Berchem •
Driekoningenstraat 126 - 2600 Berchem 003/286.88.20 - di-zo 10-17u
“In Morpheus' armen” - Christine Kondjie, Chant Avedissian, Qanna Sambata - 
schilderijen [tot 3/5]

Bonheiden

■ Art Depot
Qude Keerbergsebaan 2 E- 2820 Bonheiden O015/52.00.12 - vr-za+ma 
JAS, Vanche, Ruth Dewæle, Anne Courjaret, Guy Vandenbranden, Miloslava 
Svobodova, Ola Dele Kuku, Pierre Daverio - schilderijen, objecten

Brussel

■ Jan Mot & Oscar Van den Boogaard
A. Dansaertstraat46 - 1000 Brussel 002/514.10.10 - do-za 12-18u30
Joachim Koester [tot 21/3]
■ Argos
Barthélémylaan 20 -1000 Brussel 002/512.98.82 - di-vr ll-18u za 14-18u
“Point de vue” - Monique Thomaes/”General mind lab” - Philippe José Tonnard 
[12/3 tot 11/4]
B Galerie Artiscope II
Barthélémylaan 20-1000Brussel 002/503.17.65 - wo-za 14-18u
"V.IP.P.P.P. Very Important Poetic Pictures” - M. Paladino, L. Pancrazzi, G.
Paolini, E. De Pans, G. Penone, M. Pistoletti, F. Plessi [ 12/3 tot 18/4]
Barbara & Michael Leisgen [25/4 tot -/7]
Karpiiseeler [-/9]
■ Osiris Gallery
Bottier Galerij 12 -1000Brussel 002/511.09.21 -do-za 14u30-18u
Calder [tot 28/3]
Joël Kermamrec [6/3 tot 25/4]
■ Damasquine Art Gallery
Dageraadstraat62 -1000Brussel 002/646.31.53 - wo-za 13-I9u
“Fatal insomnia” - Robert Gligorov [19/2 tot 21/3]
■ Galerie Synthèse
Ernest Allardstraat 24 - 1000 Brussel 002/514.40.55 - wo-za 14u30-18u
Pierre Duclou, Pierre Debatty, Virginie Simon - werken op papier [tot 4/4]
■ Gallery Willy D’Huysser
Grote Tavel 35 -1000 Brussel 002/511.37.04 • di-vr ll-18u za 10-18u za
10-14u
Maurice Blaussyld [tot 15/3]
“Art Brussels” - Thé Van Betgen [24 tot 28/4]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10-1000Brussel 002/741.72.11 -di-zo 10-17u
“Schatten voor allen, 10 jaar aankopen van de Koning Boudewijnstichting” [tot 
10/5]
“Lehun en de Koningsweg, de Belgische archeologische opgravingen in 
Jordanië" [tot 31/5]
“Sculptuur en vazen, kunst van kristal 1950-1980” [tot 31/10]
■ Galerij James Van Damme
Kloosterdreef37-1000Brussel 002/644.30.63-di-za 12-18u
Miles Coolidge [tot 19/4]
“Art Brussels” [24 tot 28/4]
“Art Chicago 98” [8 tot 12/5]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen
Koningsstraat 10 -1000Brussel 002/507.84.66 - di-zo 10-18u
Peter Friedl [tot 26/4]
“Austria im Rosennetz, visionair Oostenrijk” [tot 12/7]
■ BBL
Mamixlaan 24 -1000Brussel 002/547.22.92 - dagelijks 10-18u
“Minimal art” - Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd, Sol Lewitt, Robert Morris 
[tot 3/5]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat3 -1000Brussel 002/508.32.11 - di-zo 10-12u 13-17u
“René Magritte (1898-1967)” - retrospectieve [6/3 tot 28/6]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel 002/219.14.22 - di-za 14u30-18u
Thomas Struth [tot 15/3]
Robert Mangold - schilderijen [-Z3 tot -/5]
■ Galerie Christine & Isy Brachot
Villa Herrnosastraat8 -1000Brussel 002/512.14.16-di-za 13-18u
“Un hommage à Magritte dans son monde familier, ses photographies 
personelles, ses ultimes dessins et son dernier message sur chevalet” [ 18/3 tôt 
31/5]
•Heizel-Paleis 4
Belgiëplein I -1020Brussel O02/474.84.28 - vr-zo ll-20u ma ll-22u di ll-18u
“Art Brussels” - kunstbeurs [24 tot 28/4]
■ Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraal 70 -1030Brussel 002/218.71.19 - ma-vr 9-17uza 13-17u
Christoph Fink [-3 tot -/4]
■ Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan 63 -1040Brussel 002/735.66.49 - ma-vr 10-13u 14-17uza 13-18u 
‘Xl’est la vie” - Sally Man, Lucy Gunning, Joachim Mogarra, Erwin Wurm, Joël 
Bartolomeo... [tot 18/4]
■ Galerie Artiscope I
St.-Michielslaan 35-1040Brussel 002/735.52.12 - di-vr 13u30-18u
“Art Brussels” - kunstbeurs [24 tot 28/4]
David Palterer [19/3 tot 76]
B Galerie Vincenz Sala
Henninstraat 9 -1050Brussel 002/649.61.77-do-vr 18u30-21uza 14-18u
Pierre Toby [7 tot 28/3]
Pierre Lau wers [4 tot 25/4]
■ Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat 55 • 1050 Brussel O02/649.02.59 - ma-vr 12u30-19u za-zo ll-19u
“De stad in woorden” [24/3 tot 28/6]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel 002/5380818- di-za 14-19u
“New seascapes” - Hiroshi Sugimoto [tot 18/4]
“Streetworks” - Philip-Lorca diCorcia [74 tot 75]
■ Galerie Xavier Hufkens
St-Jorisstraat8 -1050Brussel 002/646.63.30 - di-za 12-18u
Jürgen Meyer [tot 18/4]
Michelangelo Pistoletto, James Welling [25/4 tot 20/6]
“Art Brussels” - kunstbeurs [24 tot 28/4]
‘Chicago Art Fair" [7 tot 12/5]
• De Pianofabriek
Fortstraat35a-1060Brussel 002/53809.01 -ma-za ll-18u
Kris Van Hemelyck [tot 5/4]
Bea Albas [19/4 tot 10/5]

■ Art Kiosk
J. \i>lderslaan9-1060Brussel002/534.66.11 -do-za 10-18u30
Olga Tobreluts [tot 24/5 ]
■ Espace Photographique Contretype
Vtrbindingslaan 1 -1060Brussel 002/538.42.20 - di-zo 13-18u
“Paysages” - Angel Marcos [19/3 tot 3/5]
■ Galerie de Prêt d’Oeuvres d’Art, Château Malou
Stokkelse Steenweg 45 -1200 Brussel 002/762.21.05 - do-vr 9u30-12u30 
13u30-17u30za9u30-17u
Luc Herbint, Arnaud Gsell [20/3 tôt 25/4]
■ Office Tower Manhattan Center/Roomade
Bobverklaan 21 -1210 Brussel 002/223.26.73 - wo-zo 14-19u
“On the desperate and long neglected need for small events” - Tobias Rehberger, 
Regina Möller, Anne Daems [20/3 tot 74]

Charleroi

2 is des Ri^iiArts
Place du Manège - 6000 Charleroi 0071/30.15.97- di-zo 10-18u 
"L’Horabaixa" - José Maria Sicilia [tot 19/4]
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 -6032 Charlemi/Mont-sur-Marchienne 0071/43.5810- 
di-zo 10-18u
“1968, Magnum sur tous les fronts” [tot 10/5]

Deinze 

■ Museum van Deinze en Leiestreek
LucienMatthyslaan3-5-9800Deinze O09/381.96.70-mawo-vr 14-17u30za- 
zo 10-12ul4-17u
“De oorlog op tafel” [tot 5/4]

Denderleeuw

B Eric Smet
Drieselken 38-9473 Denderleeuw O053/66.43.82 - do-za 14-18u zo 10-18u
“Noodzaak, toeval en verlangen” - Eric De Smet - recent werk [tot 5/4]

■ Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 009/282.51.23 - wo-vr 14-17u za-zo 10-12u 14-17u
Günter Umberg, Bernard Frize, Olivier Mosset, Jo Baer, Fabian Marcaccio, 
Marthe Wéry, David Reed... [tot 22/3]
"Tussenin/In-between" - Jo Huybrechts, Pierre Bismuth, Ann Veronica Janssens, 
Kurt Ryslavy, Peter Buggenhout, Ricardo Brey [29/3 tot 10/5]

Eeklo

■ Mareterra Artes
Kaaistruat 10 ■ 9900Eeklo 009/37835.89 - vr-zo 14-19u
Johan Clarysse - schilderijen [tot 22/3]
"Terugblik op 1 jaar Mareterra Artes, Miguel Berrocal en onze artiesten van 1997”
[3/4 tot 17/5]

Geel

■ De Slijperq
Doelenstraat41 - 2440 Geel 0014/58.27.51 - do I9-22u za-zo 14-17u
Kris Van Dessel - schilderijen [7 tot 29/3]
■ Cultureel Centrum de Werft
Werft 32 - 2440 Geel 0014/57.08.66 - do 14-16u vr 16-20u za 10-12u 14-17u 
“Personalia, modellen door de ogen van vijf fotografen” - Filip Naudts, Elke
Boon, VERNE, Inge Vandenbussche, Priscilla Bistoen [29/3 tot 26/4]

Gent

■ Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst 
Citadelpark 1 - 9000Gent 009/222.38.96 - di-zo 14-18u 
“Viewpoint” - Rineke Dijkstra, Tracey Moffatt, Fiona Tan,... [tot 12/4] 
■Druksel vzw
Gouverneurswoning, Pmoststraat 1 - 9000 Gent 009/228.56.70 - ll-18u 
“Druksel 98" - boekenbeurs [25/4]
B
Nonnemeersstraat 26 - 9000 Gent 009/235.37.00 - ma-vr 9-17u
Gorik Lindemans [tot 27/3]
Anne Mie Boonen [20/4 tot 26/6]
■ De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent 009/225.42.90 - di-vr 12u30-18u za 14-17u
“Richard, Long omcirkeld” - sculpturen, foto- en tekstwerken [tot 28/3 ]
■ Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25-27 - 9000 Gent 009/225.10.81 - wo-za 15-18u
‘Niets is gering” - Jean De Groote - werken op papier [13/3 tot 5/4]
•Croxhapox

Aannemersstraat54 - 9040 Gent 009/228.38.65 - vr-zoll-18u30
Thomas Boing - objecten, installatie [tot 22/3]
Dianna Frid - installatie [4 tot 19/4]

Hasselt

■ Cultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan 5 - 3500 Hasselt 0011/22.99.31 • ma-vr 10-18u za-zo 10-19u 
“Units” - Christine Clinckx, Greet De Gendt, Ward Denys, Thomas Huyghe,
Lieven Paelinck, Hans Verhaegen [20/4 tot 31/5]
B Galerie II Ventuno
Thonissenlaan 23 - 3500Hasselt 0011/23.40.69 - vr-zo 14-18u
“Amor fati” - Frank J.MA. Castelyns [21/3 tot 24/5]
•Galerij van het Begijnhof
Zuivebnarkt33 - 3500Hasselt 0011/21.02.66- di-za 10-17u zo 14-17u
‘Toegepast" - Linda Hermans, Steven Koppens, Patrick Reuvis. Casimir
Reynders. Tom Schols... [tot 29/3]
“Scenario voor de schatbewaarder, Open Lichaam, 1986-,. " - Honoré 8’0 [tot 
herfstl998]

