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De intellectueel
Precies een eeuw geleden, meer bepaald 
in de Franse krant L’Aurore, duikt de 
term ‘intellectueel’ voor het eerst op, 
tenminste voor het eerst als omschrij
ving van een ‘nieuw soort’ mens. In 1898 
is het pamflet J’accuse!, Émile Zola’s 
verdediging van de valselijk veroordeelde 
Dreyfus, de aanleiding voor de mobilisa
tie van een bont gezelschap, van auteurs 
zoals Marcel Proust en André Gide, tot 
iemand als Clemenceau, de latere pre
mier van Frankrijk, maar op dat mo
ment nog hoofdredacteur van L’Aurore, 
die de aldus verzamelde kunstenaars, 
journalisten en academici bedenkt met 
de term ‘intellectuelen’. De intellectueel 
is dus van geboorte een mediaal wezen, 
en alleen al om die reden hoogst- 
problematisch, maar de kwesties die tot 
de uitvinding van een nieuwe term noop
ten, zijn nog steeds niet verjaard, zullen 
ook nooit verjaren, vandaar dat het wei
nig zin heeft om het woord ‘intellectueel’ 
te schrappen, hoe gênant het ook is om 
zichzelf of iemand anders ‘intellectueel’ 
te noemen. Meer nog dan voor een be
paald menstype staat de term ‘intellec
tueel’ voor deze problemen, die trou
wens ook alleen maar in hun onderlinge 
samenhang behandeld kunnen worden: 
de kwestie van verantwoordelijkheid en 
engagement, het probleem van de wis
selwerking tussen theorie (of kennis) en 
praktijk (of ervaring), en het vraagstuk 
van het universalisme/particularisme 
van uitspraken en standpunten.
De kwestie van de verantwoordelijkheid 
staat centraal in de bijdrage van Frank 
Vande Veire, die vertrekt van de inzich
ten van onder andere Maurice Blanchot. 
Over de intellectuele rol schreef Dirk 
Lauwaert een indringend profiel, met 
referentie aan andere rollen of functies, 
zoals de amateur, de wijze of de criticus. 
Rudi Laermans houdt een krachtig plei
dooi voor kritiek die “alleen maar actu
eel wil wezen uit trouw aan een niet- 
actueel, oneigentijds verlangen naar 
Rechtvaardigheid". In de bijdragen van 

Ernst van Alphen en Bart Meuleman 
komt de plaats van de theorie aan bod, 
respectievelijk in het museum en in het 
theater. Van Alphen pleit voor theorie 
als praktijk, Bart Meuleman voor het 
ontslag van de dramaturg als intellec
tueel aan de zijlijn. Koenraad Geldof 
tenslotte gaat in op het oeuvre van een 
‘kleine intellectueel’, de Franse Série 
noire-auteur Didier Daeninckx.
De beelden bij deze teksten zijn afbeel
dingen van, excerpten uit de twee wer
ken die Eran Schaerf en Eva Meyer rea
liseerden voor Manifesta 2. Aan de hand 
van enkele beelden reconstrueren we de 
passage die begint met Scenario Data 
(war and peace in the dictionary), onder 
andere een reflectie over de praktijk van 
het tentoonstellen (pp. 1-7), en eindigt 
met Documentary Credit, een videofilm 
over Israël/Palestina (pp. 8-15).
Verder in dit nummer: Hilde Van Gel
der en Pieter Van Reybrouck over Lygia 
Clark; en Willy, de Woeste West-Vla
ming, de vierde aflevering van de strip 
De lage landen.
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Het onmenselijke doorslikken
Over de hyperbolische verantwoordelijkheid van de intellectueel
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Un intellectuel c ’est quelqu 'un qui a peur. 
Maurice Blanchot

1.
De vraag naar de ‘functie’,de ‘rol’,de ‘taak’ 
van de ‘intellectueel’, de vraag naar ‘wat de 
intellectueel vandaag nog kan betekenen’, 
roept diegene ter verantwoording die tot 
‘intellectueel’ is uitverkoren. Deze vraag is 
derhalve tendentieus. Wie de vraag stelt, 
heeft zich reeds opgeworpen als vertegen
woordiger van een instantie waartegenover 
de intellectueel moet bewijzen een ‘func
tie’, een ‘rol’, een ‘betekenis’, enzovoort te 
hebben. Deze verzwegen instantie kan de 
‘maatschappij’ zijn, de ‘staat’, de ‘publieke 
opinie’, het ‘volk’, de ‘democratie’, de 
‘mensheid’,... Vanuit deze grootheden 
wordt iemand als ‘intellectueel’ bestem
peld, op zijn intellectueel-zijn aangespro
ken en gevraagd zich te legitimeren. Heime
lijk veronderstelt de vraag reeds veel, name
lijk dat de ‘intellectueel’ binnen de ‘maat
schappij’, de ‘democratie’ zoiets als een 
‘functie’ of ‘taak’ heeft en dus een verant
woordelijkheid die zou kunnen of moeten 
worden afgebakend. Degene die de intellec
tueel vraagt of hij niet tekortschiet, neigt 
ertoe te denken dat hij reeds weet hoe een 
‘maatschappij’ of een ‘democratie’ er moet 
uitzien. [1]
Zodra men op de vraag ingaat, bekent men 
dat men zich aangesproken voelt, bekent 
men dus ‘intellectueel’ te zijn, hoe onge
makkelijk men zich bij de term ook kan 
voelen. En hoezeer men de vraag ook kan 
omwoelen, eenmaal men zich ergens in het 
woord ‘intellectueel’ herkent, erkent men 
zich min of meer te identificeren met wat ‘in 
het algemeen’ met dat woord wordt geasso
cieerd: een veelbelezen persoon met een 
brede interesse die de specialisatie te buiten 
gaat, en die over veel zaken een genuan
ceerde, met argumenten onderbouwde me
ning heeft. Tevens laat men zich gelaten het 
weinig vleiende beeld welgevallen dat dè 

goegemeente van de intellectueel heeft: ie
mand met een enorme boekenwijsheid, die 
ver staat van het ‘echte leven’, iemand met 
een gebrek aan daadkracht en voeling met 
het ‘volk’ of de ‘basis’, een criticaster, en 
desnoods: een negativist, een nihilist...

2.
Als reactie op het tendentieuze van de vraag 
kan men altijd met recht met een negatieve 
omschrijving antwoorden: ‘intellectueel’ is 
degene wiens ‘functie’, ‘beroep’, ‘taak’ zich 
niet laat bepalen, ook al is hij meestal her
kenbaar als iemand die leest, schrijft, publi
ceert en in het openbaar spreekt. De intellec
tueel morrelt aan de instantie die hem vraagt 
zijn functie te omschrijven, zichzelf te defi
niëren. Hij bevraagt de legitimiteit van de 
vraag naar legimitering, de grond van waar
uit hij ter verantwoording wordt geroepen. 
Maar is de intellectueel dan aan niets of 
niemand verantwoording verschuldigd? Is 
hij een soeverein wezen dat ‘vrijblijvend’, 
‘zelfgenoegzaam’, ‘elitair’ in het onbepaalde 
zweeft en zich slechts met de ‘wereld’ onle
dig houdt als hem dat zint? Geenszins. De 
intellectueel is juist degene die zich telkens 
weer, vóór elke vraag, vóór hij ter verant
woording wordt geroepen, aangesproken 
weet. Hij voelt dat hij er zich niet aan kan 
onttrekken, dat hij rekenschap moet afleg
gen, niet van zichzelf, maar van wat er om 
hem heen gebeurt. Wat gebeurt, gaat hem 
aan, hij weet dat hij er voor iets tussen zit, 
hoe veraf of groot van omvang ook. Hij 
voelt er zich verantwoordelijk voor, en dit 
voorafgaand aan elke concrete, ‘persoon
lijke’ verantwoordelijkheid (concrete 
schuld, contract, overeenkomst, taakom
schrijving, afgelegde belofte). De verant
woordelijkheid van de intellectueel wordt 
niet alleen door geen enkele instantie opge
legd, maar laat zich door zo’n instantie ook 
niet begrenzen. De intellectueel is gegrepen 
door een mateloze, hyperbolische verant
woordelijkheid die het ware motief is van 

zijn zucht naar kennis. De kennisverwerking 
is als het ware een poging achteraf om de 
verantwoordelijkheid te doorgronden waar
door hij reeds gegrepen is.
Het gemis aan concrete verantwoordelijk
heid (die bijvoorbeeld de verpleegster of de 
architect wel hebben), de weigering zich 
een verantwoordelijkheid te laten toewij
zen, impliceren niet dat de intellectueel voor 
zichzelf naar eigen goeddunken zijn ver
antwoordelijkheden uitkiest. Die verant
woordelijkheden kunnen niet alleen niet 
door uitwendige instanties worden opge
legd, maar evenmin door hemzelf. Een ver
antwoordelijkheid is er slechts als ze op
duikt zonder dat hij erom vraagt.

3.
In tegenstelling tot wat men vaak denkt, is 
de intellectueel niet degene die zich aan het 
gewoel van het publieke debat onttrekt om 
een meer afstandelijk, ‘objectief standpunt 
in te nemen. Dit laatste doet de deskundige, 
de expert, het soort ‘intellectueel’ waarvan 
niemand weet wat hij nu eigenlijk zelf denkt. 
De expert, zoals bijvoorbeeld de militaire 
deskundige, de specialist in internationale 
betrekkingen of de professor medische 
ethiek, schetst op neutrale wijze het 
probleemveld en geeft voorzichtig aanwij
zingen voor een mogelijke oplossing. De 
deskundige weet er alles van af, maar is 
geen betrokken partij.
Hoewel de intellectueel op een bepaald ter
rein deskundig kan zijn, is hij, wanneer hij 
als intellectueel optreedt, juist niet deskun
dig. Hij onderscheidt zich van de deskun
dige door zijn helemaal niet zo ‘intellec
tuele’ houding. Hij is eersten vooral iemand 
die aangestoken is. Dit betekent niet slechts 
dat hij emotioneel getroffen is, maar dat hij 
zich, zonder ‘feitelijk’ betrokken partij te 
zijn, betrokken voelt en zich daardoor, ook 
al komt hij deskundigheid of eruditie tekort, 
geroepen voelt om opheldering te verschaf
fen omtrent een bepaald onderwerp. De



situatie behoeft verduidelijking. De verwar
ring die erover bestaat, wordt door de intel
lectueel als onverantwoord ervaren. Zolang 
de opheldering op zich laat wachten, blijft 
het gevoel van medeplichtigheid aanslepen. 
Want de intellectueel voelt zich medeplich
tig, ook al heeft hij daar ‘concreet gezien’ 
geen redenen voor. Vóór elke competentie 
terzake, vóór elke deskundigheid of gecul
tiveerde interesse, ‘weet’ hij dat hij, noch
tans slechts een toeschouwer als iedereen, 
medeplichtig is en dus verantwoordelijk
heid draagt. Zien en weten, getuige zijn, zijn 
voor hem nooit slechts cognitieve acts. De 
getuige is een participant en dus medeplich
tig.
De intellectueel denkt, spreekt, schrijft niet 
vanuit een competentie maar vanuit een 
gevoel van urgentie. In die zin berust zijn 
‘engagement’ voor een bepaald onderwerp 
uiteindelijk niet op inzicht of op een wel
overwogen keuze. Wezenlijk is een zekere 
overhaasting. Zoals bij de profeet Jonas 
gaat het eerder om de onmogelijkheid het 
onderwerp te ontvluchten dan om een be
wust gekozen engagement. Vóór elk willen 
spreken wordt hij geteisterd door een niet 
kunnen of mogen zwijgen. Een moeten dat 
hij zelf niet kan thuisbrengen, is de motor 
van zijn spreken over wat is, van zijn pogin
gen tot verklaren.
De intellectueel kan de aard en de oorsprong 
van dit moeten proberen te doorgronden. 
Hierbij komt hij onvermijdelijk in het vaar
water van de politiek, de ethiek of de religie: 
domeinen waarin een performativiteit aan 
de orde is die niet herleidbaar is tot de 
cognitie. Voor de intellectueel is het essen
tieel voor zichzelf en derden te verantwoor
den waarom het noodzakelijk is zich op een 
bepaald moment met dit en niet met iets 
anders te bemoeien. Het onderwerp is niet 
een onverschillig object waarover hij zelf 
kan kiezen al dan niet te spreken. De idee 
van belangeloze kennis terwille van de ken
nis zelf is hem vreemd. Er gaat van het 
onderwerp een bevel uit, een bevel tot op
heldering.

4.
De aangestokenheid, en de overhaasting 
die ze met zich meebrengt, heeft alles te 
maken met de overtuiging dat het pro
bleem veel breder en dieper ligt dan ‘men’ 
denkt. Er is bij de intellectueel heel zeker 
een wezenlijke neiging zich terug te trek
ken uit het publieke debat, uit het gewoel 
van de elkaar bestrijdende meningen. Maar 
dit heeft minder te maken met een poging 
tot ‘objectiviteit’ dan mét de passie om het 
probleem radicaal aan te pakken: bij de 
radix, de wortel. En hoé dichter men dé 
wortel nadert, hoe meer het duidelijk wordt 
dat het niet slechts om dit probleem gaat, 
maar om veel meer. De radicaliteit van de 
vraagstelling verbreedt de context van het 
probleem, tot de overtuiging rijst dat de 
vraagstelling het geheel betreft. Eigenlijk 
gaat er voor de intellectueel van een onder
werp of een probleem slechts een zuig
kracht uit op grond van zijn vermoeden, 
neen, op grond van de voör hem in eerste 
instantie onbegrijpelijke zekerheid dat het 
geheel in het geding is.
Het gevoel van urgentie wordt niet alleen 
opgewekt door ‘dringende’, actuele aange
legenheden, maar ook door kwesties die 
voor de actualiteit op het eerste gezicht van 
geen enkel belang zijn. Een schoolvoor
beeld is Nietzsches Die GeburtderTragödie. 
Wat als een filologische studie over de 
Griekse tragedie was aangekondigd, werd 
algauw een beschouwing over het tragische 
bewustzijn van de oude Grieken, een be
schouwing die meteen ook de Griekse filo
sofie in een nieuw daglicht plaatste. Daar
enboven formuleerde Nietzsche vanuit zijn 
appreciatie van de Griekse tragische Cultuur 
een kritiek op onze verwetenschappelijkte, 
christelijk-humanistische cultuur. Uiteinde
lijk was hij erop uit in het zelfbegrip van de 
moderne mens een grondige verschuiving 
aan te brengen, die de crisis waar de hele 
cultuur aan lijdt, moest helpen overwinnen. 
Nietzsche voelde zich verantwoordelijk voor 
het geheel dat in crisis is: de ‘wereld’, de 
‘maatschappij’,de ‘cultuur’,de ‘mensheid’. 
Zijn ‘wetenschappelijke’ interesse voor de 
Griekse tragedie, een onderwerp waar wei
nigen van wakker liggen, was voor hem een 
alibi om een crisis te belichten die iedereen 
aangaat. In dit doorstoten naar het niveau 
van het geheel, in deze wetenschappelijk 
onverantwoorde verbreding van de context, 
lag voor Nietzsche de enige kans om de 
crisis te boven te komen. De zaak vanuit het 
perspectief van het geheel bekijken, be
hoedt ons voor valse, illusoire oplossingen 
die alleen maar nieuwe versies zijn van het 
probleem. De excessieve verbreding van 
het perspectief is heilzaam, houdt een be
lofte in van herstel.

5.
Of hij dit nu toegeeft of niet, de intellectueel 
gelooft in de revolutionaire, op zijn minst 
transformerende kracht van dit soort weten 
dat een hoge of brede vlucht neemt. Het 
weten, als het tot de wortel doordringt, ver
andert, hervormt de mens. Toch is deze 
gedachte sinds de moderniteit problema
tisch geworden. Het opdoen van kennis is 
- pakweg sinds Kant - steeds meer een 
professionele bezigheid geworden die het 
subject van die kennis niet wezenlijk raakt, 
terwijl anderzijds de ‘waarheid’, namelijk 
alles wat de oorsprong en bestemming van 
het subject aangaat, naar het domein van de 
ijle speculatie is verbannen, een domein 
waarover men vandaag gedachteloos blijft 
herhalen dat ‘men er niet over kan spreken 
en er dus over moet zwijgen’.
Met de verwetenschappelijking en profes
sionalisering van de kennis is er een split
sing opgetreden tussen wat men weet en wat 
men is. Men wordt van kennis niet wijzer. 
De ‘intellectueel’ stelt zich tegendraads op: 
hij voelt zich niet geroepen om te spreken 
over datgene waarover men mag en kan 
spreken. Hij wil slechts spreken over dat
gene waarover hij niet kan spreken, maar 
waarover hij ondertussen ‘voelt’ te moeten 
spreken. Het weten is voor hem niet 
instrumenteel. Het bestaat niet in de eerste 
plaats in het vergaren van kennis die kan 
worden toegepast ter verbetering of gene
zing van de mens. Het weten is op zichzelf 
‘verbeterend’ of ‘genezend’, het is beslis
send voor hoe het met de mens staat. Zo zegt 
Heidegger, nadat hij de vraag heeft gesteld 
in hoeverre de kunst voor de moderne mens 
nog van wezenlijk belang is: “Het weten of 
niet-weten hierover beslist er mede over 
wie wij zijn”.
Nog eens: de intellectueel schrijft niet om
dat hij nu eenmaal op de hoogte is, maar 
omdat het moet, omdat er iets aan de hand is 
met het geheel, omdat er omtrent het geheel 
beslist moet worden, omdat de ‘anderen’ 
het niet doen. Stel je voor dat men de poli
tiek aan de politici zou overlaten, de theolo
gie aan de theologen, de literatuur aan de 
filologen, de psychoanalyse aan de psycho
analytici, de kunst aan de kunsthistorici, of 
aan de kunstenaars! De intellectueel be
moeit zich overal mee, gaat zijn competen
tie te buiten, gaat eigenlijk elke competentie 
te buiten, en wel omdat hij spreekt in naam 
van een geheel dat per definitie niet 
conceptual iseerbaar is. Zij n vreemde zeker
heid dat met dit of dat probleem, met deze of 
gene situatie het geheel op het spel staat, 
veronderstelt dat hij ‘weet heeft’ van het 
geheel, maar dit ‘weten’ is prèconcèptueel.

6.
Als de intellectueel een specialist is dan is 
het in iets waar geen specialisatie in moge
lijk is: het ongehoorde. Het ongehoorde 
doet perplex staan, het onthutst, verbijstert. 
Maar deze perplexiteit is geen loutere ver
warring, maar komt voort uit de gegrepen- 
heid door een inzicht waarvóór men eigen
lijk nog niet klaar is: het inzicht dat het 
geheel in het geding is. Ongehoord is ook 
het exemplarische karakter: ‘dit gebeurt nu 
altijd’, ‘dit is het nu waarover ik steeds heb 
gezegd dat het altijd gebeurt’. Het inzicht in 
het exemplarische van de kwestie door
breekt, omdat het ‘intuïtief is, alle bestaande 
conceptuele kaders. Het ontwricht het ver
mogen tot begrijpen om op een radicaler 
begrip vooruit te lopen dat men eigenlijk 
nog niet heeft. Door dit radicale inzicht 
wordt men eerder getroffen dan dat men het 
bezit. Men kan hierbij denken aan wat Ben
jamin een ‘dialectisch beeld’ noemt. De 
passages in het 19de-eeuwse Parijs zijn voor 
hem bijvoorbeeld, een dialectisch beeld 
omdat ze exemplarisch zijn: ze zijn een te 
ontcijferen chiffre waarin de hele problema
tiek van de moderniteit vervat zit. Op gelijk
aardige wijze leest Adomo in ondere andere 
het Sirenen-fragment in Homerus’ Odysseus 
de genese van de moderne burger die de 
wereld naar zijn hand zet, of leest Foucault 
in Velazquez’ Las meninas de structuur van 
de moderne subjectiviteit.
Een concreet iets (een ding, een gebeuren, 
een verhaal,...) reveleert de structuur van 
het geheel, reveleert wat ‘eigenlijk’ altijd en 
overal gebeurt, en de intellectueel is het 
medium van deze revelatie. De ‘intuïtie’ 
waarmee de intellectueel iets tot belicha
ming van het geheel benoemt, compenseert 
zijn cognitieve perplexiteit. De ‘intuïtie’ is 
de sprong van een aangedaanheid door iets 
particuliers naar een ‘inzicht’ omtrent het 
geheel. Dit inzicht, deze idee omtrent het 
geheel, speelt reeds mee in het aangedaan 
worden, stuurt, op een manier die de intel
lectueel moet ontgaan, de keuze van het 
‘toevallige’ onderwerp. Men wordt geraakt 
omdat het gegevene meer ‘te denken geeft’ 
dan men (voorlopig) kan bevatten. Het gaat 

dus niet om een begrip van het algemene dat 
aan voorbeelden wordt getoetst- slechts het 
voorbeeld geeft toegang tot het algemene. 
De intellectueel is degene die ingaat op deze 
uitdaging die van een ‘inzicht zonder con
cept’ uitgaat. In de plaats van evenwel, 
zoals in de kunstwereld de regel is, het 
preconceptuele van zijn inzicht te fetisjeren 
en het begrip te minachten, probeert hij dat 
inzicht conceptueel te expliciteren. Hij 
schuwt de theorie, de analyse niet. Wel blijft 
de theoretische activiteit de signatuur dra
gen van een singuliere aangedaanheid door 
een voorbeeld. De theorie behoudt daarmee 
een onvertaalbare, ‘esoterische’ kern. De 
passie tot conceptualiseren wordt blijvend 
doorspookt door het ‘sublieme’ gevoel dat 
het om iets onconceptualiseerbaars gaat, dat 
elke conceptualisering en dus poging tot 
oplossing van het probleem onzeker blijft, 
‘alsnog’ voorbarig is, de ‘draagwijdte’ van 
de zaak, het ‘verstrekkende’ ervan, onder
schat.

7.
De intellectueel wil begrijpen én weet dat 
het begrip verdacht is. ‘Inzicht’ heeft voor 
hem weinig te maken met een pakket aan 
kennis waarover hij beschikt en dat hij wil 
overbrengen. Inzicht is en blijft ook voor 
hemzelf iets ongehoords, iets dat als het 
ware op hem vooruitloopt en waar hij zelf 
nog niet bij kan. De intellectueel beschikt 
niet over een inzicht omtrent het geheel, 
maar wordt erdoor gegrepen, en probeert 
die gegrepenheid conceptueel te verantwoor
den. Om die reden is communicatie voor 
hem niét iets secundairs, geen overdracht 
van wat hij al weet. Het maakt deel uit van 
zijn onderzoek. Het uitspreken van het in
zicht maakt het pas tot een inzicht. Het 
inzicht voltrekt zich in de mededeling.
Inzoverre de intellectueel trouw wil blijven 
aan het ‘ongehoorde’ van zijn eigen inzicht, 
is het essay voor hem een geprivilegieerde 
vorm. In het essay blijft de ontwikkeling 
van het begrip, hoe consequent het ook wil 
zijn, openstaan voor de telkens unieke wijze 
waarop het inzicht binnenvalt vóór het kan 
worden bevat. Het inzicht is daardoor niet 
zomaar iets dat langzamerhand door het 
betoog wordt veroverd, maar doorbreekt dé 
zelfgenoegzame continuïteit ervan. Het in
zicht blijft op die manier een evenement dat 
voor de auteur een moment van ontoegan
kelijkheid behoudt. Wordt deze ontoegan- : 
kei ij kheidé ven wel be wust gecu 1 ti veerd, dan 
vervalt men in mystificatie. Zonder dé po
ging hét inzicht conceptueel te expliciteren 
blijft hét inzicht niéts: Het gevaar van 
mystificatie dreigt wanneer de essayistische 
vorm tot aforistische springerigheid wordt, 
Waarbij de weigering ook maar één idee uit 
te werken wordt verward met geïnspireerd
heid.
Omdat de conceptualisering zich afspeelt 
binnen de horizon van een ‘intuïtie’ die het 
concept te buiten gaat, is de idee van be
wustwording en bewustmaking problema
tisch. Ongetwijfeld blijft de intellectueel, 
wat bepaalde postmoderne slogans ook 
mogen beweren, een erfgenaam van de 
Aufklarung. Hij is uit op bewustwording, en 
dus kritische ontmaskering, demystificatie, 
bevrijding van vooroordelen, emancipatie: 
het is beter dat de dingen worden verklaard 
dan dat ze blind blijven woeden. Anderzijds 
onderscheidt hij zich van de geleerde of de 
expert aan de zijlijn omdat voor hem de 
‘waarheid’ niet zomaar een zaak is van het 
objectiverende verstand, van het analyti
sche vernuft. De intellectueel doet beroep 
op een verbeelding die een inzicht in het 
geheel anticipeert dat, wanneer het door
breekt, het verstand wel moet onthutsen. De 
waarheid moet niet zomaar worden gekend, 
zij moet doordringen. Het loutere bewust
zijn is hierbij niet genoeg. Meer nog: het 
bewustzijn en de inzichten die het voor 
zichzelf kan poneren, kunnen op een zeker 
niveau een deel van het probleem zijn.

8.
Het inzicht in het geheel kan onmogelijk 
louter objectiverend, vanop afstand beoor
delend zijn. Het geheel, waarbinnen het 
probleem helder wordt, waarbinnen de gang
bare voorstellingen erover kunnen worden 
ontmaskerd, is immers iets waar men in zit. 
De waarheid over het geheel betreft de 
beschouwer zelf. De kritische ontleding van 
het geheel dreigt altijd te onderschatten hoe 
ze zelf deel uitmaakt van het probleem. Dat 
het probleem altijd dieper en breder, altijd 
omvattender is dan men vermoedt, heeft 
precies te maken met de intense betrokken
heid van de kritische beschouwer zelf. V an- 
uit het besef dat hij door het probleem wordt 
omvat, kan de intellectueel, ook tot zichzelf, 
blijven zeggen: ‘begrijp niet te vlug, denk 
niet te vlug dat je het kunt begrijpen, laat 
staan oplossen, want het probleem onttrekt 

zich aan elke ongeduldige poging tot begrij
pen, je doet er voorlopig beter aan het pro
bleem langzaam tot je te laten doordringen’. 
Vandaar een neiging tot esoterie, herme
tisme, een sabotage van het eigen begrip uit 
angst zelf te vlug te begrijpen of te vlug en 
dus verkeerd te worden begrepen, uit angst 
“met iemand anders te worden verward” 
(Nietzsche). Maar naast dit cultiveren van 
de vertraging, de omslachtigheid, blijft er 
het ongeduld, de overhaasting: ‘hoe is het 
mogelijk dat je het nog altijd niet hebt be
grepen want eigenlijk heb je het al begrepen 
vóór elk begrip, je zit er tot over je oren in, 
uit alles wat je rond je ziet en zelf zegt, 
spreekt het probleem, je hoeft het begrip dat 
je er reeds van hebt alleen te expliciteren’. 
Het bewustwordings en -bewustmakings- 
proces is dus getekend door een double bind 
tussen urgentie en afrading, tussen de wil te 
overtuigen en de cultivering van het niet- 
weten: ‘laat nu eindelijk eens het inzicht dat 
je hebt op je toekomen, maar doe dat Zonder 
te forceren: zonder dat inzicht te willen 
veroveren om hetje definitief toe te eigenen, 
want in deze geldt dé wet dat wie wint, 
verliest’.
Men kan hierbij denken aan Nietzsche: het 
inzicht in wat ons is overkomen, namelijk 
de ‘dood van God’, is te groot voor ons, te 
ongehoord. We zijn te vroeg en lopen daar
door achter op ons eigen inzicht, dus op 
onszelf. We dragen ons eigen inzicht als het 
ware mee als een tatoeage op ons achter
hoofd. Daarom kan alleen de zot het ons 
vertellen, namelijk iemand die de waarheid 
in een grap verpakt zodat iedereen haar als 
het ware in de ijskast kan stoppen. Kortom: 
het zal nog lang duren eer het inzicht dat 
over onze cultuur is neergedaald tot ons 
doordringt. Ook voor Heidegger is een we
zenlijk inzicht niet iets dat men zich zomaar 
kan eigen maken. Het inzicht in ons histo
risch bestaan komt niet door een be wustzijns- 
act of een wilsdaad, maar door een vastbe
sloten wachten dat geen ongeduldig antici
perende verwachting is. En voor Benjamin 
onttrekt de ‘waarheid’ zich aan elke intentie 
die haar wil vatten, ze staat ‘buiten elke 
verhouding’.
Zijn Sensibiliteit voor dat moment in de 
waarheid dat zich aan de intentie, aan het 
willen-weten onttrekt, laat de intellectueel 
blijkén door zijn bezorgdheid om de stijl. 
Adorno heeft gelijk als hij zegt dat de acade
mische desinteresse in de stijl wijst op een 
desinteresse in de inhoud.