EVE-N & YET, gallery

Ray Chube MOEV
Leopold Liou Volumes en Inhouden
25/02 - 27/05 06/05 - 12/06

woe tot za 13Ù3O - I 7u00 cn op afspraak

Vaartstraat 30 B-3000 Leuven
tel +32(0)16 23 99 86 fax +32(0)16 23 31 23

GALERIE JOS ART

KNSMLAAN 291, 1019 LE AMSTERDAM TEL. 020 - 4187003
www.xs4all.nl/~josart di-do-vr- 9.30-17.30 en wo-za-zo- 13.00-17.30 uur

22/2 - 5/4 12/4 -17/5

ANTON MARTINEAU JAS
schilderijen en pastels Ververijen en een installatie met tulpen

"Lief en leed van de liefde"
De galerie is gevestigd op het KNSMeiland: een prachtig panorama bij het I en oude havens, die zijn 

omgetoverd tot een stad met exclusieve architectuur.
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■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten, Begünhof 
Zuivelmarkt33 - 3500Hasselt Z OI1/21.13.17 ■ di-za 10-17u zio I4-I7u 
Jan Van Imschoot - schilderijen [tot 15/3]
■ CIAP
Zuivebnaria44 - 3500Hassdt ©011/22.53.21 - di-vr l2-18u!)a 14-17u 
Nancy Slangen, Herman Maes - schilderijen [tot 21/3]
Casimir en Guy Cleuren - design, schilderijen [27/3 tot 2/5]

Heusden-Zolder

■ Cultureel Centrum Heusden-Zolder
Dekenstraat40-3550Heusden-Zolder <Z>011/5333.15 - di do-vr 14-20Ù zn-zo 14-18u
“Sound© image” [tot 29/3]

Kasterlee

■ Frans Masereel Centrum
Zaardendijk 20 - 2460Kasterlee <0014/85.22.52 - ma-vr9-12u 13-16u
An Blockx [tot 17/4]

Kortrijk

■ Cultured Centrum Kortrijk (benedengalerie)
Hazelaarstraat 7 - 8500 Kortrijk <0056/23.98.50 - di-zo 14-18u
“Architectural mindscape, visies over architectuur” [tot 22/3]
Bart Vandevijvere - schilderijen [4/4 tot 3/5]
■ Groeningeabdij

Houtmarkt - 8500 Kortrijk <0056/25.7892 - vr-zo ll-12u3014-16u30
“Kortrijk 1990-2000, projecten voor een stad” - architectuur [tot 29/3]
■ Galery Clo Bostoen
PieterBreughelstraat3 - 8510 Kortrijk-Marke <0056/21.4854 - zo-wo 15-19u
“Reality in red, reality in blue” - W.O.K. Unrelated [tót 22/3]
“For Ever Young” - Groepstentoonstelling van en door zeven jonge kunstenaars, 
init. D.D. Trans [26/4 tot 24/5]

Leopoldsburg

■ Cultureel Centrum Leopoldsburg
Kastanjedreef1 - 3970Leopoldsburg <0011/34.65.48 - zo-vr 14-17u
“Spanning” - Michel Aerts, Dieter Raes - sculpturen [tot 30/3]
“Kunst uit huis” - Luc Brusselmans, Mamix Everaert, Ingrid Ledent,... [2 tôt 28/4]

Leuven

■ EVE-N& YET Gallery
Vaartstraat30- 3000Leuven <0016/23.99.86 - wo-za 13u30-17u
“Leopold Liou” - Ray Chube [tot 27/3]
■ Galerie Transit
Ttensevest 31 - 3010 Leuven <0016/22.62.44 - vr-zo 14-18u
Johan Creten [17/4 tot 31/5]

Mariemont

■ Musée Royal de Mariemont
7140Morlamvelz <0064/21.21.93 - di-zo 10-18u
“Sujet le livre/objet: le livre” [tot 30/5]
“Auguste Rodin, Les Bourgeois de Calais, postérité et filiations” [28/3 tot 21/6]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke <0058/51.47.57- vr-zo 14-18u
Manfred Nipp, Francine Van Mieghem - schilderijen, sculpturen [15/3 tot 3/5]

Oostende

■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestmat 11 - 8400Oostende <0059/50.81.18 - di-zo 10-18u
Edgar Tytgat - retrospectieve/Viola Frey - keramiek/Dan Van Severen -
retrospectieve/Bert Freyns [-3 tot -/5]
“René Magritte en de hedendaagse kunst” [4/4 tot 28/6]

Otegem

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem <0056/64.48.93 - wo-zo 14-18u 
“Een ontmoeting: Jan Fabre en Hya Kabakov” [tot 15/3]

Roeselare

■ Akademie voor Schone Kunsten, (Galerij Het Punt
Leenstraat 14 - 8800Roeselare <0051/20.30.29 - wo-vr 18-20u za 10-12u 14-17u
“De reizigers” - Willy Cauwelier, Geert Clarisse, Luc Degryse,... [tot 5/4]

Sint-Amands

■ Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71 - 2890Sint-Amands <0052/33.0805- za-zo 12-19u
“Willy Kessels (1898-1974), fotograaf in het land van Verhaeren” [27/3 tot 31/10]

Strombeek-Bever

■ Cultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853Stnmbeek-Bever <S02/263.03.43 - ma-zo 10-22u

. .creatie.. .communicatie.. .creatie..- Mate Gysels, Mathieu Lobelle, Michel 
Helsen, Maud Bekaert, Gerrit Baten... [tot 5/4]

Tielt

H Galerie (.1^
Kortrijksestmat44 - 8700 Tielt <0051/40.60.57- do-za 14u30u-18u30
Johan De Wit, Verena Thuerkauf [ 14/3 tot 25/4]
■ Galerü De Gryse
Rameplein 22-23 - 8700 Tieü <0051/40.04.18 - do-za 15-18u30 zo 10u30-13u 
“Join the circus” - Marie-Jo Lafontaine [15/3 tot 26/4]

Turnhout

■ Cultured Centrum De Warande
Warandestraat42 - 2300 Turnhout <0014/41.94.94 - di-za 14-18u zo 10-12u 14- 
18u
“European face” - fotografie [tot 19/4]
Christina Kokou - schilderijen [25/4 tot -/5]

Wortegem

■ Galerie Gabriel Van de Weghe
Anzegemseweg 11 - 9790 Wortegem <0056/68.86.91 - za-zo ll-19u
“Vier temperamenten of een onverwacht boeiend kwartet” - Johan Tahon. Luc
Tuymans, Alberto Giacometti, Bart Vandevijvere - sculpturen, tekeningen, 
grafiek [7/3 tot 19/4]

Zonnebeke

■ Cultureel Centrum Kasteel
leperstraat5 - 8980Zonnebeke <0051/77.04.41 - wo+za 14-18u zo 10-12u 14- 
18u
Marc Cloet [27/3 tot 3/5]

Duitsland

Berlin

■ Bauhaus-Archiv Museum fiir Gestaltung
Klingelhöferstrq/le 14 -10785Berlin <0030/25.40.02.0 - wo-ma 10-17u
“Andreas Feininger, Photographs 1928-1988” [tot 1/6]
■ Akademie der Kiinste
Hanseatenweg 10 -10557 Berlin-Tiergarten <0030/39.07.60 - ma 13-19u di-zo 
10-19u
“Thilo Schoder, Architektur und Design in Deutschland 1910-1936” [tot 22/3]
"Raoul Hausmann und seine Freunde" [tot 29/3]
"Bertolt Brecht 1898-1998,22 Versuche eine Albeit zu beschreiben" [tot 29/3]

Bonn

■ Bonner Kunstverein
Hochstadenrmg22-53119Bonn <00228/69.39.36-di-zoll-17udo ll-19u
“Duchamps Urenkei VUT’ - Rainer Oldendorf [tot 22/3]
Heimo Zobernig [tot 12/4]
Richard Wentworth [21/4 tot 7/6]

Bremen

■ Gesellschaft fiir Aktuelle Kunst
Teeibqf21 -28199Bremen <00421/50.0897-di-zo ll-18u
“I need art like I need God, part I" - Tracey Emin [15/3 tot 19/4]

Düsseldorf

■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Gmbbeplatz5 - 40213Düsseldorf <g>0211/83.81.0- di-zo 10-18u vr 10-20u
Die Blaue Vier, Feininger, Jawlensky, Kandinsky und Klee [21/3 tot 14/6]

Emden

■ Kunsthalle in Einden
Hinterdem Rahmen 13 - 26721 Emden <0021/209.95 - di 10-20u wo-vr 10-17u 
za-zo ll-17u
“Christian Schad (1894-1982)” [tot 19/4]

Essen

■ Museum Folkwang Essen und Stadtische Galerie
Goethestm/3e 41 - 45128Essen <00201/88.45.103 - di-zo 10-18u do 10-2 lu
"Alexej von Jawlensky, die verschollenen Aquarelle, das Auge is der Richter” [tot 
22/3]
"Menschenbilder" - Rineke Dijkstra [29/3 tot 24/5]

■ Commerzbank AG
Kaiserplatz - Franldurt-am-Main <0069/136.227.26 ■ ma-vr8-21u zo 10-15u
‘Tour de planète” - Mickael Bethe-Sélassié - sculpturen [25/1 tot 3/5]
■ Museum fiir Moderne Kunst
Domstrasse 10 - 60311 Frankfurt-am-Main <0069/212.304.47- di-zo 10-17u wo 
10-20U
“Change of scene XIII" - Alighiero Boetti, Mariene Dumas, Gerhard Richter,
Franz Gertsch. Ralph Gibson, Johannes Spehr... [tot 10/5]
■ Deutsches Architektur-Museiun
Schaumainkai 43 - 60596 Frankfurt-am-Main <0069/21.23.84.71 - di-zo 10-17u 
wo!0-20u
“Moderne Architektur in Deutschland 1900-2000, Macht und Monument” [tot 5/ 
4]
“Architektur im 20. Jahrhundert; Schweden” [ 18/4 tot 28/6]

Köln

■ Museum fiir Angewandte Kunst
An derRechtschule - 50667Köln <00221/221.67.14
“Philippe Starck, Design mit Zukunft, eine internationale Revue neuer
Alltagskultur’ ’ [tot 19/4]
■ Wallraf-Richartz-Museum

Bischofsgartenstrasse 1 - 50667 Köln <00221/221.23.72 - di 10-20u wo-vr 10- 
18u za-zo ll-18u
“Die Landschaft als Kosmos der Seele, Malerei des nordischen Symbolismus bis 
Munch” [4/4 tot 7/6]
■ Museum Ludwig
Bischp/sgartenstrqfie 1 - 50667Köln <00221/221.23.70 - di 10-20u wo-vr 10-18u 
za-zo ll-18u
“Zartliche Betrachtung schoner Damen, Photographien aus der Sig. Gruber” [8/4 
tot 7/6]
". .aber ich möchte, dass die Leute meine Seele sehen..., August Strindberg als
Photograph” [4/4 tot 16/8]
■ Schnütgen-Museum

Cacilienstrusse 29 - 50667Köln <00221/221.36.20 - di-vr 10u-16u za-zo llu-16u 
wo 10-20u
"Kölner Schatzbaukasten, die grosse Beinschnitzwerkstatt des 12. Jahrhunderts".
[tot 19/4]
■ Kölnischer Kunstverein
Cacilienstrusse 33 - 50667Köln <00221/21.70.21 - di-zo ll-17u
“Arte povera, Arbeiten und Dokumente aus der Sammlung Goetz von 1958 bis 
heute" [tot 19/4]
■ SK Stiftung Kultur
lm Mediapark 7-50670Köln <00221/22624.33
“Someone else with my fingerprints, conditioning and identity" [tot 19/4]
■ Museum fiir Ostasiatische Kunst
Universitatsstrusse 100-50674Köln <094.05.18-0-di-zo ll-17udo ll-20u 
“Haiku und Haiga, Kurzgedichte und Skizzen von Takebe Sôchô (1761-1814)” 
[21/3 tot 25/4]