9.
Hoewel de intellectueel liever dan wie óók 
een probleem klaar en helder gezégd krijgt, 
staat hij wantrouwig tegenover elke poging 
het probleem ook maar te stellen, want de 
louter objectiverende stelling, de ponéring 
ervan zou suggereren dat hijzelf buiten het 
probleem staat, terwijl hij juist doordrongen 
is van het besef dat hij door het probleem 
wordt omvat. Maar ook het cultiveren van 
aangedaanheid, bij voorbeeld onder de vorm 
van morele verontwaardiging, mijdt hij. De 
intellectueel schreeuwt zijn verontwaardi
ging niet van de daken, vaart niet op het 
kompas van zijn spontane morele gevoel. 
Het vertrouwen op het gevoel ontkent im
mers de massiviteit van de bemiddeling. De 
intellectueel weet dat zijn morele reacties 
en de uitdrukking ervan altijd bemiddeld 
zijn door een machinerie - niet in het minst 
van de media - dié elke spontaniteit teniet
doet. Het morele subject is al te zeer een 
onderdeel van het geheel waarover het zich 
druk maakt.
Vandaar een zekere Pathos der Distanz, een 
weigering ‘recht voor zijn raap te spreken 
over wat men op zijn lever heeft’. Deze 
opschorting van de spontaniteit gebeurt ten 
gunste van de reflectie. Welke politieke 
verantwoordelijkheid verdoezelen de be
schaafde Europése landen in hun veront
waardiging over het ‘etnische geweld’ in 
ex-Joegoslavië? Met welke Nieuwe Wereld
orde verklaart men zich heimelijk solidair 
wanneer men verontwaardigd is over het 
moslimfundamentalisme en Saddam Hoes
sein als de nieuwe Hitler bestempelt? Op 
welk soort politiek van morele zuivering 
stuurt men aan als men in Dutroux de incar
natie ziet van alles wat er misgaat in de 
samenleving? Kortom: aan welke politiek, 
aan welke ideologische machinatie is ons 
telkens geschonden geloof in het goede 
medeplichtig? In welk soort geheel zijn we 
verwikkeld wanneer we ‘spontaan’, ‘op
recht verontwaardigd’ tegen het geheel te
keergaan?
Het geheel waarover de intellectueel zich 
bekommert, is geen object, maar iets dat 
zijn wezen schraagt, iets dat zich tot in zijn 
meest intieme vezels manifesteert. Omdat 
hij dus aan het geheel participeert, voelt hij 
er zich verantwoordelijk voor® iets wat 
voor de meesten volstrekt onzinnig lijkt.
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Het is een verantwoordelijkheid die het hem 
onmogelijk maakt zich nog langer te ver
schuilen achter de positie van het weten
schappelijke subject - ‘Er is geen reden 
verrast te zijn, de oorzaken en aanleidingen 
van het gebeurde zijn de volgende..- of 
achter de positie van het zedelijke subject — 
‘Hoe is het mogelijk! Dit mag nooit meer 
gebeuren!’.
Omdat hij de zelfgenoegzaamheid van elke 
epistemologische of morele positionering 
uit de weg gaat, neigt de intellectueel inder
daad naar een cultivering van een ongeluk
kig bewustzijn die menigeen smalend of 
meewarig 'flagellantisch' zal noemen. Hij 
blijft doorvragen naar de plaats van waaruit 
hij een standpunt inneemt tegenover het 
geheel, het begrijpt of beoordeelt. Als hij 
dat doet, dan ontdekt hij niet een of ander 
leeg transcendentaal, subject en evenmin 
een onschuldige levenskracht of een ‘mens 
van goede wil’. Hij ontdekt juist iets in 
zichzelf dat het blinde, anonieme mecha
nisme mogelijk maakt dat hij wil bekritise
ren. Diep in zichzelf ontdekt hij de 
mogelijkheidsvoorwaarde van de staat, de 
economie, de techniek, de ideologie, de 
media, enzovoort. Hij ontdekt in zichzelf 
het geheel dat in crisis is, het geheel dat de 
crisis is.

10.
Het duizelingwekkende besef van deze be
vreemdende medeplichtigheid die aan elke 
persoonlijke schuld voorafgaat, begeleidt 
elke radicale cultuurkritiek, dat wil zeggen 
elke cultuurkritiek waarbij de criticus zich
zelf in de waagschaal stelt en zich niet op het 
comfortabele standpunt van de schone Seele 
terugtrekt. Dit inzicht dat er geen plaats 
buiten het geheel is van waaruit men het kan 
bekritiseren, ligt ten grondslag aan de moei
lijke idee van ‘immanente kritiek'(Adorno). 
De ongenadige termen waarmee men in 
deze eeuw heeft willen aanduiden hóe het 
geheel ons in zijn macht heeft — Verblen- 
dungszusammenhang (Adorno), Gestell 
(Heidegger), ‘spektakelmaatschappij’ 
(Debord), ‘techno-wetenschappelijk bestel’ 
(Habermas), société carcérale (Foucault) - 
zijn niet zomaar beschrijvende begrippen, 
maar willen ons vooral wijzen op de radica- 
liteit waarmee ons meest ‘onafhankelijke’ 
denken deel heeft aan een machinerie die 
ons te buiten gaat. Deze termen waarschu
wen ons voor de illusie de weg naar buiten 
te vinden. Ze wijzen ons óp ónze ontolo
gische medeplichtigheid, ze wijzen onserop 
dat de idee van het kritische, geëmanci
peerde subject waarmee we ons graag iden
tificeren, zijn grond heeft in een mecha
nisme dat er weinig ‘humaan’ uitziet. Men 
begrijpt het ‘onmenselijke’ niet als men het 
slechts beschouwt als een vreemde, uitwen
dige macht, en niet inziet dat het ons levens
principe is. Immanente kritiek houdt in dat 
men zich voor moralisme behoedt omdat 
men deze intimiteit van het negatieve, van 
het onmenselijke erkent.
Doordat hij het tot zijn taak rekent “stil te 
staan bij het negatieve” (Hegel), wordt de 
intellectueel bestempeld als zwartkijker of 
doemdenker. Zoals gezegd valt zijn aan
dacht inderdaad slechts op een bijzonder 
probleem omdat hij daarin het geheel in 
crisis ziet. Wat anderen als een extreme 
uitzondering of een pijnlijke regressie be
schouwen, ziet hij als exemplarisch voor het 
geheel. Voor hem legt het ongehoorde de 
regel bloot, is de waanzin de structuur van 
de ‘normaliteit’, en is de normaliteit dus 
waanzinnig. Foucault ziet in Benthams 
panopticum - een gevangenisgebouw waarin 
elke gevangene vanuit een centrale wacht
toren bespied wordt - het model van de 
moderne maatschappij. Een extreem voor
beeld is Pasolini, die beweerde dat zijn 
ondraaglijke film Salo niet over het histori
sche fascisme gaat, maar een allegorie is 
van de hedendaagse consumptiemaatschap
pij •
Hét model voor dit soort radicale cultuur
kritiek is misschien de grondhouding van de 
intellectueel tegenover de Shoah. De Shoah 
is voor hem geen accident van een bescha
ving die in wezen op de goede weg is, maar 
legt een fundamentele tendens in onze cul
tuur bloot. De Shoah is ‘symptomatisch’. 
Benjamin formuleert het zo: “De catastrofe 
is niet wat elk moment dreigt te gebeuren 
maar is op elk moment gegeven”. Of ook: 
“De uitzonderingstoestand is de regel”.
De manier waarop de intellectueel het ex
treme als een allegorie van het geheel leest, 
wordt door de gemiddelde burger als be
vreemdend of overtrokken ervaren, en stuit 
bij hem op onverschilligheid of irritatie. De 
radicale cultuurkritiek komt hem voor als 
een soort cryptische apocalyptiek die hele
maal niet aansluit bij zijn alledaagse erva
ring, bij de intuïtie die hij over de aard van 
zijn levenscondities heeft.

De intellectueel spitst zich nu eenmaal t.oe 
op het punt waar het geheel in crisis is. Het 
geheel is in crisis omdat het zelf de crisis is, 
omdat het zich slechts handhaaft door de 
nooit helemaal geslaagde verbanning, 
verdringing, bezwering van wat het niet is. 
De dag dat het geheel zou slagen, zou het 
niet meer denkbaar of ervaarbaar zijn. Het 
zou de vanzelfsprekendheid, de ‘natuurlijk
heid’ zelve zijn. Maar het laat zich juist 
ervaren omdat het altijd weer op zijn grens 
stuit, en dus geweld gebruikt. Het geheel is, 
omdat het zichzelf wil zijn en blijven, altijd 
al begonnen het ergste te realiseren. Het laat 
zich kennen als ‘het onware’ (Adomo).

11.
Als voor de intellectueel het ergste ons 
dagelijks brood is, dan heeft de openbaring 
van deze structurele ‘ergheid’ - vaak naar 
aanleiding van een exemplarische casus — 
een transformerende, ‘reddende’ functie. 
De cultuurkritiek wil ons eerst de crisis van 
het geheel doen ervaren. Deze crisis is ‘ob
jectief, ze hangt niet af van de manier 
waarop de subjecten hun situatie bewust 
ervaren. Dat men vindt dat er niets aan de 
hand is, is juist het ergste symptoom. Om 
die reden is de intellectueel absoluut 
onpopulair: hij is er om de mensen te leren 
lijden aan de toestand. Alleen in de ervaring 
van het ergste als het ergste ligt de hoop op 
een radicale wending. Heidegger zegt het 
zo: “De smart, die eerst en vooral moet 
worden ervaren en losgescheurd, is het in
zicht en het weten dat het gebrek aan nood 
de hoogste en meest verborgen nood is, die 
uit de verste verte eerst noodzaakt”.
Voor Heidegger ligt het ‘uiterste gevaar’ 
dat eigen is aan het moderne tijdperk van de 
techniek niet zozeer in de dreiging van con
crete catastrofen, als wel in de reductie van 
alles wat is tot een ‘bestand’, een geheel dat 
te allen tijde beschikbaar en bestuurbaar is 
door een oppermachtig subject. Door deze 
‘vervoorwerpelijking’ kan de waarheid niet 
meer geschieden-, ze is immers een kwestie 
van registratie en berekening geworden. 
Voor de door Nietzsche geïnspireerde 
Heidegger gaat het er dan niet om zo vlug 
mogelijk deze toestand te overwinnen, maar 
om het nihilisme dat eigenlijk de verborgen 
kern is van ons optimisme, tot ons te laten 
doordringen. Alleen zo’n affirmatief nihi
lisme opent de weg naar de verlossing. Dat 
de intellectueel dan wordt ‘geïdentificeerd 
met zijn boodschap’, dat hij, in de verant

woordelijkheid die hij neemt voor het alles
overheersende nihilisme,. zelf voor de bron 
van het nihilisme wordt versleten, lijkt zijn 
onvermijdelijk lot te zijn.
Ook Adomo ziet de mogelijkheid tot red
ding enkel in een radicale erkenning van de 
'verdinglijking' die het geheel beheerst. 
Deze erkenning is een ervaring die verder 
reikt dan een ‘bewust-wording’, omdat ze 
speelt op het niveau van een mimesis die 
voor Adorno geen afbeelding is maar eerder 
een methexis, waarbij men zich aan het 
object gelijkmaakt. De methexis aan het 
kwade houdt de belofte van het goede op 
paradoxale wijze vast. Van zo’n vermetele 
mimesis van het verdinglijkte, van zo’n 
‘volharding in de verharding’ is volgens 
Adorno de kunst het model.

12.
De vraag naar wat voor nut de intellectueel 
nog kan hebben, is een vraag naar zijn 
representati vitei t. Wie representeert hij nog, 
in wiens naam spreekt hij nog als volgens 
hem de redding afhangt van de ervaring van 
een crisis die er juist in bestaat door haast 
niemand te worden ervaren, een ervaring 
die ook de intellectueel alleen maar uit de 
verte wenkt?
Als telg van de Aufklarung sprak de mo
derne intellectueel altijd in naam van het 
geheel: de ‘mensheid’, het ‘volk’, de ‘de
mocratie’, het ‘proletariaat’. Maar het is 
gebleken dat deze totaliserende, universa
listische categorieën gewelddadig zijn in 
hun abstractheid. Als categorieën die men 
steeds inzette tegen de crisis van het geheel, 
gingen ze zelf algauw die crisis belichamen. 
Vanuit de ervaring van de rampzalige krach
ten die deze abstracties hebben ontketend, 
neigt de hedendaagse intellectueel er dan 
ook toe zijn engagement bescheiden te be
perken tot een risicoloos sentimenteel mo
ralisme. Hij werpt zich niet meer op als lid 
van een voorhoede die het lijdende deel van 
de mensheid, bijvoorbeeld het proletariaat, 
op zijn bevrijdende kracht aanspreekt, maar 
identificeert zich met alles wat totaal on
schuldig lijdt omdat het niet in staat is tot 
verzet. Van deze weerloze onschuld is het 
hongerende of verkrachte kind, maar ook 
het dier en de hele levende natuur het para
digma. Humanitarisme en ecologisme zijn 
de twee domeinen waarop menig post-com- 
munistisch intellectueel zich heeft terugge
trokken.
Het dier en het kind hebben gemeen dat we 

er vanwege hun weerloosheid al onze fan
tasma’ s op kunnen projecteren van een voor
menselijke of primair menselijke zuiver
heid die door het verdorven geheel wordt 
bezoedeld. Zoals elke ideologie leeft het 
humanitarisme van het fantasma van de 
verloren onschuld. Wie zich aan de kant van 
het kind of het dier schaart, zit ondubbelzin
nig goed. Hij weet zich gesterkt in zijn 
rotsvast geloof deel te hebben aan een onbe
dorven menselijkheid.
Niets stelt meer gerust dan de identificatie 
met het slachtoffer en dan de voortdurende 
herhaling dat het onrecht, de onderdruk
king, de afstomping moeten ophouden. De 
intellectueel van zijn kant concentreert zich 
eerder op de contemplatie en de analyse van 
het terroristische karakter van het geheel 
dan op het geweeklaag om zijn slachtoffers. 
Zijn‘hyperbolisch’ verantwoordelijkheids
gevoel brengt hem tot een onderzoek naar 
demogelijkheidsvoorwaarden van de ‘beul’. 
Aangezien de beul het geheel incarneert 
waarvan de intellectueel een voortbrengsel 
is, is in zijn onderzoek onvermijdelijk een 
soort identificatie met de beul in het spel, 
een affirmatie van een verschrikkelijke ver
wantschap.
De intellectueel staat argwanend tegenover 
de ceremoniële herhaling van de uitspraak 
dat zoiets als de Shoah nooit meer mag 
gebeuren, en wel omdat hiermee altijd te
veel wordt gesuggereerd dat zoiets nu niet 
meer gebeurt en tevens de vraag ontweken 
wordt wat er met ons, mét Europa, met het 
christelijk-humanistische Westen (en niet 
slechts met Hitler en directe omgeving, ook 
niet met ‘de Duitsers’) aan de hand is dat er 
zojets is kunnen gebeuren.
Witold Gombrowicz:. “Veroordelen, ver
achten? Dat is niet de goede methode, dat is 
zelfs waardeloos; al dat eeuwigdurende be
schimpen van de misdaad maakt hem alleen 
maar bestendiger. Men moet hem doorslik
ken. Opeten. U kunt het kwaad overwinnen, 
maar alleen in uzelf. Gij, volkeren van de 
wéreld, gelooft ge nog steeds dat Hitler 
alleen maar een Duitser was?”
Men kan hier ook denken aan de clown in 
het eerste deel van Syberbergs marathon- 
film Hitler. Ein Film aus Deutschland. 
“Geben wir ihm [Hitler] eine Chance,” zegt 
hij. Dat wil zeggen: laten we hem voor één 
keer uitspreken, laten we hem voor één keer 
niet de mond snoeren voordat hij iets zou 
zeggen waarmee we een geheime verwant
schap voelen, iets dat inspeelt op onze meest 
intieme dromen, wensen, utopieën.
Voor dé intellectueel is het ondenkbaar dat 
hij, ook al was hij toen nog niet geboren, er 
helemaal voor niets tussen zit dat er zoiets 
als ‘Hitler’ het licht heeft gezien. Iets in de 
wereld heeft Hitler mogelijk gemaakt en 
voor de intellectueel is het een ‘evidentie’ - 
hoewel hij dit zelden thematiseert - dat hij 
aan dat ‘iets’ deel heeft, dat hij daarvan de 
verantwoordelijke erfgenaam is.
Een dergelijke verantwoordelijkheid voor 
wat zich niet laat verantwoorden is zeker 
niet onmiddellijk constructief. Zo’n verant
woordelijkheid kan er altijd van beticht 
worden algauw tot onverantwoordelijkheid 
te ontaarden, tot een ongezonde melancho
lie die blijft grübeln over het kwade dat het 
goede bespookt in de plaats van het kwade 
gewoon aan zichzelf over te laten zodat men 
tot het goede kan overgaan.