Krefeld

■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz35-47798Knfeld<002151/77.00.44-di-zo H-17u 
“88:88” - Dominique Gonzalez-Foerster [tot 19/4]

Linnich

■ Deutsches Glasmalerei-Museum
Rurstrasse 9 - 52441 Linnich <002462/9917-0 - di-zo 10-18u
"Lichtblicke" - Josef Albas, Heinrich Campendonck, Markus Liipertz, Johan
Thom Prikker... [tot 13/4]

München

■ Staatsgalerie Moderner Kunst
PrinzregentenstraOe 1 - 80538Munchen <0089/29.27.10 - wo-ma 10-17u do 10- 
20u
“Minna Beckmann-Tube” [tot 26/4]
■ Kunstverein München
Galeriestrasse 4c - 80539München <0089/22.11.52 - di-zo H-18u
“Dismal science, photoworks 1972-1997” - Allan Sekula [tot 29/3]
"TV-Effekt" - Ursula Rogg/'Die Nerven enden an den Fingerspitzen" - Wilhelm
Schiirmann [25/4 tot 7/6]
• Neue Pinakothek
Barer Strasse 29- 80799München <0089/23.80.50
“Ludwig I und seine Malerfreunde" [tot 22/3]
"Genau betrachtet, Albrecht Dürer” [3/4 tot 14/6]
“Albrecht Dürer, die Gemalde da Alten Pinakothek” [3/4 tot 14/6]

Münster

■ Westfalisches Landesmuseum fiir Kunst und Kulturgeschichte 
Domplatz 10 - 48143 Münster <00251/59.07.01 - di-zo 10-18u 
“Friedrich Grasel, Plastiken und Zeichnungen 1978-1991” [21/3 tot 17/5] 
“Vivat Pax, es lebe da Friede” [26/4 tot 26/7]

Nürnberg

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strafte 32 - 90402 Nürnberg <00911/231.24.03 - di-zo 10-17u wo 10- 
20u
‘To be there” - Zvi Goldstein [tot 12/4]
Peter Doig [30/4 tot 3/6]

Sint-Niklaas
Esslingen

Stuttgart

■ Cultureel Centrum St.-Niklaas
Grote Markt 1-9100Sint-Niklaas <003/777.29.42-di-za 13-17zo 10-17u
“Het systeem” - Anton Heyboer [tot 29/3]
■ Vierkante Zaal, Academie voor Schone Kunsten
Van Britsomstraat - 9100 Sint-Niklaas <003/776.33.00- ma-wo 19-21u za-zo 10- 
12ul4-17u
“Op het overwoekerde pad” - Leo Divendahl - fotografie [tot 5/4]

Stavelot

■ Galerie Ie Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970 Stavelot <0080/86.42.94 - vr-zo 14-19u
Dan Van Severen - schilderijen, tekeningen [22/3 tot 5/5]

■ Galerie der Stadt Esslingen, Villa Merkel und Bahnwarterhaus
Pulverwiesen - 7300Esslingen <00711/35.12.24.61 - di ll-20u wo-zo ll-18u
Peter Land, Jan van der Ploeg [20/3 tot 3/5]

Frankfurt

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt <0069/29.98.82.20
Maxim Kantor - schilderijen, tekeningen [tot 29/3 ]
■ Portikus
Schone Aussicht 2 - 60311 Franljiirt am Main <0069/605.008.30- di-zo ll-18u 
wo ll-20u
Udo Koch, Jörg Sasse [tot 22/3]
Christian Jankowski [28/3 tot 10/5]

■ Wiirttembergischer Kunstverein
Kunstgebaude am Schlossplatz - 70173 Stuttgart <00711/22.33.70 • di-zo ll-18u 
wo ll-20u
Jörg Eberhard, Mimmo Rotella [tot 13/4]
“Downtime” - Tony Brown/’Australische Aussichten” - Tracey Moffatt [25/4 tot
21/6]

Ulm 

•
Münsterplatz50-89073 Ulm <00731/161.77.40 - ma-vr9-18u za-zo ll-18u
“Hong Kong”-Ed van da Elsken-fotografie [tot 13/4]
Herman de Vries [3/5 tot 14/6]

galerie
enazeteva anteA

kaaistraat 10 - b 9900 eeklo - tel./fax 09.378.35.89 - gsm 0477292336

verdeler benelux

miguel berrocal
sieraden - skulpturen - grafiek

open vrijdag - zaterdag - zondag 14.00 - 19.00 u. of op afspraak

CULTURELE REIZEN EN DAGUITSTAPPEN
• Madrid + Bilbao (Guggenheim museum) : 20-26 april
• Basel: Tinguely-museum + Art’98 :12-14 juni
• Stockholm culturele hoofdstad : 9-13 september
• New York : museum en stadsbezoek : 26 sept. - 4 okt.
Reizen en uitstappen voor bedrijven en verenigingen

Inlichtingen : Peter L’Hoëst - tel + fax : 09-233 37 70
Connections - tel : 02-550 01 65 fax : 02-502 70 60*
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■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstrafie 1 - 79576 Weil am Rhein ^>07621/70.22.00- di-vr 14-18u 
ww U-17u
"Kindermeubilair" [tôt 1/6]

Wolfsburg

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestmsse53 - 38440 Wolfsburg &05361/266.90 - wo-za ll-18u di-^-w 
ll-20u
“Arbeiten im Dunkeln” - Peter Fischli & David Weiss (tôt 3/5]
“Josef Sudek, the silent life of objects, photographs from 1940-1970” [tot 24/5]
"Tuning up #5, collection of the Kunstmuseum Wolfsburg” [tot 9/8]

Frankrijk

Aries

■ Les Rencontres Internationales de la Photographies
Rond-Point des Arènes -13200Arles ®04.90.96.76.06
“The New East, 1840-1960”/”Fouad Elkoury, the Near-East so near” [ 11/4 tot 
17/5]

■ Centre National de la Photographie
Rue Berryer 11 - 75008Paris <701.53.76.12.32 - wo-ma 12-19u
Eugene Richards, Patrick Tosani, Valérie Jouve, Andréa Keen [tôt 20/4]
Eric Poitevin/”Passeurs” - Seamus Farrell, Guillaume Moscovitz, Alejandra Riera, 
Tsuneko Taniuchi [29/4 tot 6/6]
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 Paris <701.53.67.40.00 - di-vr 10u-17u30 
w-w 10u-18u45
“Visions du Nord; Lumière du monde, lumière du ciel” - Edward Munch, Akseli 
Gallen-Kallela, Carl Fredrik Hill, Helene Schjerfbeck, August Strindbeig/”Cristal- 
lisation" - Per Kirkeby/”Nuit blanche, la jeune scène nordique” - Eija-Liisa Ahtila, 
Joachim Koester, BÀK-Tmppen, Cecilia Edefalk, Esko Mannikkö... [tot 17/5] 
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre34-36 -75058Paris Cedex 01 <701.40.20.50.50 - do-w9-18u 
ma+wo 9-2M5
“Collection Lemme, tableaux romains des XVII et XVIII siècles”/”La Vierge à 
l’Enfant d'Issenheim, un chef-d’œuvre bâlois de la fin du Moyen Age” [tot 11/5] 
“Francesco Salviati ou la Bella Maniera” [30/4 tôt 29/6]
“Visions capitales” - gastcurator Julia Kristeva [30/4 tôt 27/7]
■ Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts
Quai Malaquais 13 - 75272 Paris cedex 06 <701.47.03.50.00- di-w 13-19u 
“Diplômés 97” [tôt 19/4]
■ Musée d'Orsay
Quai Anatole France - 75343 Paris cedex 07 <701.40.49.48.14 - di-w 10-18u w 
9-18u
“Manet, Monet, la gare Saint-Lazare” [tôt 17/5]

DE PONT

Thomas Schutte
beelden, tekeningen, fotowerken

7.8 maart tm 21 juni

Pontault-Combault

Beaumont du Lac

■ Centre d’Art Contemporain de Vassivière en Limousin
Ile de Vassivière - S7120 Beaumont du Lac ©05.55.69.27.27- dagelijks ll-19u
Olivier Leroi, Marylène Negro [tot 29/3]
Etienne Bossu, Bernadette Genée, Alain Le Borgne [4/4 tôt 14/6]

■ Hôtel de Ville
77347Pontault-Combault 701.64.43.47.4] - di-vr 14-18u
Eugene Richards - fotografie [tot 24/5]

Roni Horn

Bordeaux

■ Cape Musée d’Art Contemporain Nadine Escudero
Rue Ferrère 7-33000Bordeaux ©05.56.44.16.35
‘Works on paper” - Luc Tuymans/Louise Bourgeois [tot 11/4]

Calais

■ Le Channel
Boulevard Gambetta 13 - 62100 Calais <D03.21.46.77.10 - di-w 14-I8u 
“Le passé recomposé” - Stefan De Jaeger [tot 29/3]

Dunkerque

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240Dunkerque ^7)03.28.63.63.13 -di-w 10-18u 
“On n’a pas fini de parler de Dada!” - Ben, Joseph Beuys, Robert Filliou, La 
Monte Young, Robert Hains... [tot 28/3]

Quimper
You are the Weather

■ Le Quartier
Place du 137è R.L - 29107Quimper 702.98.55.55.77- di-w 10-18u w 14-17u
Laura Lamiel, Platino [tot 5/4]
Hugues Reip, Marcel Dinahet [18/4 tôt 21/6]

tm 3 mei

Reims

■ Le Collège Frac Champagne-Ardenne
Place Museaux 1 - 51100 Reims 703.26.05.78.32 - di-w 14-18u
Raymond Hains [10/4 tot31/5]

de Tuin

Rennes

van John Körmeling

■ Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Rennes
Quai E. Zola 20 - 35000 Rennes 702.99.28.55.85 - wo-ma 10-12u 14-18u 
"Jacqeus Blanchard (1600-1638)” [tôt 8/6]

tm de zomer

Tourcoing

Gravelines 

■ Musée du Dessin et de l’Estampe originale
Arsenal - 59820Gravelines ©03.28.23.15.89- ma wo-vr 14-17u w-w 15-18u 
"Jürg Kreienbühl, oeuvre gravé et lithographié 1952-1997” [22/3 tôt 3/5]

■Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer2 - 59200 Tourcoing 703.20.28.91.60 - wo-ma 13u30-18u 
“Fragile” - Lorenzo Cambin, Erik Chevalier, Frédéric Vaesen, Cristina Poretti, 
Gary Perkins... [28/3 tot 15/6]

Valenciennes DE PONT Wilhelminapark 1 Tilburg
Grenoble

■ C.N.A.C. Magasin
Cours Berriat 155 - 38000Grenoble © 04.76.21.65.27- di-w 12-19u 
“Raconte-moi une histoire, la narration dans la peinture et la photographie 
contemporaines”/”Same old story” - Willy Doherty/”Parcours olympique, le 
symposium de sculptures 1968-1998"/”The world is a game” - Claude Levèquel 
Anne Lacaton & Jena-Philippe Vassal/”Design noir” - Anthony Dunne & Fiona 
Raby [tot 10/5]

Le Cateau-Cambrésis

■ L’Aquarium, Ecole Supérieure des Arts Plastiques
Rue Ferrand8 - 59300 Valenciennes 703.27.22.57.59- di-w 15-19u
“Sarabande” - Mark Luyten [tôt 28/3]