13.
De intellectueel voelt dus een door hemzelf 
onconceptualiseerbare noodzaak om het 
kwade ‘door te slikken’ en niet slechts te 
veroordelen of te analyseren. Zijn ‘inzicht’ 
in het crisiskarakter van het geheel verleidt 
hem niet tot het besluit dat datgene wat 
onder het geheel gebukt gaat een soort ver
loren onschuld is. Wat als het geheel niet 
catastrofaal is omdat het de zuiverheid heeft 
vertrapt, maar omdat het juist telkens weer 
voor het onhandelbare, onbeheersbare een 
te zuivere ‘oplossing’ heeft willen vinden? 
Wat als het ‘onmenselijke’ erin bestaat dat 
we zo weinig mogelijk van het onmense
lijke willen weten, dat we ons al te zeker aan 
de kant van het menselijke hebben 
ingegraven? Het geheel is misschien niet 
‘onwaar’ omdat het een afwijking is van het 
goede, maar omdat het een al te overhaaste 
bezwering is van iets blinds, dwaas waaraan 
het altijd zijn grens voelt. Misschien blijft 
het geheel juist in die bezwering van het 
blinde in de ban ervan.
Zijn verantwoordelijkheid opnemen als in
tellectueel, spreken in naam van de crisis die 
het geheel is, zou dan betekenen dat men 
spreekt in naam van iets naamloos, van iets 
dat men altijd vergeet als men spreekt over 
‘mensheid’, ‘volk’, enzovoort, in hun poli
tieke en sentimentele gestalten. Het zou erin 
bestaan te spreken in naam van een onzui
vere voormenselijkheid. Deze voor- 
menselijkheid is onzuiver omdat het niet
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gaat om een kern die onder de terreur van het 
menselijke ongeschonden is gebleven, maar 
om iets dat altijd al door het geheel getekend 
of gekwetst is.
Waar hebben we het over? Kennen we de 
intellectueel niet juist als iemand die kost 
wat kost een geweldloze ruimte van com
municatie wil behouden en uitbreiden, een 
ruimte waarin redelijke individuen, vol res
pect voor eikaars altijd onvolmaakte rede
lijkheid, met elkaar overleggen hoe ze hun 
gemeenschap zullen inrichten? Heeft hij 
niet de sobere plicht te spreken in naam van 
een gemeenschap van gelijken die tegen
over elkaar en zichzelf verantwoording af
leggen voor hun voorstellen en beslissin
gen? Zolang er nog wordt doorgepraat en 
niet gevochten, lijkt ons in ieder geval het 
ergste te worden bespaard.
Maar anderzijds weet de intellectueel, toch 
zeker sinds Marx, dat zo’ n geweldloze com
municatieve ruimte een abstractie, een ide
alistische projectie blijft. Hij weet natuur
lijk dat deze abstractie onze cultuur diep 
getekend heeft, en dat ze in haar kale forma
liteit zelfs het noodzakelijke, onbevraagbare 
paradigma van onze ‘menselijkheid’ vormt. 
Maar de werkelijke reden dat hij ‘intellec
tueel’ is, ligt in een argwaan tegenover deze 
‘menselijkheid’. Het geloof in een vorm van 
communicatie waarin vrije individuen in 
gezamenlijk overleg tot besluiten komen, 
dreigt altijd weer de enorme macht te verge
ten van die sferen in de samenleving waar, 
vóór elk openbaar maatschappelijk debat, 
reeds over het leven van de mensen is be
slist: de economie, de techniek, de media. In 
deze sferen hoeft men, zolang men maar 
opereert binnen of op de grenzen van het 
wettelijk toegestane, geen verantwoording 
af te leggen voor wat men doet. Hier is voor 
de rationele overweging of argumentatie 
over wat voor de samenleving heilvol is 
weinig plaats en heersen er andere ‘taal
spelen’, zoals die van de verleiding, de 
chantage, de overmeestering, de uitbui
ting,...
Elk humanisme dat het onmenselijke aspect 
van deze sferen ontkent, hun anoniem, on
verschillig, zichzelf genererend karakter, 
vervalt in ideologie. Elk denken dat de radi
cale wijze, waarop bijvoorbeeld de media 
en de amusementsindustrie het leven van de 
mensen gijzelen, niet serieus neemt, en doet 
alsof de ‘vrije’ keuze van het individu hier 
uiteindelijk beslissend is, speelt vals.
De intellectueel neigt per definitie naar een 
materialisme: hij is extreem waakzaam voor 
de wijze waarop de sfeer van de zogenaamd 
vrije menselijke communicatie bespookt 
wordt door machinerieën waarin de mens 
slechts “de drager is van een complexi- 
fiëringsproces dat hem te buiten gaat” en dat 
helemaal niet bekommerd is om zijn wel
zijn (Lyotard). Daarmee demystificeert hij 
onaflatend het mengsel van christelijk hu
manisme en liberalisme dat sinds lang fun
geert als alibi voor de toenemende macht 
van het industriële apparaat en de media. De 
intellectueel voelt zich tot het intellectuelen
dom geroepen in de afkeer die hij voelt voor 
de glimlachende consensus waarin pakweg 
Karol Woytila en Bill Clinton elkaar vinden 
omtrent wat menselijk is.

14.
Terwijl de consensus over wat ‘menselijk’ 
en ‘redelijk’ is, de greep dreigt te verdoeze
len die onmenselijke processen op het men
selijke hebben, dreigt deze consensus een 
ander soort ‘onmenselijkheid’ te verban
nen. Het betreft een dimensie die binnen het 
taalspel van het rationele overleg over de 
organisatie van de gemeenschap (overigens 
steeds minder geleid door een debat over 
wat de mens zou moeten zijn, steeds meer 
geconcentreerd op het afwegen van belan
gen) nooit een plaats kan krijgen, omdat die 
dimensie zich daarin eenvoudigweg niet, 
laat vertalen. Onvertaalbaar is de singulariteit 
van verlangens, gevoeligheden, aangedaan- 
heden die weerstand bieden, niet alleen aan 
de ‘humane’ ruimte van het wederzijdse 
overleg, maar ook aan de sfeer van de tech
niek, de economie en de media. Singulier is 
datgene wat zich niet laat communiceren of 
productief maken, tenzij in de breuken, de 
leegtes, de stiltes die het communicatie- of 
productieproces onderbreken. Het singuliere 
eigent zich het - rechteloze - recht toe niet 
te argumenteren, niet te overleggen, niet 
productief of communicatief te zijn, zonder 
dat het daarom op dit ‘niet’ hamert, zonder 
dat het zich in die negatie als een identiteit, 
bijvoorbeeld één of andere ‘innerlijke 
burcht’, poneert. Het ‘verzet’ van het 
singuliere tegen zijn integratie in de univer
sele orde is geen verzet die naam waardig, 
geen verzet dat wordt gepleegd in naam van 
iets beters. Het is eerder het “I prefer not to” 
van Melvilles Bartleby, een zowel zwakke 
als griezelig consequente weigerachtigheid

headline of the congratulation column. 
Three newspapers of the same day and 
someone who remembers what someone 
else doesn't. In the second cutting was a 
thin black frame, in it a name in three 
parts and two dates that I couldn't 
remember but I think that between them 
were thirty three years and nearby were 
two names of two places far from each 
other. No idea what connects, a man

waarmee men zich niet serieus aan het ge
heel onttrekt, maar er zich integendeel door 
laat inlijven - zij het dan oneindig passief, 
zij het dan enkel als dode, als overlevende 
dode. [2]
De on- of voormenselijkheid van het 
singuliere is in zijn radicale onophefbaarheid 
onzuiver. Door zijn zwakte, doordat het nu 
eenmaal niets heeft om op te staan, laat het 
zich maar al te gemakkelijk inschrijven in 
de anonieme onmenselijkheid van de tech
niek, de economie en de media, niet toeval
lig daar waar ze totalitair dreigen te worden. 
Want juist omdat het singuliere dat niveau 
in het subject is waarop het van doelgerichte 
ondernemingen of goedbedoelde projecten 
niets verwacht, is het ook dat niveau waar 
het onmiddellijk het beste, de spreekwoor
delijke ‘vijand van het goede’, wil. In zijn 
wezenloze weigering van elk engagement 
verbergt het singuliere de meest excessieve, 
compromisloze, niets ontziende eis tot ge
luk, genot, levensvervulling, verlossing,... 
en deze onmogelijke eis staat uiteraard dich
ter bij het verlangen om ten onder te gaan 
dan bij het verlangen naar lotsverbetering. 
Het krachteloze verwachten van het beste is 
hier verstrengeld met het openstaan voor 
het ergste.
Zoals gezegd weet de humane ruimte van 
het Wederzijdse overleg met deze dimensie 
geen raad. De laatste poging in het 
geseculariseerde Europa om de politiek te 
doen tegemoet komen aan het singuliere, 
was het fascisme. Het singuliere openbaarde 
zich hier trouwens meer dan ooit als iets 
absoluut heterogeens dat niet politiek geor
ganiseerd of ‘gemobiliseerd’ kan worden 
zonder te worden platgewalst.
De huidige democratieën van hun kant laten 
het bespelen van het singuliere op lichtzin
nige manier over aan de media. De vraag is 
of ze dat nog lang kunnen blijven doen 
zonder dat de kwetsbare politieke ruimte 
van het rationele overleg door het onverant
woordelijke gedrag van de media wordt 
ontwricht. De media zijn immers onverant
woordelijk omdat ze met fantasma’s spelen 
zonder in de consequenties geïnteresseerd 
te zijn.

15.
Apollinaire: “Après tout, les artistes sont 
des hommes qui veulent devenir inhumains”. 
Adomo: “Enkel door haar onmenselijkheid 
blijft de kunst trouw aan de mensen.” [3] 
Kunst en literatuur zijn domeinen waar een 
voormenselijke singulariteit aan de orde 
kan worden gebracht op een manier die 
recht doet aan haar radicale heterogeniteit. 
Daarom is de kunst voor de intellectueel 
niet één van zijn mogelijke onderwerpen, 
maar is er geen intellectueel denkbaar die 
zich niet verantwoordelijk voelt voor het 
onrustwekkende dat zich in de kunst open
baart.
Het kunstwerk stuurt niet aan op verbete
ring of hervorming van de wereld, maar 
spreekt ons eerder aan op ons verlangen 
naar een staat van verlossing waarin wij van 
elke plicht tot verbetering zouden zijn ont
slagen, uiteraard zonder dat het zo’ n verlos
sing ook maar in de verste verte als reali
seerbaar voorstelt. Het spreekt diegene in 
ons aan die niets wil, diegene die geraakt is 
door iets wat men niet kan willen omdat 
men alleen maar naar de terugkomst ervan 
kan verlangen, een terugkomst die alleen 
maar een gunst kan zijn waarop men, zonder 
verwachting, moet wachten. Het kunstwerk 
spreekt iets in ons aan dat radicaal onhan
delbaar, onopvoedbaar, onverantwoordelijk 
is, iets dat met niets genoegen neemt, en dan 
ook om niets vraagt tenzij om alles. Voor 
deze krachteloze, onverantwoordelijke 
vraag naar alles, neemt het kunstwerk de 

verantwoordelijkheid. Het poneert die vraag 
immers niet als een legitieme, ernstige vraag 
die een antwoord eist. Het kunstwerk ‘weet’ 
dat die vraag binnen geen enkel serieus 
bestel een plaats kan hebben, niet ter over
weging kan worden voorgelegd aan een 
gemeenschap van vrije burgers. Het laat 
deze illegitieme en dus uiteindelijk onstel
bare vraag voorbij ‘goed en kwaad’, slechts 
resoneren om omwille van zichzelf te wor
den genoten.
De dierwording, het niet-meer-mens-kun- 
nen-zijn van iemand die daarom niet minder 
een menselijke al te menselijke klerk blijft 
bij Kafka; de taal die bespookt blijft worden 
door zijn eigen onachterhaalbare, onzin
nige aanvang en daardoor naar de schreeuw 
neigt bij Artaud of naar een gemurmel bij 
Beckett; een eeuwig koppige jeugdigheid 
die elk volwassen, ‘communicatief dis
cours blijft ontregelen bij Gombrowicz; het 
groteske van een ceremoniële geste of frase 
die niets zegt maar waarin de vitaliteit van 
het fictieve personage dat iedereen is zich 
niettemin samenbalt bij Genet; de onuit
roeibare belofte die blijft uitgaan van herin
neringen aan de liefde, een belofte die het 
leven in een dorre woestijn dreigt te veran
deren bij Duras; het onzinnige verlangen tot 
overgave dat elk plan om iets van het leven 
te maken op de helling zet bij Bataille.- de 
verhouding van de ‘intellectueel’ tegenover 
dergelijke onhandelbare singulariteiten, die 
men reeds onrecht aandoet wanneer men ze 
zoals hier als voorbeelden aandraagt, wordt 
gekenmerkt door een double bind. [4] 
Enerzijds is het de taak van de intellectueel 
dergelijke singulariteiten af te schermen. 
Hij moet ze ervoor behoeden te worden 
opgeslokt, afgevlakt, geneutraliseerd, niet 
alleen door de politiek en de media, maar 
ook door het artistieke milieu, zowel door 
de steriele interpretatiemodellen die men 
hanteert als door de vrijblijvende manier 
waarop men het gewaagde en extreme aan
kaart. De intellectueel moet met het vreemde 
onbehagen dat het kunstwerk oproept niet 
behaaglijk voor het oog van de burger ko
ketteren, maar moet dit onbehagen zonder 
omkijken voor zichzelf uitdiepen. [5] Hij 
moet het begrip en de voeling die men met 
het kunstwerk denkt te hebben en de manier 
waarop men het probleemloos in een breed 
veld van communicatie denkt te kunnen 
inschrijven, saboteren. In die zin is er geen 
intellectueel die zich niet ‘schuldig’ maakt 
en moet maken aan een zeker ‘artistiek 
nihilisme’.
Anderzijds kan hij niet anders dan ten strijde 
trekken tegen elke al te gemakkelijke iden
tificatie met de onvertaalbare singulariteit 
van het kunstwerk. Elke pretentie zich in het 
onconceptualiseerbare, oncommunicatieve 
moment van het kunstwerk te nestelen, moet 
worden gedemystificeerd. De geëxalteerde 
of snobistische fetisjering van zogenaamd 
compromisloze gestes, de reflectieloze knie
val voor wat soeverein lijkt alleen omdat het 
hooghartig de gangbare communicatie
kanalen afwijst, is in het kunstmilieu een 
gewoonte die de intellectueel ongenadig 
hoort te hekelen.
Het kunstwerk zou niet als kunstwerk 
percipieerbaar zijn indien het helemaal niet 
aansloot bij een gangbaar idioom. Maar 
zeker is ook dat het zich nooit zonder meer 
binnen zo’n idioom afspeelt. Het is niet 
dialogisch of ‘interactief in de zin dat het 
een zet is op een schaakbord die uitnodigt 
tot een tegenzet. Zo wordt het ons voorge
steld door het vlakke humanisme van diege
nen die dromen van een homogeen, continu, 
wrijvingloos veld van communicatie en in 
functie daarvan reeds volop hun netwerken 
aan het installeren zijn. Het kunstwerk blijft 
evenwel in het communicatiecircuit een 

autoritaire interruptie, zij het dat niemand 
zich op die autoriteit, die trouwens tot niets 
autoriseert, kan beroepen - ook de kunste
naar niet. Het louter poneren van die autori
teit verraadt de singulariteit ervan, omdat de 
singulariteit al haar kracht haalt uit de moed 
tot zwakte. De autoritaire interruptie van het 
singuliere is slechts als zodanig vaststelbaar 
of ervaarbaar in de mate dat deze interruptie 
zich altijd al heeft laten inweven in een 
bestaand discours en een bestaande syn
taxis. De onhandelbare ‘voormenselijkheid’ 
van het singuliere is nu eenmaal onzuiver en 
heeft daarom geen andere kans dart te 
resoneren en dus in zekere zin verloren te 
gaan in de monotonie van het herkenbare, 
van het ‘universele’.
De intellectueel kan niet anders dan over 
deze resonantie, deze onvermijdelijke 
inlijving van het singuliere, waken en de 
paradoxale plaats waarin hij aldus terecht
komt, uithouden. Terwijl hij de absolute 
verantwoordelijkheid heeft om te zorgen 
dat het singuliere; op een verborgen, ge
heime, ongedomesticeerde wijze blijft 
resoneren en dus zijn heterogeniteit, zijn 
onmenselijkheid behoudt, kan hij niet an
ders dan hopen dat de inbreuk van het 
singuliere geen loos, tevergeefs gebeuren is 
dat de zelfgenoegzaamheid van wat zich 
menselijk waant, onaangeraakt laat. Hij moet 
wel hopen dat de humane sfeer van het 
redelijke overleg zich wezenlijk door het 
singuliere laat beroeren, of dat bijvoorbeeld 
de media het singuliere niet louter reduce
ren tot imaginaire effecten.
Men kan dit met Derrida het strenge, 
‘woestijnachtige messianisme’ van de in
tellectueel noemen. De intellectueel kan 
niet anders dan denken, spreken en schrij
ven in het verlangen dat het singuliere niet 
louter wordt bezworen of verbannen, maar 
dat er een plaats voor wordt ingeruimd. Het 
probleem is echter dat het vrijmaken van 
zo’ n plaats nooit een berekende, planmatige 
opzet kan zijn. Die plaats moet de kans 
krijgen om te gebeuren, waarbij men de 
mogelijkheid dat het ergste gebeurt niet kan 
uitsluiten. Dit beloofde gebeuren is voor 
Derrida, die hierin heel dicht staat bij Ben
jamin, dan wel geen evenement in de zin 
van een gebeurtenis die zich afspeelt in de 
tijd, maar blijft zelf het karakter van een 
belofte behouden.
Er is voorde intellectueel geen ‘wij’ zolang 
het geheel in crisis is, zolang, zoals Hamlet 
zegt, de tijd out of joint is. En, zoals Derrida 
raak opmerkt, de plicht die Hamlet voelt om 
de tijd weer in zijn hengsels te hangen, 
beangstigt hem meer dan het gevoel van 
ontwrichting. [6] We kunnen hier denken 
aan de vele ‘wij’s’ die Nietzsche in zijn 
teksten rondstrooide: “wij kunstenaars!”, 
“wij te vroeg geborenen!”. Deze wij’s spre
ken meteen ook de voorbarigheid, de onmo
gelijkheid van elk wij uit. Ze roepen vanuit 
de ‘messianistische’ breuk in het wij.

16.
“De werkelijkheid brak en ik viel eruit,” 
zegt de zoon tot zijn vader in Bergmans Als 
in een donkere spiegel. Waarin hij dan viel, 
weten we niet, maar we weten waarin zijn 
val hem uiteihdelijk teruggooit: in de wer
kelijkheid. De intellectueel representeert niet 
degene die valt, en uiteraard nog minder het 
‘wij’ dat zich altijd nestelt in de verrader
lijke rust van wat men de werkelijkheid 
noemt. Hij wijst er ons slechts op dat deze 
massieve ‘werkelijkheid’ altijd slechts be
staat vanuit de onwezenlijke, onstabiele te
rugkeer uit een val waarover men noch kan 
spreken noch kan zwijgen.

Frank Vande Veire

Noten

[ 1 ] Ik liet mij hier inspireren door de bij
drage van Jacques Derrida, meer bepaald de 
2de paragraaf, aan het tijdschrift Lignes, 
nr. 32, oktober 1997, pp. 57-68.
[2] Ik ben hier meer dan ooit schatplichtig 
aan het denken van Maurice Blanchot.
[3] Twee citaten die ik haal uit het voor
woord van Lyotards L’inhumain, Causeries 
sur le temps, Galilée, Parijs, 1988.
[4] Wat volgt, is geïnspireerd op het motief 
van “het negotiëren van het onnegotieerbare” 
dat bij Derrida vaak opduikt.
[5] Zie de ‘epiloog’ in mijn boek De ge
plooide voorstelling: Essays over Kunst, De 
Gelaarsde Kar (Yves Gevaert, uitgever), 
Brussel, 1997, pp. 211-219.
[6] Zie Jacques Derrida, Spectres de Marx, 
Galilée, Parijs, 1993, p. 46.
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Portret van een rol: de intellectueel
De intellectueel is een rol; Het is geen spe
cifieke begaafdheid, karaktertrek of IQ-cij- 
fef ; het is ook geen specifieke maatschappe
lijke functie: er bestaat geen opleiding voor, 
geen statuut, geen professioneel profiel. 
Vandaar dat ‘rol’ de beste term lijkt. De 
maatschappij verklaart deze ‘rol’ vacant 
voor wie zich geroepen voelt. ‘Intellec
tueel’ is dus geen kenmerk van een individu, 
maar een verhouding — tot andere rollen en 
dus tot waardeobjecten waar alle rollen zich 
tegenover te plaatsen hebben. Men kan de 
rol opnemen, mâar ook weer afleggen. Men 
kan hem even, óf bij tussenpozen of voor 
lange tijd opnemen. Het is een beschikbare 
plaats.
Wat is de definitie van deze rol? Welke 
elementen, of misschien juister welke span
ningen bepalen de rol? Van welke krachten 
is de intellectueel het snijpunt? Hoe kan een 
concreet individu die rol opnemen en een 
eigen gezicht geven? Aan welke tendensen 
staat de rol bloot? Welke valstrikken liggen 
erin besloten? Wat is de inherente beper
king ervan? Dat zijn de vragen geweest die 
ik mezelf al schrijvende ben gaan stellen. 
Soms was het verhelderend te verwijzen 
naar andere rollen, zoals de amateur en de 
criticus, om eigenschappen die ik wou on
derstrepen duidelijk te maken.

1.
Intellectueel zijn is geen beroep. De intel
lectueel heeft een beroep, bijvoorbeeld pro
fessor wijsbegeerte, maar manifesteert zich 
pas als intellectueel wanneer hij buiten zijn 
beroepssfeer opereert, zich buiten zijn com
petentie waagt. Vandaar de wat provoce
rende, maar misschien niet geheel onjuiste 
gedachte dat de intellectueel per definitie 
‘niet professioneel’ is, want hij treedt op 
daar waar zijn professionele competentie 
eindigt. Het opnemen van de rol van intel
lectueel houdt dus in dat hij de gelijke wordt 
van zijn medeburgers en de voorsprong van 
zijn beroep tussen haakjes zet. Omdat hij 
uitspraken doet buiten zijn beroepssfeer, 
ómdat hij waardeoordelen velt binnen zijn 
beroepssfeer, zonder dat die waardeoorde
len uit zijn professionele competentie zelf 
gemotiveerd kunnen worden. De intellec- 
tuele rol geeft aan de professioneel de mo
gelijkheid om ‘vrij’ te denken, los van de 
methodologische discipline. Of ook: rond 
de rol van de intellectueel ontmoeten men
sen en gedachten elkaar in een niet-gespe- 
cialiseerde, niet-geprofessionaliseerde sfeer. 
Dat intellectuelen niet weten waarover ze 
praten, is in zekere zin steeds een terechte 
vaststelling. Het is ook de taak (en het 
voorrecht) van de intellectueel om zich bui
ten de werksfeer te begeven. Want binnen 
de werksfeer van een specialiteit is men (om 
vele redenen overigens) niet meer in staat 
om ‘onbevangen’ te reageren. Die onbevan
genheid kan vlug als naïviteit veroordeeld 
worden. [1] Naïef is al wie zich niet in de 
begrenzingen van de professionalisering 
schikt en een vrijheid van oordeel op an
dere, menselijke gronden wil houden. Ui
teraard is de vrees voor het verwijt van 
onprofessionaliteit vandaag even sterk als 
voorheen de vrees niet door een autoriteit 
gemachtigd te zijn en op eigen krachten te 
denken. De intellectueel is degene die zich 
niet achter de autoriteit van een beroep 
verschuilt en naïeve vragen stelt. Niet alle 
naïeve vragen zijn intellectuele vragen; bij 
de intellectueel gaat het om een strijdbare, 
geëngageerde naïviteit (maar is het woord 
dan nog correct gebruikt?).

2.
De intellectueel is degene die verantwoor
delijkheid opneemt, degene die ‘onder ede’ 
zijn kijk op de feiten, op het probleem geeft. 
Hij is degene die de vraag ‘wat is uw idee, 
overtuiging, reactie’ effectief hoort en be
antwoordt. Die vraag wordt in feite perma
nent aan ieder van ons gesteld; het is de 
meest cruciale maatschappelijke vraag die 
er is. Ze wordt ook permanent ontweken. 
Het maatschappelijke cynisme is een effi
ciënte manier om die vraag als een archeo
logisch fantasma af te doen — om ze niet te 
horen.
Het horen van de maatschappelijke vraag is 
één, het antwoorden erop twee. De rol van 
de intellectueel lijkt vooral in dat antwoord 
te liggen, maar ik denk dat zijn antwoord 
vooral belangrijk is omdat hij er de vraag 
doorheen kan laten schemeren. Zijn ant
woord is secundair, al wordt het antwoord 
vaak aangegrepen om de vraag weer te 
smoren. Daar dient de intellectueel dus voor, 
om het verantwoorden aan de orde te stel

len, om de impliciet gestelde vraag van de 
samenleving over ieders positie in herinne
ring te brengen.
Het ene (de eerder vermelde niet-competen- 
tie) heeft uiteraard alles te maken met het 
andere (de verantwoordelijkheid). Verant
woordelijkheid verwerf je namelijk niet via 
competentie. De vraag wordt niet uitslui
tend aan competenten, maar aan allen ge
steld. Competentie geeft meer lichaam aan 
de verantwoordelijkheid, maar creëert ze 
niet. Verantwoordelijkheid-als repercussie 
van de vraag die uit het maatschappelijke 
lichaam oprijst - vindt alle burgers met een 
gelijk moreel kapitaal. Maar ook met een 
kapitaal dat iedere burger in naam van alle 
anderen beheert. De maatschappelijke vraag 
luidt immers ook steeds als één van 
medeburgerschap: Hoe zou ik handelen in 
jullie plaats, hoe jij indemijne? Zou jij hun 
gedrag willen overnemen?Zou je willen dat 
anderen jouw antwoord in dc mond nemén? 
De vragen die de intellectueel hoort, zijn 
vragen over het samenleven en samen
handelen.
Vandaar ook dat de interventies van de 
intellectueel weliswaar eigen en dus per
soonlijke opinies zijn, die echter geen uit
drukking geven aan het eigenzinnig indivi
duele (zoals de criticus te doen heeft), maar 
meteen fundamentele standpunten zijn te
genover andere standpunten. [2] Hoé ex
treem de polemische standpunten van 
Pasolini de laatste jaren van zijn leven ook 
waren, ze konden nooit geneutraliseerd 
worden als poëtische vrijheden, maar waren 
steeds verantwoordelijke maatschappelijke 
handelingen. De intellectueel manifesteert 
zich met zijn opinie in een sociaal veld, de 
criticus daarentegen vooral in het domein 
van de particuliere sensibiliteit die in laatste 
instantie niet aanvechtbaar, niet beredeneer- 
baar is. De criticus moet prikkelend onvoor
spelbaar zijn. De criticus spreekt in eigen 
naam, de intellectueel ook, maar die spreekt 
tussen en tegenover anderen. De criticus 
vertrekt van een innerlijke impuls, de intel
lectueel van een impuls buiten hemzelf. De 
criticus antwoordt niet op de fundamentele 
maatschappelijke vraag, maar krijgt de kans 
het spel van het onverantwoorde oordeel te 
spelen.
Merkwaardig dan ook dat de criticus toch 
een ‘beroep’ is - waar men opleidingen 
voor kan volgen, waar beroepsverenigingen 
voor bestaan en maatschappelijke structu
ren van erkenning. [3] Er is ook een duide
lijke professionele competentie van de cri
ticus: de ontwikkelde en geïnformeerde per
soonlijke smaak. Niets equivalents bestaat 
er voor de intellectuele rol.

3.
Kennis voedt het oordeel, maar genereert 
het niet; dossierkennis stoffeert de beslis
sing, maar bepaalt die niet. Oordelen en 
handelen zijn van een andere orde dan we
ten en onderzoeken. Wie handelt, heeft met 

de weerstanden van feiten en middelen te 
maken - één van de cruciale weerstanden is 
het feit dat wie handelt de situatie, die tot dat 
handelen leek te dwingen, verandert, zodat 
ook de beoogde effecten nooit bereikt kun
nen worden. Handelen is een situatie in 
beweging brengen en dus meteen in een 
andere situatie dat handelen uitvoeren, Iets 
gelijkaardigs gebeurt ook met het oordeel 
dat men onherroepelijk velt als een persoon. 
Terwijl men ‘weet’ op een onpersoonlijke, 
gedeelde manier, oordeelt men steeds per
soonlijk. [4] Dat vertroebelt het oordeel, 
maakt het onzuiver, onzakelijk, onobjectief, 
maar maakt het ook eminent menselijk.
De vraag is natuurlijk of en hoe kennis 
voedend en inspirerend kan werken op han
delen en oordelen. Kan de intellectueel uit
eindelijk iets met kennis doen, met informa
tie? De waagis grotesk-‘natuurlijk’,ben je 
geneigd te denken. Zónder kennis kan je 
geen verantwoordelijkheid opnemen, maar 
anderzijds maakt kennis de verantwoorde- 
lijkheid geen gram lichter. Kennis handelt 
niet en oordeelt niet. Het is op zich een 
amorf, beschikbaar, dood object. Het is in
tegendeel pas het handelen en het oordelen 
die kennis optillen tot levende maatschap
pelijke en morele substantie.
Die ontoereikendheid van kennis verheugt 
me niet, integendeel. Het particuliere en het 
fatale van het handelen en het oordelen 
strelen maar een kort ogenblik de ijdelheid 
- meteen daarna is het een bron van huiver 
en ontzag voor de mythische proporties 
ervan.