Villeneuve d’Ascq

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve d’Ascq 703.20.19.68.68- wo-ma 10-18u 
“Sans Titre a dix ans, oeuvres de la collection de Françoise et Jean-Philippe 
Billaranf’ [4/4 tôt 1/6]
Allan McCollum [21/3 tot 29/6]

dinsdag - zondag 11-17 uur

Rotterdam
GALERIE DE BRIËDER

Oostplein 150 3011 KZ Rotterdam tel/fax 4131500 do-zo 13.30-17.30

B Musée Matisse
Palais Fénelon - 59360 Le Cateau-Cambrésis <7)03.27.84.13.15 - wo-ma 10-12u 
14-18uw 10-12u30 14u30-18u
“Matisse et l’Océanie, autour de la donation des gouaches découpées Océanie le 
ciel et Océanie la mer” (28/3 tôt 28/6]

Luxemburg

Luxembourg

7/2 - 8/3 
Biemans Concern 

Darryl de Blies 
Peter Hofland

1473 - 12/4 
Elly Dijksman 

Vilma Henkelman 
Hans Rikken

Lille

■ Espace Croisé, Centre d’Art et d’Architecture
Allée de Liège - Lille <7)03.20.06.98.19 -di-w I3-I9u
“Lille 1998, réalités fictions, sept projets d’architecture-fiction dans le paysage
urbain de la Métropole Lilloise” - David Evraerd, Marin Kasimir [tot 25/4]

■ Casino Luxembourg, Forum d’Art Contemporain
Rue Notre-Dame41 - 2240Luxembourg 70352/22.50.45 - wo-ma ll-18u do U-20u
‘To be expected” - Simone Decker/”Gloville” - Hills Snyder? Wall paintings
1967-1998" - John Armleder [tot 5/4]
“Centro” - Grazia Toderi/”Inviter 7; Patrick Bougelet" [18/4 tot 7/6]

Dudelange

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

15/2 - 22/3 
Canal du Nord 
Patrick Tosani

5/4 - 10/5
J.C.C. Vanderheyden

Nantes

■ Frac des Pays de la Loire
Rue Frédéric Kuhlmann 7- 44100Nantes 702.40.69.87.87- di-w 14-18u
"A trois heures, il sera deux heures mon amour” - Olga Boldyreff [24/3 tôt 30/4]
■ Frac des Pays de la Loire
Rue Frédéric Kuhlmamr 7 -44100Nantes 702.40.69.87.87 - di-w 14-18u 
“Nous autres philologues de la Garenne-Lemot" - Raymond Hains [28/3 tot 
31/5]

Nice

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard20 - 06105Nice cedex 2 704.92.07.73.80 - di-w 13- 
18u
“Plus de lumière” - Claude Lévêque/”Personne sait plus” - Stephen Craig, Jens 
Haanings, Ralf Homann, Nevin Aladag... [tot 29/3]

Paris

■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 701.47.03.12.50-di 12-21u30 wo-vr 12- 
19uw-w 10-19u
Arman [tot 12/4]
■ Maison Européenne de la Photographie
Rue de Fourty5-7-75004 Paris 701.44.78.75.00 -wo-w ll-20u
“Le culte de la beauté” - Erwin Blumenfeld/”La photographie mise en page” - 
Alexey Brodovitch/' "Platinum test material” - Irving Penn/Jorge Damonte, Daniel 
Buetti [tôt 17/5]
B Musée Picasso

Rue de Thorigny5 - 75004 Paris 704.2 712521
“Les papiers collés” [-Z3 tôt -/6]
■ Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 - 75007Paris 701.53.59.12.40-di-w 13-19u
‘Tableaux flamands et hollandais du Musée Fabre de Montpellier"P'Virtuose et
Savant, D.G.P. Humbert de Superville (1770-1849), dessinateur” [2/4 tôt 31/5]
■ Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower3 - 75008 Paris 701.44.13.17.17-wo 10-22u 
do-ma 10-20u ,
“L’art au temps des rois maudits, Philippe le Bel et ses fils, 1285-1328" [21/3 tôt 
30/6]
■ Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower3 - 75008 Paris 701.44.13.17.17-wo !0-22u 
do-ma 10-20u
“Delacroix, les dernières années” [ 10/4 tôt 20/7]

■ Galerie Nei Liicht
Rue Dominique Lang - 3402 Dudelange - di-zo 14-18u
Chantal Maes - installaties [tot 29/3]

Groot-Brittannië

Cornwall

■ Tate Gallery St Ives
St Ives - TR261TG Cornwall 701736/79.62.26 - di-w ll-I7u
“Foundations and fragments” - Ralph Freeman/”Mariow Moss reconstructed” - 
Florette Dijkstra [tot 26/4]

London

■ Saatchi Gallery
Boundary Road98A -NW8 ORHLondon 70171/624.82.99- do-w 12-18u
“25 years of painting” - Alex Katz [tot 12/4]
“Young Americans 2” - Jessica Stockholder, Ashley Bickerton, Carroll Dunham,
David Salle, Terry Winters [30/4 tot 12/7]
■ Design Museum
Shad Thames ■ SE12YD London 70171/37&60.55- ma-vr llu30-18u w-W 12-
18u
‘Cycles, a tour of bicycle design 1825-2000” [tot 22/3]
“Ferdinand Porsch, design dynasty” [9/4 tot 31/8]
■ Tate Gallery
Millbank - SW1P 4RG London 70171/887.80.00 - dageUjks 10-17u50
“Ar now 13, Graham Gussin” [tot 26/4]
“Contemporary art, the Janet Wolfson de Botton Gift” [tot 26/4]
“Retrospectieve Pierre Bonnard” [tot 17/5]
Per Kirkeby [tot 26/5]
‘Turner and the scientists, an artist in two cultures” [tot 21 /6]
■ Victoria and Albert Museum
South Kensington - SW72RL London 70171/938.83.61 - ma 12-17u50di-w 10-
17u50
“Colours of the Indus, costume and textiles of Pakistan” [9/10 tot 29/3]
■ Royal Academy of Arts
Piccadilly-WIVODSLondon 70171/439.7438-ma-w 10-18u
“The art treasures of England, the regional collections” [tot 13/4]
“Holy Russia, icons and the rise of Moscow 1400-1600” [19/3 tot 14/6]
■ National Gallery
Trafalgar Square - WC2N 5DN London 70171/747.28.85 -
“Working after the masters; Anthony Caro” [tot 4/5 ]
“Henry Moore and the National Gallery” [3/4 to< 31/5]

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

14/2 - 22/3 
Canal du Nord 
Edda Renouf

Eva Klee

27/3 - 17/5
Albert Verkade

J.M. Sicilia 
Richard Serra

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

8/3 - 2/4 
Dorothé van Agthoven 

Joke Baas

5/4 - 30/4
Andrea Boerman 
Brigitte Paalvast 

Paul Wessels

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

14/2 - 22/3 
Canal du Nord 

Sylvie Fanchon 
Gilglan Gelzer 
Peter Soriano

29/3 - 26/4
Peter Friedl 

Tracy Mackenna 
Edwin Janssen

PHOEBUS*ROTTERDAM
Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdam tel/fax 4145151 wo-zo 13.00-17.00

14/2 - 22/3 
Canal du Nord 
Claude Viallat

17/1 - 7/5 
Gilbert van Drunen 

Loréne Bourguignon

RAM GALERIE
Rochussenstraat 365 A 3021 DJ Rotterdam tel 4123133 alleen op afspraak

14/2 - 26/3 
Canal du Nord 

L. Bourguignon, M. te Winkel, 
S. Comte, V.J. Phaff, Ph. Laleu 

C. Westerlk, O. Egberts, JX. Verna

30/3 - 27/4
Marjolijn van den Assem

e se
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Nederland

Alkmaar

■ Stedelijk Museum Alkmaar
Doelenstraat 3-9-1811 KX Alkmaar - di-vr 10-17u za-zo 13-17u
“Een kennismaking met Charley Toorop” [tot 14/6]

Almelo

■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhof2 - 7607ZD Almelo <£0546/84.33.88
“Kunst met een stekker" - Kees Aafjes, Peter Bogers, Bill Spinhoven, Fiona Tan, 
The Arttape 2 [28/3 tot 25/4]

Almere

■ De Paviljoens, Centrum voor Hedendaagse Kunst
Odeonstmat5-1325AL Almere <£036/537.82.82-di-w 12-17u
“De vierjaargetijden; winter” - Federico D’Orazio/”Constnicten, ontwerpen voor 
stad en land” - Atelier van Lieshout, Raoul Bunschoten & Joost Grootens, Sandra 
Derks, Erick de Lyon... [tot 22Z3]
“Long suit en andere fotowerken” - Joke Robaard [3/4 tot 10/5]
“De vierjaargetijden; lente” - Mirjam de Zeeuw [3/4 tot 21/6]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 - Amstelveen © 020/547.50.50- di-w ll-17u 
"Wahlverwandschaften, European Painting in discourse” [tot 19/4] 
Asger Jom - tekeningen [tot 10/5]

Amsterdam 

■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213-1011 Amsterdam @ 020/620.48.78 - di-za 13-17u 
"Oosterdok, Stationseiland” [tot 21/3] 
“Enric Miralles, architect” [28/3 tot 9/5]
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KDAmsterdam <£020/622.90.14 - di-za 10-20u30 zo 13-I7u 
“Grafiek op de grens 2” [tot 5/4]
“Hô! Loslaten aan de rand van de afgrond” - V.D.D. Van Den Dorpe, Honoré 
d’O, David Bade, Jolanda Kooijmans [17/4 tot 27/5]
■ W139
Warmoesstraat 139-1012 JB Amsterdam <£020/622.94.34 - wo-za 13-19u 
“Trifling work” - Voebe de Gruyter, David Burrows, Jane Bendix, Martin Walde, 
Bob and Roberta Smith [tot 29/3]
Risk Hazekamp [11/4 tot 26/4]
‘It happens every day” - Nick Laessing, Mike Silver, Simon Ryder, Steve Pippet 
[11/4 tot 10/5]
■ Galerie van Gelder
Planciusstraat 9 B -1013 MD Amsterdam £020/627.74.19 - di-za 13-17u30 
“Riddled with if’ - David Powell/'Sproeien" - Voebe de Gruyter/”Pull dolly” - 
Bic Sandillon [tot 25/3] 
■ Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland439-1013 LP Amsterdam £020/638.82.11 - do-za 13-18u
Jo Heijnen, Maria Lalic - schilderijen [13Z3 tot 4/4]
Gijs Frieling - schilderijen [10/4 tot 9/5]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 EA Amsterdam £020/623.62.37- di-vr ll-18u za 14- 
18u lezo 14-17u
Thomas Strath, Henri Jacobs, Giuseppe Penone, Christine & Irene Hohenbiichler, 
Araki [tot 5/4]
Jan Andriesse - schilderijen [11/4 tot 16/5]
■ Galerie Singel 74
Singel 74 -1015Amsterdam £020/420.57.71
Piet Dieleman - schilderijen [tot 25/3]
Jacobien de Rooy - tekeningen [29/3 tot 6/5]
■ Artline
Bloemgracht 65 -1016 KG Amsterdam £020/420.09.74 - di-za ll-17u zo 13- 
17u
Eduardo Graber - schilderijen, tekeningen [tot -/3]
James Coignard - schilderijen, drukken [5/4 tot -/5]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 L]Amsterdam £020/622.71.93 - di-za 13-18u
Merijn Bolink [-/3 tot 44]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht380 -1016 GA Amsterdam £020/622.17.32 - wo-za 13.-17u30
Kars Persoon - schilderijen, tekeningen [14/3 tot 11/4]
Ed Gebski, Elka Oudenampsen - schilderijen [18/4 tot 16/5]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat59-1016NNAmsterdam £020/422.04.71 - di-za ll-17u
Roos Theuws [15/3 tot 19/4]
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam £020/625.72.14 - di-za 13-18u
Merina Beekman - tekeningen, beelden [tot 25/3]
Peter Davis, Callum Innes, Sean Shanahan - schilderijen [28/3 tot 25/4]
“Art Brussels” - kunstbeurs [24 tot 28/4]
■ DeAppel
Nieuwe Spiegelstraat 10-1017 DE Amsterdam £020/625.56.51 - di-za 12-17u 
“Unlimited.nl” - Yael Davids, Arthur Elsenaar/Remko Scha, Yvonne Fontijne, 
Barbara Guldenaar, Dianne Hagen, Ram Katzir, Fransje Killaars, Moshekwa 
Langa... [tot 22/3]
“Seamless, curatorial training program” [3/4 tot 1/6]
■ Galerie Jos Art
KNSM-Laan 291 -1019 LE Amsterdam £020/418.70.03 - di+do-vr9u30-17u30 
wo+za-za 13-17u30
“Lief en leed van de liefde” - Anton Martineau - schilderijen, pastels [tot 5/4]
Jas - ververijen en een installtie met tulpen [12/4 tot 17/5]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CXAmsterdam £020/573.29.11 - di-za ll-17u 
“Retrospectieve Stuart Davis (1892-1964)” [tot 29/3]
“Concrete poëzie” [tot 5/4]
“From Beijing to Amsterdam and back again” - Fang Lijun/”Beelden 1980-1998" 
- Peer Veneman [tot 13/4]
“De kinderen van Reggio Emilia” - pedagogie [tot 19/4]
Jonathan Lasker - schilderijen [tot 19/4]
“Tekeningen, beelden, gebouwen” - Walter Pichler [tot 26/4]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CXAmsterdam £020/570.52.00 - ma-zo 10-17u 
"Utagawa Kuniyoshi (1798-1861), helden en geesten” - prenten, schilderijen [tot 5/4]
Matthijs Maris - schilderijen, tekeningen [tot -/5]