4.
De intellectueel werkt niet zomaar in de 
media - hij is er het product van. Buiten de 
media is hij niet denkbaar: alleen op die 
tribune, in dat stuk bestaat zijn rol. De scène 
waarop hij staat, is wat in het Duits Feuille
ton heet. De media - een verschijnsel date
rend van de 18de eeuw - is een maatschap
pelijk systeem, waarbuiten de intellectueel 
niet kan bestaan.
De intellectueel spreekt - dat is een onmid
dellijke consequentie - tot een anoniem 
publiek. Die anonimiteit induceert een aan
tal retorische poses die taal, maar vooral 
inhoud, denkwijze en zelfbeeld bepalen. 
Ook voordat de intellectueel ten tonele ver
scheen, is er - uiteraard - gedacht, geschre
ven en gesproken over de thema’s die de 
intellectueel in de regel behandelt: de toe
stand van de maatschappij, het handelen 
van de medeburgers, de taak van de staat, de 
grenzen van zijn macht. Maar dat gebeurde 
in een andere configuratie - intiemer, ge
concentreerder, meer volgehouden.
De intellectueel denkt na op het ritme van de 
media, dus op de stroomstoten van de actu
aliteit. Niet het dagelijkse, maar het uitzon
derlijke voorval leidt zijn denken. Zijn den
ken is geen ‘wandelende overpeinzing’, maar 
wordt geregeerd door de economische nood
zaak van de media om iedere dag het ver

schil te maken. Het ‘pointeren’ is de funda
mentele stijl - maar fataal ook de funda
mentele denkwijze van de intellectueel. 
Vinnigheid, elegantie, economie zijn de 
grote intellectueel-literaire kwaliteiten van 
de intellectueel. Dat is steeds een gevaar 
voor de ware intellectuele arbeid die meer 
een innerlijke verovering is van een object 
en van het denken zélf door het object, dan 
éen snelle repliek. Snelheid is een bij uitstek 
moderne kwaliteit. '
De oudere maatschappij oriënteerde zich op 
reputatie en voorbeeld. Dat zijn twee trage 
principes, veraf van de risico’s van de actu- 
aliteit, van de grilligheid van de opinie) 
Beide - reputatie en voorbeeld - vormen 
een symbolisch kapitaal dat een maatschap
pij uitdeelt als een kompas, als een onmid- 
dellijke omrekeningsmachine voor het oor
delen en handelen. Reputatie en voorbeeld 
gelden niet de voorbeeldige persoon, maar 
de’.werking van het voorbeeldmatige; de 
maatschappij heeft geen werkelijk voor-: 
beeldige mensen nodig, maar wel het voor
beeld als symbolische munt. [5]
In het systeem van de media - een systeem 
van de actualiteit - is geen reputatie veilig. 
In het systeem van de anonieme massa der 
media volstaat het abstracte exemplarische 
niet, maar moet ieder voorbeeld uitgerust 
zijn met extreme concreetheid. [6] Er is een 
lichaam, een unieke glimlach, de uniciteit 
van seksualiteit nodig om het moderne voor
beeld te kunnen construeren. Het moderne 
voorbeeld is dus allesbehalve exemplarisch. 
Het is maar al te menselijk, terwijl het 
exemplarische uiteraard onmenselijk is.
Na het uithollen en vervallen van reputatie 
en exemplum mist de maatschappij een han
dig kompas, een snelle omrekeningstabel. 
De intellectueel heeft die plaats ingenomen 
- maar ze uiteraard grondig veranderd zodat 
het niet meer dezelfde plaats is. De intellec
tueel rekent om, in real time, binnen de 
actualiteit.

5.
Wie over de intellectueel schrijft, is uiter
aard zelf een intellectueel. De rol is 
autoproclamatief. Dat heeft een vreemde 
structuur tot gevolg: de intellectuele rol is 
niet voor externe kritiek beschikbaar - niet 
omdat ze daar onverschillig voor zou zijn, 
maar omdat er geen functie bestaat om dat te 
doen. Niemand heeft immers de opdracht 
van de intellectueel uitgeschreven en is op 
grond daarvan in staat de uitvoering ervan te 
evalueren (de leraar bijvoorbeeld weer wel). 
Zoals het geweten niet door een andere 
instantie becommentarieerd kan worden, 
maar zich als een dwingende evidentie op
dringt waarmee iedere discussie tevergeefs 
is, zo gaat het ook met de intellectueel.
Hij zit volop in de maatschappij, maar be
vindt zich tegelijk in een meta-positie bo
ven en buiten dat maatschappelijke. Die 
meta-positie kan zelf niet meer aan een 
extern oordeel onderworpen worden. Een
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sociologie van de intellectueel viseert de 
kandidaten, maar niet de rol zelf. Zodra die 
ter sprake komt, zit men in het intellectuele 
betoog en in de intellectuele rol zelf. De rol 
levert haar zelfkritiek en zelfrechtvaardi- 
ging.
De intellectuele rol ligt daar niet van wak
ker: ze beschouwt zich als eminent zelf
kritisch. Maar de onaanraakbaarheid van de 
rol blijft, en roept vragen op. De extreme 
kritische zin verandert niets aan dat moment 
van onbekritiseerbaarheid. Dat hij een die
naar is van een maatschappelijke logica 
verzacht de individuele omstandigheid van 
wie op dat moment de rol speelt, niet het 
principe dat aan de basis van de rol ligt. De 
intellectueel neemt dus een Soort konings- 
plaats in binnen een democratie. Maar zon
der investituur — zoals het een democratie 
past. Er is geen grondwet, er zijn geen 
beroepsregels - de intellectueel oefent im
mers het intellectueel-zijn niet uit als een 
beroep.
De intellectueel functioneert binnen een 
nooit uitgesproken logica van de rol. Het is 
een essentiële taak van de intellectueel die 
logica voortdurend te benoemen, te toetsen 
en te ondervragen. De intellectueel stelt 
voortdurend de vraag van de legitimiteit 
(vooral van de eigen functie). Dat voegt aan 
het autoproclamatieve een behoorlijke do
sis narcisme toe.

6.
De intellectueel is steeds intellectueel van 
en voor het tegenwoordige. Hij past dus in 
de industriële cultuur die uitsluitend in dat 
tegenwoordige investeert. Het tegenwoor
dige is de fractie waarbinnen men kan in
grijpen in de gang der dingen: om winst te 
maken, macht in handen te krijgen, invloed 
uit te oefenen. Het tegenwoordige is als een 
bal in het spel: pas als men de bal heeft, kan 
men een doelpunt maken.
Het tegenwoordige is het kansspel waar wij 
allen aan verslaafd, in verstrikt zijn. Zelfs de 
eerbiedwaardige kunst van het investeren is 
onder dat regime terechtgekomen. De intel
lectuele rol is zeker niet geschikt om dat te 
bekritiseren en te pareren. Slechts als men 
aan die rol verzaakt, kan men een kans 
beginnen te maken de passie van het tegen
woordige te doorbreken. [7]
De intellectueel van de 20ste eeuw heeft 
het als zijn taak gezien het tegenwoordige 
object te thematiseren, maar ook om in de 
tegenwoordige wijs te interveniëren. Een 
utopische onmiddellijkheid (in mijn eigen 
verhaal heet dat dan ‘ervaring’) wordt er 
nagestreefd - ook een utopische nabijheid 
tot medeburgers, generatiegenoten, mede- 
toeschouwers, medeconsumenten. De in- 
tellecfueel spreekt voortdurend ‘namens’ 
anderen - nee, eigenlijk zijn het juist geen 
anderen maar gelijkgestemden. Ondanks 
de schijn van het tegendeel is de intellec
tueel een zeer sociaal alert, op andere opi
nies toegespitst wezen. Hij denkt alleen, zo 
lijkt het, maar toch voortdurend met het 
oog op de anderen als bakens voor zijn 
koers. De intellectueel is bij uitstek het 
gesitueerde intellect - gesitueerd in een 
lichaam en zijn smaak, in een biografie en 
zijn ervaringen, in een actualiteit en zijn 
aanbiedingen.
De onmiddellijkheid is het enige wat over
blijft als het transcendente ondenkbaar, de 
moraal privaat en de maatschappij amoreel is 
geworden. In die verstikkende onmiddellijk
heid wurmt de intellectueel vandaag een 
werktuig - psychologie, sociologie, beteke
nistheorieën - om volume aan de onmiddel
lijkheid te geven. Het onmiddellijke is im
mers eendimensionaal en de intellectueel 
wil er speling aan toemeten, er reliëf aan 
geven. Dat leidt tot een ironische variant 
van de intellectueel, terwijl die rol ooit zeer 
pathetisch werd gespeeld. Een rol die ooit 
gedragen werd door verontwaardiging waar 
wij vandaag nog alle reden toe hebben, maar 
niet meer de argumenten voor lijken te be
zitten, noch het temperament. [8] De intel
lectueel is vandaag even gesitueerd als 
steeds, maar nauwelijks nog geëngageerd. 
Het tegenwoordige is niet meer de fractie 
waarin men denkt de wereld een ‘nee’ toe te 
kunnen roepen, maar ten hoogste haar de 
kleren - haar allerlaatste - af te kunnen 
rukken. Het tegenwoordige is niet meer de 
fractie waarin men denkt een andere koers 
aan het spel te kunnen geven, maar ten 
hoogste de fractie waarin men een doelpunt 
scoort. De intellectueel is een jager, geen 
hervormer meer. Hij jaagt op illusies - en 
zeker op die van de hervormers. [9] Maar hij 
reikt geen hand meer, suggereert geen rich
ting meer, wijst niet langer op wat evident 
niet meer kan en op wat evident zou moe
ten. [10] Geen hervorming nochtans zonder 
de passie van intellectuelen - zonder die 
passie is hervorming gewoon het dagelijkse 
opportunisme.

7.
De intellectueel heeft een dubieuze, pro
blematische verhouding tot het handelen, 
tot de actie. Hij is wezenlijk de niet-hande- 
lende; degene die het handelen weegt, ten 
hoogste stuurt, maar niet leidt. Hij is even
min de filosoof naast de prins, maar eerder 
de stem uit het koor, de commentaar in de 
marge. De intellectueel kan in de politiek 
stappen, maar dan is hij geen intellectueel 
meer. De functie laat de aanraking met het 
doen niet toe.
De intellectueel hoort immers onafhanke
lijk te zijn. Ironische eis uiteraard als we 
hem van in het begin meteen in de media 
hebben gesitueerd. De intellectueel is geen 
aristocratisch amateur, maar integendeel het 
intellect dat zich tegelijk op de markt van de 
opinies moet verkopen en daar zo niet de 
werkelijkheid, dan toch de schijn van een 
autonomie moet verdedigen. Maar juist die 
dubbelzinnigheid maakt hem uitermate ge
schikt om bepaalde bewegingen, posities, 
manoeuvres in de maatschappij na te voe
len. Zijn onafhankelijkheid is nooit de facto, 
maar steeds te bevechten. Hij is een wer
kende die de contradicties van de dienst 
beleeft, articuleert en evalueert.
Hij is dan ook een twijfelachtige figuur 
- zonder legitimering voor zijn autoriteit, 
zonder autoriteit vermits hij het handelen 
schuwt en dus nooit de proef op de som 
hoeft te maken.

8.
De intellectueel staat diametraal tegenover 
de amateur. De intellectueel laat zich vaak 
verleiden tot autoriteit en door autoriteit, 
iets waar de amateur geen enkele neiging 
toe heeft. De onafhankelijkheid van de in
tellectueel is voortdurend ingebed in een 
politieke definitie daarvan (de menings
vrijheid bijvoorbeeld). Bovendien ontleent 
hij een groot deel van zijn gezag aan de 
maatschappelijke relevantie van zijn dis
cussie die uiteindelijk ook gesteld moet 
worden in politieke termen. Politici lenen 
argumenten bij intellectuelen. Nadat hij de 
grote vraag heeft beantwoord, volgt steeds 
een ‘wat moeten wij nu doen?’ Al is de 
intellectueel niet de filosoof van de prins, hij 
spreekt voortdurend wel de taal van de po
litieke verantwoordelijkheid. Hij kan aan de 
twijfelachtige charmes van dat soort verant
woordelijkheid moeilijk weerstaan.
De amateur is een heel ander verhaal. Die 
denkt niet in termen van opvoedbaarheid 
van de anderen, maar van genereuze nieuws
gierigheid. Hij is benieuwd naar de combi
natie van zijn wezen en de wereld, van zijn 
smaak en wat de wereld te bieden heeft. De 
verrassingen die zich in het raken van die 
twee ‘systemen’ voordoen, zijn het onder
werp van de amateur. Iedere ervaring is 
voor hem een basis voor radicale onverant
woordelijkheid. De nieuwsgierigheid van 
de amateur naar de indruk is principieel 
onbegrensd. Hij zoekt niet naar het object 
dat zijn verlangen zou bevredigen, zijn 
nieuwsgierigheid zou afsluiten - integen
deel die sluiting is onmogelijk.
Heel anders gaat het met de intellectueel die 
steeds weer redeneert in termen van een 
voltooiing, van een potentieel punt van har
monie, van een projecteerbaar evenwichts
punt. De amateur denkt niet in termen van 
evenwicht, maar van een onbegrensde ac
cumulatie van ervaringen.
De amateur is een niet-actuele rol. Zijn 
ingesteldheid discrediteert hem, waar die 
vroeger juist de grondslag vormde voor 
expertise. De nieuwsgierigheid van de ama
teur stemt hem tot voorzichtigheid en ein
deloze nuanceringen - die vandaag ver
keerd worden begrepen als een gebrek aan 
helder inzicht, aan organisatie en conse
quentie. De amateur denkt - maar zonder 
een meta-denken, zonder methode, zonder 
een epistemologische obsessie. Zijn den
ken haalt zijn particulariteit precies uit de 
afwezigheid van een objectiveerbare me
thode.
Als de amateur zich manifesteert, doet hij 
dat in een aristocratisch register: zuinig, 
terughoudend, voor insiders. De kennis van 
de amateur is van een type dat vandaag 
helaas geen bestaansruimte meer heeft. Het 
is een variant van Ie discours amoureux en 
daarvan toonde Barthes de radicale niet- 
actualiteit aan. Nochtans heeft het nieuws
gierige egoïsme van de amateur een belang- 
rijkere maatschappelijke rol dan men ver
moedt. Het is hij die laat zien dat het fana
tisme van zijn obsessionele ‘zorg’ zoveel 
rijker is dan dat van de conservator als 
conciërge die zijn pand — verlaten door de 
geruïneerde legitieme bewoners — onver
biddelijk rendabel wil maken. De amateur 
woont en dat is de ultieme luxe. De intellec
tueel woont niet, heeft in zijn gevoel van 
urgentie iets onherroepelijk vulgairs. De 
intellectueel is nooit aristocratisch.

.e O

9.
De intellectueel is geen être de connaissance 
maar een être de jugement. [11] Partij kie
zen en partij doen kiezen, is zijn taak. Dat 
wil zeggen dat hij niet redeneert in termen 
van ‘en-en’ maar van ‘of-of. Zijn stijl is 
exclusief, niet inclusief. Hij kiest voor de 
karikatuur om de polariteit te verduidelij
ken. Zijn retoriek neigt tot polarisering en 
overdrijving. Dat is een formidabele retori
sche strategie, die een speciaal soort kennis 
produceert: de opinie. De natuur van de 
opinie is niet de nuance, maar de afgelijnde 
tegenstelling. Polemiek en catastrofisme zijn 
de basisgenres van zijn stijl.
Toch is juist het kiezen voor kennis-als- 
oordeel (en niet voor kennis-als-feitelijk- 
heid) van immense betekenis. Het leven 
noopt immers tot forse beslissingen, effec
tieve keuzes (tussen het ja en het nee, tussen 
doen en niets-doen). Heel dat register van 
het leven dat ongenuanceerd geleefd moet 
worden (en is dat niet het meest angstwek
kende en ook het meest exalterende aan het 
leven?) wordt meer uitgedrukt door kennis 
als polair oordeel, dan door kennis als genu
anceerde presentatie van feiten.
De intellectuele rol is fundamenteel 
vitalistisch; de intellectueel cultiveert het 
driftmatige denken. Die drift uit zich mak
kelijk in de fundamentele retorische struc
tuur van zijn denken, namelijk de polemi
sche polariteit. De intellectueel ‘keert om’ 
(ziet de achterzijde, ironiseert, negeert). Het 
cynisme ligt steeds binnen handbereik. De 
intellectueel problematiseert ‘uit principe’ 
omdat de waarheid voor hem steeds aan de 
andere kant van de zogenaamd evidente 
werkelijkheid ligt. De cynische omkering is 
zijn heuristisch principe. Toch is de cyni
sche intellectueel een onmogelijkheid: hij 
wordt dan politicus of ghostwriter. De cyni
cus heeft geen ‘eigen’ idee meer, slechts de 
negatie van alle andere ideeën. De intellec
tueel hanteert dus het cynische principe als 
denkinstrument, maar het cynisme als hou
ding is dodelijk voor zijn rol. (Verschil 
tussen adjectief en substantief - zou het zo 
eenvoudig zijn? Is een dergelijke elegante 
reductie tot een grammaticale tegenstelling 
niet cynisch?)
De intellectueel is een systematische 
bestraffer van de mauvaise foi. Maar als er 
iemand wezenlijk van een slechte wil ge
tuigt - en daar trots op is - dan wel de 
intellectueel die niet op begrijpen, maar op 
beoordelen, niet op complexiteit, maar op 
de eenvoud van een antagonistische figuur 
uit is. In die zin is de intellectueel dan ook 
geen ‘wijze’. Deze is op zoek naar een 
evenwichtige evidentie, naar een serene 
veelzijdigheid. De intellectueel repliceert 
op iedere zogenaamde evidentie met het 
uitgraven van haar achtergrond, met de ge
nadeloze onthulling van haar archeologie. 
De wijze cultiveert de relativering, de intel
lectueel de aanklacht: hij is de onderzoeks
rechter die iedere essentie als een aanslag op 
zijn doorzicht ziet; hij is de belastings
inspecteur die iedere wijsheid ziet als een 
poging om aan de tol van het denken te 
ontsnappen. De ‘wijze’ daarentegen laat het 
wantrouwen voor wat het is, de intellectueel 
verklaart het wantrouwen tot essentieel 
kennismiddel.
De instrumenten van de intellectueel dienen 
zeker vandaag de desolidarisering, het op- 
heffen van ieder lidmaatschap. Daarin zien 
we de grens van de intellectueel overschre
den. Zijn rol lijkt een systematisch slopen 
van verbanden geworden. Hij is juist dan
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klaar om een partij-ideoloog te worden, dat 
grote verraad aan de intellectuele rol.