•Rijksmuseum
Stadhouderskade42 -1071 ZD Amsterdam £020/673.21.21 -ma-za 10-17u
“De tand des tijds, verval en behoud van textiel” [tot 21/3]
“Opnieuw te water, de restauratie van nautische modellen” [tot 5/4]
“Speerpunt van de geschiedenis: de Vrede van Munster" [tot 5/4]
“Ornament in prenf’ [tot 19/4]
“Chapeau, chapeaux! 150 hoeden 1650-1960" [tot 14/6]
“Chinees porselein, 400 stukken uit de Ming- en Qing-dynastieën" [tot 28/6]
‘Tekenkunst uit de Gouden Eeuw” [25/4 tot 12/7]
“Van tempera naar olieverf, veranderingen in de Venetiaanse schilderkunst” [ 10/4 
tot 30/8]

Arnhem

■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87 - 6812AA Arnhem £026/351.24.31 - di-za 10-17u zó ll-17u 
“De verbouwing van het gezichtsveld” - Mirjam Kuitenbrouwer - schilderijen [tot 
3/5]
“Under your skin, schilderijen 1992-1997” - Kiki Lamers [tot 3/5]
“Losbol” - Ada Dispa - tekeningen [tot 17/5]
“Retrospectieve surrealist J.H. Moesman (1909-1988)” [14/3 tot 31/5]
“Een wereld van verschil, werk van kunstenaressen uit de collectie” [8/3 tot 28/6]

Boxmeer 

■ Galerie Bastiaans
Steenstraat54 - 5831JG Boxmeer £0485/57.22.91 - do-za ll-17u zo 14-17u
“Natuurlijk verbeeld 1” - Jean-Marie Biwer, Guus van Enckevort, Han
Klinkhamer, Cor Knops, Bert Loerakker, Jan Vosters [tot 6/4]
“Natuurlijk verbeeld 2” - Rob Brandt, Wim Claessen, Lieve Comette, Jan Doms, 
Bart Elfrink, Oscar Lourens, Dany Pram [13/4 tot 19/5]

Breda 

■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EE Breda £076/514.19.28-do-za 13-17u
Anna Goos, Madefy Arkestein, Jan Adriaans [ 13/3 tot 5/4]
■ De Beyerd, Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat22-4811 GHBreda £076/522.50.25-di-vr 10-17uza-za 13-17u 
“Ontbladering” - Menashe Kadishman/'Job Hansen (1899-1960), door de wind 
getekend, door het licht gekleurd’7”Vista” - Michel Szulc-Krzyzanowski/'Reis in 
Japan” - Raffi Kaiser [tot 19/4]

Den Haag

■ HCBK Stroom - dependance
Toussaintkade 55 - Den Haag £070/365.89.85 - di-za 12-17u
‘Witte vlag, rode vlag, symbolen van agressie” - Onno Dirker [tot 4/4]
■ HCBK Stroom
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag £070/365.89.85 - ma-za 12-17u
“Boeken uit de kast, publicaties over de stad en openbaarheid''/"Irma Boom over 
haar boeken” [tot 2 1/3]
“De Schenkstrook, kunst als gedachte vooraf’ - Jan van Grunsven, Amo van der
Mark [27/3 tot -/5]

Dordrecht 

■ Pictura
Voorstraat 190-192 - 3311 ES Dordrecht £078/614.98.22 - di-za 14-17u 
“Zinnenbeelden” - Joshua Rozenman/ 'La vie en rose” - Anna Pool [20/3 tot 16/4] 
“Beperkt houdbaar" - Giovanni Dalessi, Henk Olijve, Franky Bundel, Monique 
Broekman, Theresa Rahder, Wouter Bakker/Peggy Wong Loi Sing - schilderijen 
[24/4 tot 21/5]

Eindhoven

■ Van Abbemuseum

Bilderdijklaan 10 - Eindhoven £040/275.52.75 - di-za ll-17u
“Retrospectieve René Daniels” [26/4 tot 30/8]
■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven £040/275.52.75 - di-za U-17u
“NL” - Tiong Ang, Karin Arink, Erszébet Baerveldt, Rineke Dijkstra, Jeroen
Eisinga, Suchan Kinoshita... [tot 13/4]

Groningen

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen £050/366.65.55 - di-za 10-17u 
“Behind the eye” - Désirée Dolron - fotografie [14/3 tot 1/6] 
■ Ziegler Groningen
Sledemennerstraat 13 - 9718 BW Groningen £050/318.29.94 - do-za 13u30-17u 
“Killing your darlings?” - Comé Gabriels, Saskia Janssen, Peter Land, Colien 
Langerwerf, Owen Oppenheimer, Femke Schaap, Shauna McMullen [tot 15/3] 
“It’s not my fault" - Otto Berchem [5/4 tot 3/5] 
■ Centrum Beeldende Kunst Groningen
Trompsingel27- 9724 DA Groningen £050/368.01.60
“Over de grenzen van de schilderkunst” [4 tot 25/4]

Haarlem 

■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem £023/516.42.00 - ma-za U-17u za 13-17u 
“Bloemen, constig geschikt, bloemsierkunst in de Gouden Eeuw” [27/3 tot 10/5] 
■ Teylers Museum
Spaarne 16 - 2011 CH Haarlem £023/531.90.10 - di-za 10-17u za 12-I7u 
“Maria Sibylla Merian (1647-1717), kunstenaar en onderzoeker" [14/3 tot 31/5] 
■ Galerie De Schone Kunsten
Zocherstraat ID - 2021 DG Haarlem £023/525.80.73 - do-za 13-17u 
“Volgens de wetten van het perspectief’ - Madeline Maus, Eric Beets [8/3 tot 11/ 
4]

Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19 - 6411HK Heerlen £045/560.44.49 - di-vr ll-17u za-za 14- 
17u
Cor Dera, Paul Elevens, Paul Drissen, Michel Vanderheijden [tot 28/3] 
“Body and soul” - Sokari Douglas-Camp, Kwesi Owusu-Ankomah. Miquel 
Petchkovsky [4/4 tot 14/6]

Heino/Wijhe

■ Ha nnema-de Stoers Fundatie
Kasteel HetNijenhuis - 8131 Heino/Wijhe £0572/39.14.34 - di-za ll-17u
“MaxEmst(1891-1976)”-sculpturen [19/3 tot 3/5]

Helmond 

■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701PP Helmond £0492/54.74.75 - di-vr 10-17u za-zo 14-17u 
“The global city, berichten uit de post-industriële stad” - Philip-Lorca diCorcia, 
Jeff Wall, Rineke Dijkstra, Edwin Zwakman, Beat Streuli... [tot 22/3] 
■ De Nederlandse Cacaofabriek
Engelseweg 1B - 5705AB Helmond £0492/52.65.78 - do-zo 13-17u
Frank Hovers, Koen Delaere [tot -/3]
Esther Bruggink, Sophie Apécéchéa, Marjolein Landman, Koen Delaere, Johan
Vossen [tot-/4] 

‘s-Hertogenbosch 

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 - 5211 HT 's-Hertogenbosch £073/687.78.00 - di-vr 10-17u 
za-zo 12-17u
“Hendrik Wiegersma(1891-1969), kunstenaar, verzamelaar, mythe” [tot 15/3]
“Zwijnen” - Titia Ex - installatie [tot 5/4]
“Bijzonder begaafd, kunst met mensen met een handicap” [ 14/3 tot 5/5] 
“Pop in beeld, visuele cultuur rond popmuziek, vanaf 1967’ [4/4 tot 5/7]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren £035/531.56.56-di-za ll-17uzo 12-17u
“Leo Schatz 80 jaaf ’ - schilderijen, aquarellen [15/3 tot 3/5]
“Duitse expressionisten, bedrijfscollectie Ahlers” [27/3 tot 14/6]

Maastricht

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht £043/329.01.90 - di-za ll-17u
Marianne Aartsen-Hazenfeld [tot 17/3]
•Hedah

Brusselsestraat 114 - Maastricht £043/350.04.33 - do-za 13-17u
“Double you” - Jane Blond & Sylvia Plaid [tot 15/3]
Matilde Pye [25 tot 29/3]
Krien Clevis, Wim Vaus [11/4 tot 3/5]
■ Hedah, Bakkerij Kickken
Koestraat 12 - Maastricht £043/350.04.33 - dagelijks 13-17u
Sven Augustijnen, Jan Kempenaers, Matilde Pye [ 18 tot 26/3]
Karin Peulen [30/3 tot 3/4]
"Nederland-China" - Tamar Frank, Danio Man, Miriam Reeders, Jos Stienen, 
Guo Li Zhong... [ 11 tot 25/4]
■ De Bonbonnière
Achter de Comedie 1 - 6211 Maastricht £043/350.09.35 - dagelijks ll-16u
Antonin Strizek [tôt 28/3]
■ Hedah
Cortenstraat 3 - 6211 HT Maastricht £043/325.80.11 - 12-18u
“Hedah achter glas; run up ran down” - Cyrille van Uzendoom - video-installatie 
[tot 15/3]
“Hedah achter glas” - Hadassah Emmerich [21/3 tot 12/4]
“Hedah achter glas” - Jos Berkers [ 18/4 tot 10/5]

Middelburg 

■ De Vleeshal
Markt - Middelburg £0118/67.55.23 di zo 13-17u
“For ever” - Mat Collishaw - installatie [tot 5/4]
■ Zeeuws Museum
Abdij 3 - 4331 BK Middelburg £0118/62.66.55 - di-vr 10-17u za-ma 13u30-17u 
“Zeeuwse kunstenaressen” [28/3 tot 24/5]

Nijmegen 

■ Galerie Beam
Pijkestraat4 - 6511 BP Nijmegen £024/360.61.00 - wo-zo 13-17u
“Taking sides” - Matthijs de Bruine - installatie [tot 22/3]
Marcel Kaptein - video-installatie [ 19/4 tot 17/5]
■ Paraplufabriek

Van Oldebameveltstraat 63A - 6512 AT Nijmegen £024/360.17.46-do-zo 13-17u 
“Panorama’s” - Dorita Savert, Pascal Lampert, Jozef van der Heijden [tot 22/3] 
“Dood, leven, schilderen en andere omstandigheden” - Lars Arrhenius, Gijs 
Frieling, Janpeter Muilwijk, Rinke Nijburg [16/4 tot 10/5]

Oosterhout

■ Galerie ‘t Kijkhuis & Kunstuitleen Oosterhout
Heuvel 23a - 4901 KB Oosterhout £0162/45.87.77- di-vr 10-12u 14-I7u vr 19- 
21uzol4-17u
“Interface” - René van den Broek - schilderijen, werken op papier [tot 22/3]

Oss

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 - 5341GC Oss £0412/62.93.28 - di-zo I2u30-16u30
David Bade & Trias College Oss [tot 15/3]

Roermond 

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond £0475/33.34.96 - di-vr ll-17u za-zo 14-17u 
“Portfolio IV, recente aanwinsten” - Henk Visch, Jan van Munster, Jan Martens, 
Jeroen Henneman... [tot 19/4]

Roosendaal 

■ Tongerlohuys
Molenstraat2 - 4701JS Roosendaal £0165/56.64.85 - di-zo 14-17u
Kantcho Kanev [tot 14/4]

CIAP
FRANCIS SMETS Hasselt
Degroefgangers
Een essay over de ster felijkheid van de kunst.
Een zoektocht naar de kern van de kunst met de vraag
naar haar mogelijk voortbestaan. Van Lascaux tot Koons.