10.
De intellectueel heeft een taak - zo zegt en 
denkt hij steeds trots over zichzelf. Hij is 
een merkwaardige neef in de grote familie 
van civil servants en liberale beroepen die in 
de vorige eeuw zo expliciet een maatschap
pelijke missie uitoefenden.
De intellectueel roept op tot verantwoorde
lijkheid: tegelijk een vraag om antwoord én 
een vraag om te handelen naar dat ant
woord. ‘Wij kunnen toch niet langer... ’ Dit 
dialogische spel ligt aan de basis van het 
intense bewustzijn bij de intellectueel van 
de verwevenheid der handelingen en uit
spraken. (In het cynisme wordt die 
verwevenheid precies ontbonden.) De in
tellectuele rol steunt op het weten dat sa
menleven, denken, moraal, cultuur bestaan 
als een weefwerk dat allen samenhoudt en 
allen verbindt met het verleden. De intellec
tueel bestaat maar bij de hypothese: wat 
gezegd en vooral wat niet gezegd, wat ge
dacht en vooral wat niet gedacht, wat ge
daan en vooral wat nagelaten wordt, heeft 
consequentie. Dat is de pool der continuïteit 
die de intellectuele rol schraagt. Die staat in 
schril contrast met die andere reeds be
schreven pool, waarin de intellectueel bij 
uitstek het principe van de polarisering ver
tegenwoordigt, een systematische onder
mijning van de continuïteit aanhangt waar
door zijn samenspraak zich steeds als tegen
spraak manifesteert. De grote conservatieve 
impuls van de intellectueel (het willen be
houden van het weefwerk) wordt precies 
bedreigd door het snijdende, discontinue 
instrument dat hij hanteert.
Wie verantwoordelijkheid draagt, heeft aan
dacht. Verantwoordelijkheid is geen hu
meurige reflex, geen grillig ‘nu wel en dan 
niet’, maar is een proces dat wikken en 
wegen, dat afwegen veronderstelt. Men kan 
maar afwegen in een klimaat van aandacht. 
Aandacht voor twee tegengestelden. Ener
zijds aandacht voor het geheugen, voor de 
temporele continuïteit, voor ontwikkelin
gen en evoluties. Maar er is steeds ook een 
andere aandacht nodig, namelijk die voor 
het onvergelijkbare van iedere occurence 
(van een situatie, handeling, uitspraak, idee, 
werkstuk). Aandacht voor het onherhaalbare, 
voor het uniek particuliere. De aandacht 
voor continuïteit werkt automatisch genera
liserend, erkent regels en structuren, stabili
teit in de verandering. Daarmee wordt de 
intellectueel geconfronteerd met de proble
matiek van allepractioners'. artsen, advoca
ten, pedagogen, therapeuten, priesters, kun
stenaars. Zij weten zo goed dat ieder geval 
op zichzelf staat, dat ieder geval dé uitzon
dering is op de gekende regel.
De aandacht van de intellectueel is dus 
verscheurd: tussen het weefwerk (dat zorgt 
voor stabiliteit, ook in zijn denken), en de 
uniciteit (die onvermijdelijk zorgt voor in
stabiliteit en onredelijkheid, en die de intel
lectueel vaak zeer mooie momenten aan
reikt). ‘Het geval’ is immers per definitie 
onredelijk, hors raison. Het unieke geval is 
onkenbaar, slechts beoordeelbaar. Men kan 
van het unieke nooit zeggen wat het is, 
slechts zeggen wat het effect ervan is.
Verantwoordelijke aandacht is denken sa
men met, alongside. Het is niet denken in 
zijn plaats, maar in uitwisseling met hem. 
‘Wat zou ik (denken, doen, voelen) in zijn 
plaats?’ Verantwoordelijkheid is de andere 
plaats durven te onderkennen. Maar men
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ziét hoe dat ‘samen denken’ een ‘plaatsver
vangend stellen’ kan worden. Dan wordt de 
intellectueel partijdig (partijdigheid is de 
metamorfose van de andere in ‘de eigen 
partij’). De intellectuele rol sluit partijdig
heid uit, terwijl hij wel voortdurend partij 
kiest, als ‘de zijde kiezen van’, als ‘een 
langszij lopen met’.
Wie de nuance tussen partijdigheid en soli
dariteit te gesofisticeerd vindt, kiest voor de 
hooghartige, bittere Onverantwoordelijk
heid. [12] Hoe zou men ooit samen met de 
ander kunnen staan en denken? De plaats 
van de ander moet integendeel als radicaal 
onkenbaar gerespecteerd worden. Men moet 
juist weerstaan aan de verleiding die van de 
plaats van de ander uitgaat. Een imaginaire 
plaats voor illusoire identificaties. De intel
lectuele rol sluit dit kentheoretisch en cultu
reel relativisme uit. Het weefwerk laat juist 
toe de particulariteit te zien én eraan te 
participeren.

11.
De intellectueel is een schrijver. Daaruit 

-volgt een manier vani denkend te werk gaan: 
geen expositie, geen bewijsvoering, geen 
logische methode, ergerlijk veel impliciete 
evidenties die niet ter discussie staan. In zijn 
schrijven speelt het aléatoire bovendien een 
belangrijke rol - het aléatoire dat het dage
lijkse leven kenmerkt. In die onzuivere 
ruimte worden inzichten die men heeft niet 
in praktijk omgezet, besluiten over het hoofd 
gezien, voorspelbare consequenties irratio
neel genegeerd. De intellectueel denkt im
pulsief en dus vaak inconsequent want vol
gens zijn temperament. Tegenover nieuwe 
informatie en inzichten pleegt de gewoonte 
een heilzame en soms catastrofale weer
stand. Gebreken? Uiteraard, maar misschien 
ook een grote kwaliteit die alleen hij kan 
manifesteren binnen de verantwoordelijk
heid.
Hoe dan ook, een systematisch intellectueel 
met een logisch systeem schuift weg uit de 
intellectuele rol. Zijn logica is steeds speels, 
zijn bewijsvoering steeds een karikatuur, 
zijn argumenten vaak eenzijdig. Maar het is 
hem om iets anders te doen; hij moet recht 
doen aan de complexiteit van het onder
werp, aan de ongrijpbare grilligheid en com
plexiteit van zijn eigen reacties erop.
De intellectueel is een gelegenheidsdenker 
en -schrijver. Zijn vorm is de korte, tijdge
bonden interventie. Het boek hoort niet bij 
hem - zijn boek is ten hoogste een verzame
ling ‘vliegende vellen’. [13] De intellec
tueel is lokaal en momentaan. Hij is een 
praktijkgebonden denker; hij is ook een 
praktisch denker. Hij wil iets doen door te 
denken. Hij behoort tot de familie van de 
karikaturist, de tekenaar van spotprenten. 
Met hem heeft hij gemeen dat ook hij wil 
treffen (treffend en kwetsend zijn).
De intellectueel als schrijver gebruikt bij het 
denken de taal als bron, niet als een middel 
van het denken. Hij laat de taal voor hem 
denken. De taal is voor hem een actief hulp
middel, geen passief medium. Vandaar dat er 
tussen de intellectueel en de taal enerzijds en 
de media en hun gestandaardiseerde taal an
derzijds diepe incompatibiliteit heerst. De 
taal in de media is een kanaal voor feiten 
- een reductie van opinies tot demagogische 
polls. Beeldspraak geeft aan de feiten ook 
een symbolische dimensie - dat spel is in de 
media onmogelijk. (Reclame en slogans han
teren functionele beeldspraak, een eendimen
sionaal spel dat aan de beeldspraak haar 
oncontroleerbare vrijheid ontneemt.)

Het verste dat de media met de taal willen 
gaan, is het taalspel, waaruit nooit liefde 
voor de taal, laat staan liefde voor het ge
dachte blijkt. Nee, de taal van de intellec
tueel is niet mediageniek. De taal moet met 
de intellectueel op de loop kunnen gaan om 
te zien waar het voertuig ‘taal’ het denken, 
zijn denken, kan brengén. Tegelijk moet hij 
de taal voortdurend disciplineren, zuiveren, 
berispen; de hysterie en euforie Van zijn taal 
moet hij gispen om nooit voeling te verlie
zen met de brutaliteit van dé taal van de 
collectiviteit.
Want één van de taken van de intellectueel 
is te spreken in een taal Zónder specialisme. 
Twéé tendensen bedreigen hem vandaag in 
dat project. Aan de éne kant wordt verstaan
bare taal gélijkgestèld mét gemediatiseerde, 
geïnstrumentaliseerde taal. Een taal ont
daan Van haar imaginaire potentialiteit, van 
haar gelaagdheid, van haar dubbelzinnig
heid. Aan de andere kant is er het project van 
de methode voor ‘ wetenschappelijke’ mens
wetenschappen - cruc iale Voor waarde daar
toe : is de kunstmatige meta-taal waarin 

' neologismen een begrip; eenprocedureeen- 
duidig moeten aangeven. Eén technische 
code, een militaire commandotaal, een 
verkeerscode die men ten onrechte steeds 
als de oervorm voorstelt van de taal. Deze 
kunsttaal projecteert haar eigen structuur op 
haar onderzoeksobject en verklaart ook de 
natuurlijke taal tot een code. Dit voorstel is 
voor de intellectuele rol vaak onweerstaan
baar gebleken - de steriele meta-taal, de 
hypothese van de code beloofde een 
modernistische zuiverheid. Maar de fasci
natie die van deze oplossing uitgaat, is fataal 
voor de intellectuele rol: die is wezenlijk 
onzuiver.
Sociologie en semiologie hebben een 
kanteling teweeggebracht in de intellectuele 
functie. Deze disciplines stelden de onder
zoeker een niveau van beschrijving en on
derzoek voor dat niet meer waarneembaar 
is, maar slechts binnen de categorieën van 
het onderzoek opgeroepen kan worden. Dat 
is een orde hors expérience en dus hors 
responsabilité. Een niveau dat ontwaard, 
gedemoraliseerd is, waar geen beoordeling 
meer mogelijk is. Dit is dé copernicaanse 
omwenteling van de humane wetenschap
pen - het installeren van een niveau dat 
geobserveerd, maar niet meer gepolitiseerd 
kan worden. [14] Het postmoderne trekt uit 
die onmogelijkheid — om de objecten van 
het laat-modeme onderzoek nog moreel, 
politiek dit wil zeggen handelend en verant
woordelijk te grijpen - de consequentie van 
een hypermoralisme.
De intellectueel - van de politiek, van de 
kunst - is een intellectueel van de cultuur 
geworden. Geen criticus van de zeden, maar 
een observator van de code. Waarom geen 
criticus van de code? Precies omdat de code 
aan de bewuste verantwoordelijkheid ont
snapt in een onlokaliseerbare maatschappe
lijkheid.
Toch behoort deze erfenis, waaronder de 
cultuur van de meta-taal, tot onze tijd. De 
pose van de meta-taal levert niet noodzake
lijk wetenschap op, maar is wel tot de arti
ficiële uitrusting van het denken gaan beho
ren - zoals auto en vliegtuig artificiële maar 
alomtegenwoordige articulaties van onze 
ruimte teweeg hebben gebracht. De moei
lijkheid is dezelfde als bij de plaats van het 
wetenschappelijke inzicht, van de informa
tie in het spel van de intellectuele rol. Alles
zins: de meta-taal maakt niet de intellec
tueel, haast integendeel.

12. -
Het terrein van de intellectueel is niet de 
objectiviteit, zijn niet de feiten, is niet de 
wet van wat bestaat, maar de opinie, meer 
bepaald het denken dat het leven met wen
sen en waarden begeleidt en doordringt en 
zö waard maakt om geleefd te worden. De 
intellectueel stelt de vraag van de waarde en 
de overtuiging over die waarde. Opinie is 
niet alleen dubieuze doxa, maar gedeelde 
innerlijke waardering die feiten menselijk 
maakt, hen opneemt in menselijke geschie
denis.
Niet informatie, maar het oordeel is het 
werkterrein van de intellectueel. Natuurlijk 
moet het oordeel geïnformeerd zijn, maar 
hoe omvangrijk de massa aan informatie 
ook moge zijn, ze produceert nooit een 
oordeel. Er is geen gene ratio spontanea van 
het oordeel. Dat komt nooit uit het object, 
steeds vanuit het ik, het hier, het nu. Het 
oordeel is steeds gesitueerd, nooit geobjec
tiveerd.
De intellectueel is dus geen wetenschapper 
bij wie het erom te doen is waardevrij te 
denken, een anoniem, herhaalbaar stand
punt in te nemen, de feiten gefilterd van 
iedere waarde weer te geven. Wetenschap 
houdt ons het onmogelijke ideaal van objec
tiviteit voor - objectiviteit die slechts be
staat tussen objecten, maar onmogelijk is 
zodra er een subject in het spel is. Weten
schap beschrijft, de intellectueel kiest, ver
kiest het één boven het ander, het één tegen 
het ander. Die keuze kan niet ‘bewezen’ . 
worden - een keuze maak je, bewijs je niet. 
Wil je van de waarde van je keuze overtui
gen dan moet je niet met informatie, maar 
met retoriek op de proppen komen. De intel
lectueel is dat retorische wezen.
Zijn voorkeur kan niet steunen opeen rede
nering, bediscuteerbare premissen en natrek- 
bare gevolgtrekkingen. Dat geeft dat ty
pisch eigengereide van de intellectuele func
tie dat mensen vaak als beledigend, eerder 
dan als een uitnodiging tot avontuur erva
ren.