Oude Keerbergsebaan 2E - 2820 Bonheiden-Rijmenam

Levering na storting van 560 fr 
op rek. 335-0027108-91 van CIAP
Zuivelmarkt 44 / B-3500 Hasselt / tel 011 22 53 21 15'1
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n Galerie De Brieder
Oostplein 150 - 3011KZ Rotterdam <1)010/413.15.00 - do-zp 13u30-17u30
Elly Dijkshoorn, Vilma Henkelman, Hans Rikken [ 14/3 tot 12/4]
■ Galerie Fotomania
Hoombrekersstraat 22 - 3011 CL Rotterdam <1)010/413.50.55 - wo-w 12-17u
“Canal du Nord” - Patrick Tosani [tot 22/3]
“De reproductie is origineel” - J.C.J. Vanderheyden [5/4 tot 10/5]
■ Phoebus
Eendrachtswegól - 3012 LG Rotterdam <D010/414.51.51 -wo-zp 13-17u
“Canal du Nord” - Claude Viallat [tot 22/3]
■ Galerie RAM
Rochussenstraat365A - 3012 DJ Rotterdam <D010/412.31.33-op c^ipraak 
“Canal du Nord” - Lorene Bourguigon, M. te Winkel, S. Compte, O. Egberts, 
VJ. Phaff, Ph. Laleu... [tot 26/3]
■ Witte de With
Witte de Wtthstraai50-3012 BR Rotterdam <D0I0/411.01.44 - di-zo ll-18u 
“Home screen home”/”4 RMS W VU: wallpaper, lamps and plants. NEW” - 
John Baldessari [tot 22/3 ]
“Voorwerk 6” - Raymond Cuypers, Philipinne Hoegen, Vanessa Jane Pfaff [4/4 
tot 24/5]
■ MK Expositieruimte
Witte de Withstraat53 - 3012 BM Rotterdam <D010/213.09.91 -wo-zo 13-18u 
“Canal du Nord” - Gilgian Gelzer. Sylvie Franchon, Peter Soriano [tot 22/3] 
■ De Vaalserberg
Witte de Withstraat44 - 3012 BR Rotterdam <£>010/414.88.74 - do-zp 13-17u
“1 know you want to kill me” - Madeleine Berkhemer [tot 29/3]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63 - 3012 BN Rotterdam <£>010/213.20.11 - di-zo ll-17u 
“Airport, de verbeelding van het vliegveld in de fotografie” - Frits Rotgans, Peter 
Fischli & David Weiss, Gary Winogrand, Martha Rosler... [tot 15Z3] 
“Paul Citroen (1896-1983)”/”Black photo album 1890-1950" - Santu Mofokeng 
[22/3 tot 10/5]
“Stedenbouw” [-/3 tot -/5]
■ Goethe Institut Rotterdam
‘s-Gravendijlaval50-52 - 3014 ED Rotterdam <£>010/436.54.11 - di-do 10-19u vr 
10-17u za-zp 13-17u
“Dialoog cultuur, Nederland in Nordrhein-Westfalen in Nederland" [tot 15/4] 
Tamara Grcic - fotografie [18/4 tot 8/5]
■ Alliance Française
Westersingel 14 - 3014 Rotterdam <£>010/436.04.21 - ma 14-20u di-do 10-20u vr 
10-17u za-zp 13-17u
“Canal du Nord” - Klaar van der Lippe, Olivier Zabat, Sylvie Blocher, Serge 
Compte [tot 22/3]
■ Chabot Museum
Museumpark 11-3015 CB Rotterdam <£>010/436.37.13 -di-vr ll-16u30za 11- 
17uzpl2-17u
“Moeder en kind, Henk Chabot, gastconservator Kees Vollemans" - schilderijen, 
tekeningen [tot 24/5]
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotterdam <£>010/441.94.00 - di-za 10-17u zp 11- 
17u
“Rondom Raphaël, prenten en tekeningen uit de Italiaanse hoog-renaissance uit 
eigen bezit” [tot 15/3]
“Het gebruiksvoorwerp: minnelust" [tot -/3]

Marcantio Raimondi [tot -/3]
Paul Beekman [5/7 tot -/3]
“Verzachtende omstandigheden, tapijtontwerpen voor het gerechtshof in Den 
Bosch” - Rob Birza, Mariene Dumas, Jeff Wall, Henri Jacobs... [28/3 tot 17/5] 
"Lauran Schijvens, presentatie van de stadscollectie” [14/3 tot 24/5]
“Het laatste avondmaal, acht eeuwen Europees bestek” [28/3 tot 24/5]
“Francis Picabia, late schilderijen ( 1933-1953)” [tot 31/5]
“Picabia en zijn invloed op moderne kunst” [28/3 tot 7/6]
“Dutch ceramics” [ 17/4 tot 7/6]
“A slice of life, 17th century genre painting” [11/4 tot 28/6]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25-3015 CB Rotterdam <£>010/440.12.00- di-za 10-17uzp ll-17u 
“De regie van de stad, 100 jaar stedenbouw in Europa” [tot 5/4]
“Home” - Andries Botha - installatie/’Housing generator, een onderzoek naar de 
nieuwe Zuid-Afrikaanse stad” [14/3 tot 24/5]
“South African seasons, een manifestatie over de architectuur, stedenbouw en 
cultuur van Zuid-Afrika” [tot-/3/99]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81A - 3015 EERotterdam <£>010/436.00.15 - vr-zp 12-17u
“Canal du Nord” - Eva Klee, Edda Renouf [tot 22/3]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015AA Rotterdam <£>010/440.03.01 ■ di-za 10-17u zo ll-17u
“Jonge kunst uit Shanghai” - Zhou Tie Hai [tot 12/4]
"Exactitudes" - Versluis & Uyttenbroek - fotografie [tot 19/4]
“Henriette Ronner-Knip (1821-1909), poezenportretten uit de Belle Epoque” [tôt 26/4]
“De super insecten show” [tôt 3/5]
“NPS Cultuurprijs ’98 in de Kunsthal” [tot 10/5]
“Colons, koloniale invloeden op Afrikaanse kunst” [tot 1/6]
“Dit Afrika” - Roger Ballen - fotografie [25/4 tot 21/6]
■ Museum voor Volkenkunde
Willemskade25 - 3016 DM Rotterdam <£>010/411.22.01 - di-vr 10-17u za-zp ll-17u
“Syrische iconen” [tot 19/4]
“Geweven wereld, ikats van Sumba” [tot 6/9]
“Made in the Pacific” [tot -/98] ,
‘Een laatste groet, uitvaart- en rouwrituelen in multicultureel Nederland” [tot -/12] 
“Soaps, inspiratiebron voor kunstenaars” [tot eind 1998]
■ Duende
Tamboerstraat 9 - 3034 Rotterdam <£>010/414.65.28
“Studio visi" - Annika Eriksson, Matts Leiderstam, Maria Lind [tot 15/3]
■ Galerie Maas
Oudedijk 159 - 3061AB Rotterdam <£>010/412.40.48- di-zo 14-17u
Dorothé van Agthoven, Joke Baas - keramiek, schilderijen, grafiek [tot 2/4] 
Andrea Boerman, Brigitte Paalvast, Paul Wessels - keramiek, schilderijen [5 tot 30/4]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam <£>010/246.36.66 - di-za ll-17u zo 12u30-17u
‘Ed & Ellis in Schiedam” - Tracy Mackenna, Edwin Janssen [tot 19/4] 
"Aleida van Henegouwen en Lidwina, 2 vrouwen van Schiedam, 1250-1598” 
[17/4 tot 3/1]

Sittard

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6-6131 ER Sittard <£>046/451.34.60- di-vr ll-17u za-zo 14-17u
Christof Yvoré - schilderijen/Koen Broucke/’Bigger than life op reis” - Eric

Hamelink - fotografie [tot 29/3]
"Depotopstelling" [vanaf 8/3]

■ Kunstcentrum Sittard
Leyenbmekweg 113 A - 6132 CD Sittard <£>046/452.36.86- wo-zo 14-17u 
“Speakers comet” [15/4]
Beverly Piersol, Philippe J. Tonnard, Eberhard Weible, Judith van den Berg/'Part 
2, depot Istanbul” - Jusuf Hadzifejzovic [22/3 tot 19/4]
David Bade, Rob van Avesaath... [26/4 tot 31/5]

Tilburg

• Scryption
Spoorlaan434A - 5038 CH Tilburg <£>013/580.08.21 - di-vr 10-17u za-zp 13-17u 
"Text-building, tentoonstelling over letters en architectuur” [12/3 tot 24/5]
Tanneke Barendregt [tot 1/6]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark I - 5041EA Tilburg <£>013/543.83.00 - di-zp ll-17u
"You are the weather” - Roni Hom - fotografie [tot 3/5]
Thomas Schlitte - beelden, tekeningen, fotowerken [28/3 tot 21/6]
“De tuin van John Körmeling” [tot zomer 1998]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg <£>013/536.74.75 - di-vr 10-17u za-zo 12-17u 
“Schenking archiefmateriaal Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken” [tot 5/4] 
“Mooie stukken, 40 Tilburgers kiezen uit 40 jaar collectie” [tot 10/5]
“No sentimental journey in womenswear’' [tot 17/5]

Utrecht 

■ Casco
Oudegracht366 - 3511PP Utrecht <£>030/231.99.95 - wo-zo 13-17u30
“Blast theory” [18/3 tot 29/3]
Matthieu Laurette [12/4 tot 10/5]
■ Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht 63 - 3512 LG Utrecht <£>030/231.3835 - di-vr 10-17u za-zo ll-17u
“Geloven in verdraagzaamheid? 1648 Vrede van Münster" [14/3 tot 26/7]
■ Huis a/d Werf
Boorstraat 107-3513 SE Utrecht <£>030/231.53.55
“Showrooms” - Christian Denzler, Walter Obholzer, Willem Oorebeek [15/3 tot 31/5]

Venlo 

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo <£>077/351.34.57- di-vr 10-16u30 za- 
zo 14-17u-
“Kees Verwey (1900-1995), de kunst van het aquarelleren” [tot 1/6]

Vlieland

■ Museum T romp’s Huys
Dorpsstraat 99 - 8899AD Vlieland <£>0562/45.16.00 - wo-za 14-17u 
“Gasten schilderen Vlieland” [tot 29/3]

Vlissingen 

■ Kunstuitleen Vlissingen
Lange Zelke 91 -4381EZ Vlissingen <£>0118/41.66.72
“Kuna met een stekker” - Kees Aafjes, Peter Bogers, Bill Spinhoven, Fiona Tan, 
The Arttape 2 [tot 21/3]

Zutphen

■ Stedelijk Museum Zutphen
Rozengracht3 - 7201 JLZutphen <£)0575/51.68.78 - di-vr ll-17u za-zp 13u30- 
17u
Ida Gerhardt [21/3 tot 13/4]
“Jozef Ferdinand Doeve (1907-1981), een illuster illustrator” [tot 10/5]
“Zutphen en Oranje” [18/4 tot 1/6]
■ Museum Henriette Polak
Zaadmarkt88- 7216DE Zutphen <£>0575/51.68.78- di-vr ll-17u za-zo 13u30- 
17u
“Met de blik op oneindig, berichten uit het bejaardenhuis” [tot 6/5] 
“De Koningin in Zutphen” - sculpturen, grafiek [30/4 tot 17/5]
“Retrospectieve Kees Andréa (1914-)” - schilderijen, tekeningen [28/3 tot 28/6]

Oostenrijk

Graz 

■ Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum
Neutorgasse45 - 8010 Graz <£>0316/82.91.55 - di-zo 10-18u do 10-20u
Guillaume Bijl [tot 22/3]
Giulio Paolini [3/4 tot 31/5]

Krems

■ Kunst HaDe Krems
Steiner Landstrasse8 - 3504 Krems <£>02732/82.669 - di-zo 10-18u 
“In the realm rtf' phantoms, photography of the invisible” [tot 1/6]

Salzburg 

■ Salzburger Kunstverein
Hellbrunner Strasse 3 - 5020 Salzburg <£>0662/842.29.40 - di-zp 10-17u
Maria Eichhorn/The artist’s reserved rights transfer and sale agreement” - Bob
Projansky & Seth Siegelaub [tot 19/4]
"Öffentlicher Raum/public space, Salzburg 1997-98” - Luc Deleu, Dieter Huber, 
Kai Kuss, Marion von Osten, Andreas Siekmann.. ƒ’Covering the room, 
ausstellung als politische Erzahlform” - Florian Pumhösl [26/4 tot 24/5]

Wien

■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien <£>01/521.89-0- dagelijks 10-18u do 10-20u
Nan Goldin [tot 3/5]
■ Generali Foundation
WiednerHaupstrasse 15 -1040 Wien <£>01/504.98.80 - di-vr ll-18u za-zo ll-16u 
doll-20u
“The making of’ - Simon Leung, Dorit Margreiter, Nils Forman, Mathias
Poledna [tot 12/4]

Spanje
Barcelona

■ Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Plafc dels Angels 1 - 08001 Barcelona <£>093/412.0810 - wo-vr 12-20u za 10- 
20u ZP 10-15u
“Gordon Matta-Clark, Reorganising structure by drawing through if’ [tot 30/3]
• Fundacio Antoni Topics
Arago 255 - 08007 Barcelona <£>03/487.03.15 - di-zo ll-20u
“Antoni Tapies, drawings” [tot 3/5]

Zwitserland

Basel

■ Kunstmuseum Basel
St.-Alban-Graben 16 -4000Basel <£>061/271.08.28- di-zo 10-17u
“Adolf Wölfli, la donation Ernst et Maria Elisabeth Mumenthaler-Fischer" [tot 
13/4]
“A guest of honor, Paul Cézanne, Nature-morte aux pommes et aux pêches” [18/4 
tôt 28/6]
■ Museum Jean Tinguely
Grenzacherstrasse/Solitude-Park - 4002 Basel <£>061/681.93.20 - wo-zo ll-19u
“Das Projekt Museum Jean Tinguely Basel” - Mario Botta [tôt 19/4]
■ Museum Für Gegen wartkunst
St.-Alban-Rheinweg 60- 4010Basel <£)061/272.81.83 - di-zo 10-17u
"Cremaster 1” - Matthew Barney [28/3 tot 28/5]
■ Kunsthal le Basel
Steinenberg 7-4051 Basel <£>061/272.4833 - di-zo ll-17u wo ll-20u30
‘Wasser, Milch und Vodka” - Gerda Steiner [tot 5/4]

Bcm

■ Kunsthal le
Helvetiaplatz 1 - 3005 Bem <£>031/351.00.31 - di 10-21u wo-zo 10-17u
Thomas Hirschhom [28/3 tôt 10/5]

Freiburg

■ Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 - 79098 Freiburg <£>0761/349.44 - di-zo ll-17u 
"Vollkommen gewöhnlich” - ABR, Stefan Bohnenberger, Thomas Demand, 
Andreas Exner, Eran Schaerf, Ulrich Meister... [20/3 tot 3/5]
■ Fri-Art, Centre d’Art Contemporain
Petites-Rames 22 -1700 Fribourg <£>037/23.23.51 - di-vr 14-18u za-zo 14-17u 
“Art et mode” - Majida Khattari, Sandra Kuratle, Piotr Dluzniewki/' ’Fashion 
video” - Olivier Zahm, The Purple Institute [tot 22/3]

Luzern 

■ Kunstmuseum Luzern
Tribschenstrasse 61 - 6005Luzern <£>041/410.90.40 - wo 12-20u do-zo 12-17u
James Welling [tot 22/3]

Zurich

■ Museum fur Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270- 8005Zurich <£>01/277.20.50 - di-vr 12-18u za-zp ll-17u 
“RMS W VU: wallpaper, lamps and plants” - John Baldessari/'Reality check: 
autoportrait in motion” - Jean-Baptiste Barrière [tot 22/3]
Angela Bulloch [4/4 tot 14/6]
•
LimmatstraPe 270 - 8005 Zurich <£>01/272.15.15 - di-vr 12-18u za-zo ll-17u
Thomas Demand [28/3 tot 24/5]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich <£>01/251.67.65 - di-do 10-21u vr-zo 10-17u
“L’exposition nationale 1896 à Genève" [tot 10/5]
“Von Anker bus Zünd, die Kunst im jungen Bundesstaat 1848-1900” [tot 10/5]
“Ferdinand Hodler, Fotoalbum” [tot 24/5]
“Ferdinand Hodler, Tanz und Streit” [tot 7/6]
■ Museum fur Gestaltung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich <£>01/446.21.11 - di-vr 10-18u za-zp 10-17u 
“Dialog im Dunkeln, eine ausstellung Uber das Sehen” [tot 19/4] 
“Abheben/Schwerelosigkeit in der Plakatwerbung" [24/3 tot 15/5] 
“Standardhàuser, das Eigene im Allgemeinen" [8/4 tot 28/6]
■ Museum Bellerive
Höschgasse 3 - 8034Zurich <£>01/383.43.76 - di-zo 10-17u wo 10-21u
“Lingerie, eine Unterwelt" [tot 10/5]

De volgende Witte Raaf verschijnt cç> 1 mei 1998. Gegevens voor de agenda moeten 
binnen zijn vóór 15 april 1998 op het postbusadres: Postbus 1428,1000 Brussel 1. 
The next issue ofDe Witte Raaf will be released on 1 May 1998. Please send your 
information before 15 April 1998 to: Postbus 1428 B-1000Brussel 1.

o
6 o

18 maart t/m 29 maart
(bel voor aanvangstijden)

BLAST
THEORY<GB)

casco issues #4
12 april t/m 10 mei

Matthieu Laurette [F]

FRANK J.M.A. CASTELYNS
“ AMOR FATI “
21 maart - 24 mei

5- Galerie IL VENTUNO
Thonissenlaan 23 - 3500 Hasselt

Vrij - zat - zon 14-18 uur en op afspraak tel. en fax: 011/23.40.69
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Kunst
In Huis 
kennen 

is kunst 
in huis 
hebben.

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

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

KUNSTInHUIS
WI WAT MINDER, U WAT MEER.
Voor meer info : 02/216 00 80. U vraagt naar Inge.

W.O.K.UNRELA TED
REALITY IN RED, REALITY IN BLUE

22 februari t/m 22 maart 1998

FOR EVER YOUNG
GROEPSTENTOONSTELLING 

van én door zeven jonge kunstenaars 
(initiatief : D.D. Trans)

26 april t/m 24 mei 1998

N L E R

CLO BOSTOEN
Pieter Breughel straat 3
8510 Kortrijk-Marke
tel. 056/21 48 54 I fax 056/21 01 45

van zondag t/m woensdag van 15-19 u.
e n o p afspraak
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galerij c. de vos
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ACCENTEN II
[ een visie op grafische vormgeving in Nederland ]

van 9 maart tot 2 april 1998

Anthon Beeke

van 27 april tot 20 mei 1998

Mevis & Van Deursen

maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur

K
G

d

Karei de Grote-Hogeschool Antwerpen 
Departement Audiovisuele en Beeldende Kunst 
Campus Sint-Lucas

T 03-231 22 86 F 03-231 98 78

Sint-Lucaspassage

22.03-19.04

environment

Beverly Piersol [usai
objecten

Philippe J. Tonnard IBI
installatie

Eberhard Weible idi 
installatie 

Judith van den Berg inu 
part 2 • depot Istanbul 

Jusuf Hadzifejzovic [BOS]

15.04

Speakers Corner

26.04-31.05

David Bade [NL] 

Rob van Avesaath [NL

Leyenbroekerweg 1 1 3a Sittard [NL]

tel 046 452 36 86 fax 046 458 49 89

KUNSTCENTRUM SITTARD

22 maart -19 april 1998
IGNACE DE VOS
schilderijen

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

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

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

Museum voorMODERNE kunst
Arnhem

— UNDER YOUR SKIN
schilderijen van Kiki Lamers 
14-2 t/m 3-5-98

DE VERBOUWING VAN HET GEZICHTSVELD 
schilderijen van Mirjam Kuitenbrouwer 
8-3 t/m 3-5-98

LOSBOL
tekeningen van Ada Dispa 
28-2 t/m 17-5-98

EEN WERELD VAN VERSCHIL
werk van kunstenaressen uit eigen collectie 
8-3 t/m 28-6-98

— J.H. MOESMAN
overzichtstentoonstelling schilderijen, met 
daarbij voorstudies, tekeningen, etsen en 
litho's
14-3 t/m 31-5-98

(OPEN OI-VR 1017 UUÜ. ZA, ZON EN FEESTDAGEN 11-17 UUR. INFO 026- 3512431)

http://www.artsite.be/
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NUMMER 66 - MAART-APRIL1997 VOORAF UITGEVERIJ

■ Rudi Laermans Over neokritiek en staatsliberalisme ■ 
Pierre Bourdieu In de greep van de journalistiek ■ Bart 
Meuleman Yves Desmet ■ Dirk Lauwaert Plassen tegen de 
maan Over Face à l'histoire ■ Craigie Horsfield 02.03.97 ■ 
Dirk Pültau Texte zur Kunst en de contextuele marge van het 
kunstwerk ■ Sven Lütticken Incarnaties van de avant-garde 
The return of the real van Hal Foster

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

Uitgever
DWR/TWR vzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(2)223.14.50 - Fax 32(2)223.23.18
Verantwoordelijke uitgever
Koen Brams
Raad van advies
Geert Bekaert, Dirk Lauwaert, Frank Reijnders, Anna Tilroe en 
Bart Verschaffel

NUMMER 67 - MEl-JVNl 1997 MET DE STEUN VAN

■ WJ.T. Mitchell Wat willen beelden nu werkelijkl ■ Bart 
Verschaffel De beeldruimte van het stilleven (van Cotn tot 
Coorte) ■ Bart Meuleman De ban, en hoe ze soms gebroken 
wordt ■ Steven Jacobs Nomaden tussen de geometrie Leegte en 
architectuur in het werk van Michelangelo Antonioni ■ Dirk 
Lauwaert De sculptuur als project ■ Sybrandt van Keulen In het 
spoor van Mc Phisto Over de paralogica van het zuivere citaat ■ 
Marc Holthof Ce qu'on appelle le vagabondage of de terugkeer 
van Hippolyte Taine ■ Koen Brams & Dirk Pültau Onder gieren 
Een gesprek met Isabelle Graw en Stefan Germer van Texte zur 
Kunst

Het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichti2ng REDACTIE

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hoofdredactie
Koen Brams
Redactiesecretariaat
Etienne Wynants
Proefcorrectie
ErikEelbode
Lay-out
Gauthier Dejonghe
Publiciteit
Koen Brams, Etienne Wynants

NUMMER 68 - JVU-AVGVSTUS1997
PRAKTISCHE GEGEVENS

■ Jacques Derrida Kosmopolieten aller landen, kop op! ■ 
Dominic van den Boogerd Things to do in Venice when you're 
dead ■ Jeroen Boomgaard DX ■ Sven Lütticken De gekke 
toerist en de flaneur: Gabriel Orozco en Stephen Wilks ■ Carel 
Blotkamp De kunst van het vernietigen Over The Destruction of 
Art. Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution van 
Dario Gamboni ■ Koen Brams Open Brief nan de Mondriaan ■ 
Iris Steen Vlaanderen en Nederland: de romantiek voorbij ■ Dirk 
Pültau Verzameling Vlaanderen

NUMMER 69 - SEPTEMBER-OKTOBER1997 

■ Paul De Vylder Janus Bifrons: het blikveld van de allego
rie ■ Frederik Leen Skulptur. Projekte in Munster 1997 ■ 
Mark Kremer De verdwaalde vreemdeling. OPENSTELLING 
in het Begijnhof ■ Dirk Pültau Verzameling Vlaanderen. 
Deel 2 ■ Dirk Pültau Verzameling Vlaanderen: een gesprek 
met Robert Hoozee ■ DE WITTE RAAF / Register nr. 36 tot 
en met nr. 68

NUMMER 70 - NOVEMBER-DECEMBER 1997 

■ Rudi Laermans De supplementen van de democratie Bedenkin
gen over kunstadvisering ■ Ernst van Alphen De representatie van 
ruimte en de ruimte van de representatie ■ Mark Kremer Landje
pik in de grote boze stad Bij Vito Acconci's Park in het Water ■ 
Steven Jacobs "Get Killed and Maybe They Will Notice You" Over 
Dial H-I-S-T-O-R-Y van Johan GrimonprezUEddy Bettens Apo
calyptische verhalen, alledaagse momenten Over de terreur in Don 
De Lillo's Mao II ■ Bart Meuleman Het gebruik van woorden ■ 
Dirk Pültau Parijs-Brussel/Brussel-Parijs De Frans-Belgische ar
tistieke betrekkingen: een geïllustreerdfeitenrelaas ■ Dirk Pültau 
Gent-Antwerpen/Antwerpen-Gent ■ Koen Brams Vlaanderen in 
Barcelona ■ Ilse Kuijken Een beweging van veel dingen, in veel 
verschillende richtingen tegelijk, zonder climax en zonder middel
punt Een interview met Uri Tzdig

NUMMER 71- JANUAR1-FEBRVARI1998 

■ Sven Lütticken De onmisbaarheid van de kunstenaar Over 
kunstenaarsmythen en intentieverklaringen ■ Frank Vande 
Veire Brieven aan Thierry De Cordier ■ Bart Verschaffel 
Pygmalion ou Rien. De fotowerken van Jan Vercruysse ■ 
Bernadette Klasen Verwijzende beelden Over Geheugenver
lies. Verantwoordelijkheid en collaboratie. Willy Kessels, foto
graaf ■ Rudi Laermans Willy Kessels, held zonder grootse 
daden? ■ Dirk Pültau De 19de eeuw, heen en terug ■ Dirk 
Lauwaert Het moreel en de mode ■ Benjamin H.D. Buchloch 
Kritische reflecties ■ Buck Spender & B. Kartoen De Lage 
Landen Frontispice

AUTEURS 

■ Jeroen Boomgaard Is verbonden aan het Kunsthistorisch Insti
tuut van de Universiteit van Amsterdam. Bij Babylon/De Geus 
verscheen in 1995 het boek De verloren zoon/Rembrandt en de 
Nederlandse kunst geschiedschrijving.
■ Mare De Kesel Docent aan de Sociale Hogeschool Gent. Hij 
werkte mee aan de essaybundel Het wakende woord (over Maurice 
Blanchot), gepubliceerd door SUN in 1997. Recentelijk verscheen 
van hem in de reeks Accent van Uitgeverij Peeters de essaybundel 
Wij, modernen. Essays over subject en moderniteit.
■ Eric Hulsens. Publicist. Schrijft over kindermedia, sprookjes, 
geschiedenis van de intieme menselijke relaties, enzovoort.
■ Rosalind E. Krauss Als Meyer Schapiro Professor of Art and 
Theory verbonden aan Columbia University (New Y ork). Founding 
editor van het Amerikaanse tijdschrift October. Recent verschenen 
van haar The Optical Unconscious (MIT Press, 1993). In samen
werking met Yve-Alain Bois realiseerde zij de tentoonstelling 
L’informe (Centre Pompidou, 1996),
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus. Verbonden 
aan de vakgroep kunstgeschiedenis van de Vrije Universiteit 
Amsterdam.
■ Dirk Pültau Schrijft over beeldende kunst voor verschillende 
media, onder andere voor NRC Handelsblad. Publiceert in De Witte 
Raaf sinds januari 1994.
■ Matthijs van Boxsel Hoofdredacteur van De Encyclopedie 
van de Domheid, waarvan totnogtoe drie delen zijn gepubliceerd. 
Sinds 1995 verschenen capita selecta in het literaire tijdschrift De 
Revisor. Dit najaar verschijnt bij uitgeverij Querido een nieuw boek 
over de domheid, namelijk De Topografie van de Domheid.
■ Camiel van Winkel Kunstcriticus. Volgend jaar verschijnt bij 
Uitgeverij SUN zijn boek Moderne leegte. Over kunst en 
openbaarheid.

IN HET VOLGENDE NUMMER

dertiende jaargang - nr. 73 - mei 1998
(deadline: 15 april 1998)

Poëtica

Waar eindigt de theorie, waar begint de praktijk? Als een kunstenaar 
meerdere disciplines beoefent, bevindt de poëtica zich dan op het 
kruispunt van die disciplines? Wat is de relatie tussen de technische 
apparatuur en het artistieke programma? Deze en andere vragen 
naar aanleiding van het werk van onder andere André Du Bouchet, 
Marlene Dumas, Carl Einstein, Hans Faverey en Arnold Schonberg.

ISSN 
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BTW nummer
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15 december 1998
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abonnement wilt laten beginnen. Losse nummers van De Witte Raaf 
kunnen (na)besteld worden. Let op: de stortingen moeten op andere 
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• Lawrence Weiner, A TRANSLATION FROM ONE LANGUAGE TO ANOTHER, een affiche, 100 x 70 cm, offset in drie kleuren, 
een uitgave van Yves Gevaert, Vlaams Theater Instituut en KunstenFestivaldesArts, Brussel, 1996.

• Dirk Lauwaert, Artikels, in de boekenreeks De Gelaarsde Kat, Yves Gevaert, uitgever, Brussel, 1996.
• Frank V ande Veire, De geplooide voorstelling - Essays over kunst, in de boekenreeks De Gelaarsde Kat, Yves Gevaert, uitgever, Brussel, 1997.
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EXPO M HEIZEL

GALERIE ACADEMIA - ARTISCOPE - ARTLINE - ALBERT BARONIAN - GALERIE CLAUDE BERNARD GALERIE LUCIEN BILINELLI 
GALERIE CHRISTINE & ISY BRACHOT - BUCHMANN GALERIE - HENRY BUSSIERE ART’S - REBECCA CAMHI GALLERY - GALERIE LOUIS
CARRE - GALERIE BERNARD CATS - GALERIE CONRADS
GALLERIA CONTINUA - CROWN GALLERY 
GALERIE DAMASQUINE - PATRICK DE , - -
BROCK DOROTHEE DE PAUW
DEWART GALLERY - DEWEER ART
GALLERY - 
GALLERY 
GALERIE

WILLY D’HUYSSER

DRANTMANN
DURAND -

DOGENHAU 
GALERIE 

- LUCIEN
GALERIE

GALERIE DE LEGE RUIMTE - GALERIE M.C. - GALERIE 
> • MEERT RIHOUX - GALERIE KARLHEINZ MEYER 
• , MÓDULO-CENTRO DIFUSOR DE ARTE

1- GALERIE MONTENAY-GIROUX-m , MOSEL & TSCHECHOW - GALERIE
MOT & VAN DEN BOOGAARD,44 ANDREW MUMMERY GALLERY 

emumu 1‘ ’ GALERIE ALICE PAULI - GILLES 
.emem . PEYROULET - GALERIJ GUY

DURAND-DESSERT 
ESPACE 251 NORD 
ESPACIO MINIMO 
LES FILLES DU

PIETERS - GALERIE 
POLAR - GALERIE
DE PRAKTIJK
FOTOMANIA -

PASCAL 
POLARIS
RAM /

DENISE RENE
GALERIE

- GALERIE
CALVAIRE - 
FORTLAAN ■ 
DE FRANCE

GALERIE 
GALERIE 
- FABIEN

TANYA RUMPFF - GALERI]
S65 GALERIE WILLY

FRYNS GALLERY
i SCHOOTS 

SIMOENS
GALERIE LEA
HALES
PIERRE
LOTTA

GALLERY 
HALLET - I 
HAMMER

GREDT
- GALERIE 
HAMILTONS 

: - GALERIE

W SINGEL 74
F GALERIE -
/ SMAGGHE -

- ANDRE 
GALLERY 

. - SLEWE 
VERONIQUE
SOLLERTIS

ERNA HECEY - HOHENTHAL UND —— 
BERGEN - GALERIE MARWAN HOSS ' --
H & R PROJECTS - XAVIER HUFKENS - • 
GALERIE JAMAR - GALERIE RODOLPHE , 
JANSSEN - GALERIE MAURICE KEITELMAN 
NICOLE KLAGSBRUN GALLERY - GALERIE KRIEF 
GALERIE FRED LANZENBERG - BAUDOIN LEBON

a’ ■ EDITIONS - STUDIO D’ARTE
< , RAFFAELLI - STUDIO SIMONIS

. ,. JIRI SVESTKA GALLERY
GALERIE MICHELINE SZWAJCER

D4/ ' ; TIMOTHY TAYLOR GALLERY 
( GALERIE DANIEL TEMPLON

f ' LE TRIANGLE BLEU - PATRICE TRIGANO
JAMES VAN DAMME GALLERY - GALERIE VEDOVI

r

VELGE & NOIRHOMME - GALERIE VIDAL-SAINT PHALLE - VON SCHOLZ C., “EDITIONS CAMOMILLE GALERIE VOSS
sabine Wachters fine arts - windows (tanit & BERNIER) - zero L'INFINI - galerie zürcher - de zwarte panter

Openingsuren: 24, 25, 26/04: 11-20 u - 27/04: 11-22 u - 28/04: 11-18 u.
(

UITNODIGING MET HOOFDLETTERS INVULLEN AUB. Gratis toegang voor twee personen op vertoon van volledig ingevulde bon.

Dhr. ■ Mevr. ■ Jufr. ■

Naam: Voornaam: ■■■■■■■■■■

St-C •MMIIIIMIHIIMIIIIHMMMMIMIIN ■■■■
Plaats: o t o^e

Land:

s
Sheraton Brussels

HOTEL & TOWERS

O8OO-I3-535
DeM