13. :
De intellectueel is een uitermate burgerlijke 
figuur. Hij gelooft immers samen met zijn 
lezers in de verbeterbaarheid — hij is dus 
wezenlijk modern. Waardat geloof ontbreekt, 
functioneert de moralist, desnoods in een 
postmodern kleedje. Die desillusioneert. Die 
ontmaskert de valse pretenties. De intellec
tueel daarentegen benoemt hét ideaal.
Dé moralist benoemt een onveranderlijke 
éssentie van de mens (een gevallen wezen); 
de intellectueel ziét de mogelijkheid van de 
mens (de mens als project). De media mis
sen de lange termijn van zowel de essentie, 
als van het project. De media ‘geloven’ 
nergens in, noch in de onveranderlijke boos
heid en domheid van de mensen, noch in de 
verbeterbaarheid van hun lot. De ‘kórte 
termijn’ van de media is de korte termijn 
van heel de hedendaagse wereld geworden 
waarin slechts pragmatisch handelen over
blijft (dat Amerikaanse project). [15] Noch 
de cultus van ‘wat is’, noch die van ‘wat 
moet’, maar die van ‘wat werkt’. ‘Watwerkt’ 
moet steeds weer getest en uitgevonden 
worden. Vandaar de schraalheid van het 
hedendaagse egoïsme.

14.
Het is onthullend dat de vraag naar de intel
lectueel vandaag in een kunsttijdschrift ge
steld wordt. Het is een teken des tijds dat de 
kunstcommentaar een vluchtplaats is ge
worden (of is het een testgebied?) voor het 
spreken vandaag over moraal, politiek, de 
stand van de cultuur en van het denken. 
Uiteraard werkt de groeiende verwarring 
tussen kunst en media dit in de hand. Uiter
aard is er een megalomanie in de kunst over 
haar maatschappelijke rol als rituele 
betwisting van de bestaande orde. De kunst 
wordt voortdurend door halfbakken poli
tieke theorie over het paard getild. Daarbij 
wordt vergeten dat de kunst een onweer
staanbare neiging heeft tot collaboratie met 
de bestaande orde.
De commentaar op de kunst - ook dat is een 
18de-eeuwse creatie - is iets heel anders 
dan de commentaar op de maatschappij die 
de rol is van de intellectueel. Terecht wordt 
de kunstcommentaar vanuit een sensueel 
genoegen en vanuit een politiek opportu
nisme geformuleerd. Het kinderlijke 
egoïsme van de kunst is fundamenteel. De 
kunstcriticus deelt daarin. Hoeveel sensua- 
listen konden van daaruit een volwaardige 
esthetische politiek ontwerpen? Diderot? 
Ruskin?
Indien kunst veel met macht te maken heeft, 
zij heeft nooit de macht uitgeoefend, ook 
niet vandaag. Als de kunst veel met macht te 
maken heeft, dan omdat grote kunst de 
macht ondersteunt en slechte kunst ze door
gaans bekritiseert. De taak van de intellec

tueel ligt wezenlijk buiten die van de kunst. 
De kunst heeft een natuurlijke - naïeve en 
-scandaleuze, maar steeds weer in de prak
tijk bevestigde -claim op een maatschappe
lijke uitzonderingstoestand.
Het beeld celebreert het bestaande. Het 
woord problematiseert het. De intellectueel 
neigt tot beeldenstorm - hij vreest (terecht) 
het immorele beeld. De criticus koketteert ' 
ten hoogste met intellectualiteit en verbrandt 
er zich doorgaans aan, in feite deelt hij de 
onverantwoordelijkheid van de kunst. 
Vreemd dat de macht juist dat onverant
woordelijke, sensuele (dus in passiviteit 
gehulde) beeld als haar spiegel heeft.
In feite verhouden de intellectueel en de 
criticus zich fundamenteel antinomisch ten 
opzichte van elkaar. De criticus komt steeds 
na de feiten; zijn taak is bestaande kunst
werken te beoordelen, niet de te maken 
kunst te reguleren. Hij komt principieel en 
hopeloos (nee, vreugdevol) na de feiten en 
omhelst in principe steeds ieder verschij
nen. Hij vraagt immers naar één iets, meer 
bepaald naar het volgende werk dat ook 
liefst ‘nieuw’ moet zijn, vernieuwend. 
Nieuwsgierigheid is de basispassie van de 
criticus; hij is dus in principe de meest 
perfecte mediafiguur. De intellectueel daar
entegen wantrouwt het nieuwe - het is er 
steeds te vroeg, te onoverdacht, te roeke
loos, te onverantwoordelijk. De intellec
tueel is fundamenteel een conservatieve fi
guur, de criticus daarom progressief noe
men, past de louter op het moment gerichte 
sensualist evenwel niet.

Dirk Lauwaert

Noten

[ 11 De naïeve intellectueel is een tautolo
gie. '
[2] De opinierubrieken van kranten 
{Ja/Nee i nDe Morgen; of Rebonds van Serge 
Daney in Libération) brengen geen indivi
duele opinie, maar zijn een spel van opinies.
[3] Bijvoorbeeld een ‘semaine de la 
critique’ (Cannes), een ‘prijs van de kri
tiek’, een staatsprijs voor de kunstkritiek, 
enzovoort.
[4] Het bijbelse ‘wie zonder schuld is, 
werpe de eerste steen’ is daar een perfecte 
illustratie van: het oordeel is verankerd in de 
fundamenteelste individualisering, meer 
bepaald de schuld, datgene waar niemand 
deel aan kan hebben.
[5] Vandaar ook het misplaatste realisme 
dat het exemplarische wil ontluisteren en 
als leugenachtige manipulatie wil aankla
gen. Het exemplarische wil niet waar zijn, 
maar functioneren in de maatschappij. Zo is 
het geld er niet om omgewisseld te worden 
in goud, maar om te circuleren.
[6] Vandaar de logica van de sensatiepers, 
de frenesie van het lichaam. Het abstract- 
exemplarische moet radicaal concreet en 
tastbaar worden. Het hyperrealisme van de 
relikwie.
[7] Het exemplarische is een structuur die 
het tegenwoordige relativeert.
[8] Ik denk aan het verbluffende cynisme 
waarmee intellectuelen op de maatschappe
lijke rampen van dit land hebben gerea
geerd. Aan de zo gerechtvaardigde veront- 
waardigingen werd geen intellectuele di
mensie gegeven.
[9] Vandaag zitten de hervormers in 
directeurszetels. Het is wel een andere her
vorming geworden.
[10] Roland Barthes’ Mythologies is het 
historische hoogtepunt van de ironische in
tellectueel - die contradictio in terminis 
verstaan we pas achteraf.
[11] Zie François Flahaut, La méchanceté, 
Descartes & Cie, Parijs, 1998.
[ 12] Baudrillard is daar een sterk voorbeeld 
van.
[13] Ethel Portnoy publiceerde ooit een 
bundel met die mooie titel.
[14] Wat een ironie trouwens in de hier 
vaak gehoorde droom van een wetenschap
pelijke politiek!
[15] Over problemen die zich vandaag niet 
stellen, moet niet gedacht worden, is het 
merkwaardig onverantwoordelijke en radi
caal anti-intellectuele credo van onze eerste 
burger.
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ED GEBSKI
11 OKTOBER - 7 NOVEMBER

Galerie Loerakker Keizersgracht 380 1016 GA Amsterdam Tel 31 20 6221732 open woensdag t/m zaterdag 14 tot 18 uur

BEAT STREULI 28 oktober tot 5 december 1998

nieuw adres!

MARIA CAPELO
ELLEN CANTOR 

MAUREEN GALLACE 

ELKE KRYSTUFEK 

ZOE LEONARD

KEN LUM
VALERIE MANNAERTS 
MARIANNE MÜLLER 

COLLIER SCHORR 

GILLIAN WEARING

GALERIE DRANTMANN
a division of CGT b.v.b.a. WERFSTRAAT 13 1000 BRUSSEL TEL. 02-223 57 07 FAX 02-223 57 27 EMAIL: DRANTMANN.CGT@SKYNET.BE

Open woensdag tot vrijdag van 14.00 tot 19.00 uur & zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur

WEDSTRIJD

GEZOCHT

Twee "oudere" gebouwen van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, het Boudewijngebouw te Brussel en het Copernicusgebouw 
te Antwerpen, staan te wachten op de creatieve impulsen van een 
artistieke ingreep. Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wil via een 
wedstrijd kunstintegratie vooral het innovatieve van actuele kunst 
aantrekken en tevens met kunstenaars werken die via hun kunstwerk 
openstaan voor het aangaan van een dialoog met het publiek.

Kunstenaars die vanuit de eigen thematische aanpak op een verfrissende 
en doordachte manier reflecteren over de ruimtelijke, contextuele en 
inhoudelijke aspecten van deze gebouwen; alle artistieke facetten van 
actuele kunst die realiseerbaar zijn binnen de architecturale context van 
het gebouw zijn welkom; de organisatie wil zowel beloftevol jong talent 
als de internationaal gereputeerde kunstenaar bewegen tot het indienen 
van een voorstel.

inlichtingen, deelnemingsformulier en bezoek van de locaties

Vanaf 7 september 1998 kan u hiervoor terecht bij Katrien Laenen, 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel, 
tel. 02/553.51.98, fax 02/553.51.83, e-mail: catherine.laenen@vlaanderen.be .

Een voorstel, bestaande uit een korte maar duidelijke omschrijving van het concept, 
indien mogelijk geïllustreerd met schetsen, en artistiek CV, 
verwachten wij tegen 5 oktober 1998.
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Kritiek als afscheid van de intellectueel
1.
Engagementen ‘partijdigheid’, publieke stel- 
lingnamesen ‘hardop denken’ (of misschien 
éérder zoiets als ‘openbaar, schrijven’), kri
tiek en ‘ verbeteringsdrift’,... : rond het woord 
‘intellectueel’ hangt een schijnbaar ondoor
dringbare semantische mist. Iedere poging 
tot omschrijving loopt meteen stuk op de 
sociale gebruikswaarde van deze beteken- 
aar. Wie zichzelf een intellectueel noemt, 
claimt immers een letterlijk exclusieve zelf
beschrijving, een makkelijk te incasseren 
distinctieprofijt: ‘ik ben een intellectueel, jij 
dus niet’, ‘ik ben kritisch, jij staat aan de kant 
van de machthebbers’, ‘ik heb de moed om 
mij uit te spreken, jij bent een laffe zwijger’, 
‘ik denk vrij, jij beweegt je in de ruimte van 
dé Ideologie’,,.. Eindeloos spel van in- en 
uitsluitingen, onbeslisbaar gevecht waarin 
de kunst van het definiëren - van retoriek en 
naamgeving - over reputaties, aanzien én 
publieke identiteiten beslist. Van deze com
municatieve stellingenoorlog is een geschie
denis of een sociologie mogelijk, niet echter 
een theorie: de intellectueel is een theoretisch 
on-ding,een ‘mistificatie’ - een communica
tief fantasma. De intellectueel is inderdaad 
noch meer, noch minder dan een retorische 
figuur, een in en doorheen communicaties 
werkzame (zelf)beschrijving. Wie ér bok 
nog persoonlijk in gaat geloven en er een 
gevoel van identiteit aan ontleent, zal over 
een harde huid moeten beschikken.

2.
Voltaire, Zola, Sartre: ze communiceerden 
nooitzélf, maar ‘in naam van’. Hun schrijven 
vertegenwoordigde op een noodzakelijk par
ticuliere, ‘gebroken’ manier een universele 
instantie. De verantwoordelijkheid van de 
intellectueel viel zo samen met de affirmatie 
van de rol van vertegenwoordiger. De gere
presenteerde instanties droegen uiteenlo
pende namen, die doorgaans impliciet, vaak 
ook expliciet met een hoofdletter werden 
geschreven: de Rede, de Mensheid, het 
Volk,... en natuurlijk ook het Proletariaat. 
Anders dan Jean-François Lyotard sugge
reerde in zijn bekende, nu al weer vijftien jaar 
oude grafschrift voor de intellectueel, is het 
communiceren ‘in naam van’ nog altijd 
springlevend. Er mag dan al misschien niet 
langer publiek worden gerefereerd aan een 
universeel subject, het zichzelf als gedele
geerd presenterende spreken of schrij ven gaat 
onverminderd door. Juist het particularisme 
fundeert mans het universalistische commu
niceren ‘namens’ : het beroep op het lidmaat
schap van een minderheid - uiteraard onder
drukt, monddood, niet in staat tot een open
baar spreken en daarom aangewezen op 
pennenvoerende individuen — schraagt de 
interventies van één vrouw namens de Vrou
wen, van één migrant namens de Migranten, 
enzovoort. En wie alsnog tot een meerder
heid behoort, kan het eigen communiceren 
ont-eigenen door te spreken of te schrijven 
namens een naamloze Ander, een onbenoem
bare Alteriteit. Of juister, door het communi
ceren als dusdanig te re-presenteren en zo 
altijd ook zichzelf in extremis van iedere 
verantwoordelijkheid te ontslaan. Paradox 
van het communiceren ‘namens’: de gere
presenteerde (de Minderheid, de Alteriteit) 
bestaat uitsluitend in en doorheen de com
municatieve representatie, en tegelijkertijd 
ontheft de individuele maker van dit talige 
construct zich door de structuur van de con
structie van elke individualiteit.

3.
Het geloof in het bestaan van de Intellectueel 
- en dus ook: van intellectuele verantwoor
delijkheid, intellectueel engagement, enzo
voort - is het effect van een communicatieve 
praktijk, een genre van spreken en schrijven, 
kortom: van een taalspel. Daarin loopt ge
woonlijk een communicatief machtsideaal 
mee, dat uitsluitend zelfreferentieel valt te 
omschrijven: als intellectueel geobserveerde 
communicaties - en ook zélfobservaties zijn 
natuurlijk observaties - hopen andere com
municaties te beïnvloeden, te richten of ‘te 
vormen’. De intellectueel zal spraakmakend 
zijn of niet zijn, hij is opiniërend op straffe 
van zijn eigen nietigheid. Vandaar het gedu
rige appèl aan het algemene belang, en vooral 
het onophoudelijke gemoraliseer; vandaar 
ook de fascinatie voor de massamedia. De 
intellectueel wil inderdaad gehoord worden, 
en doet daarom keer op keer een beroep op 
een als algemeen gedeeld veronderstelde mo
raal. Zijn communicaties dwingen de ande
ren tot lees- of luisterbereidheid (tot ontvan
kelijkheid) omdat ze zichzelf presenteren als 
dwingende conclusies uit een dwingende 

moraal: ‘u moet mij lezen, zoniet bent u een 
gewetenloos iemand; u moet mijn communi
caties als de premisse van uw communicaties 
aanvaarden, zoniet stelt u zichzelf buiten het 
Rijk van het Goede’. Opdat deze communi
catieve praktijk zich thans überhaupt nog zou 
kunnen waarmaken, dient de intellectueel 
een verbond met de massamedia te sluiten. 
Met een communicatie-regime dat het 
gecommuniceerde de facto laat verschijnen 
als een niet-dwingende mening, een vrijblij
vend standpunt, een mogelijke moraliteit: 
elke morele communicatie wordt binnen de 
massamedia meteen ‘gedemoraliseerd’. Deze 
paradox voedt sinds geruime tijd die para
doxale communicatie die in de media over de 
media klaagt, uiteraard alweer onder verwij
zing naar als consensueel voorgestelde waar
den of normen.

4.
‘De Intellectueel’, dat is uiteindelijk niet 
meer dan een vage semantische vorm (een 
lege betekenaar) enerzijds, een al dan niet 
geaffirmeerde sociale verwachting om zich 
publiek over zogeheten ‘kwesties van pu
bliek belang’ uit te spreken anderzijds. Men 
kan deze semantiek ja dan nee ter (zelf-) 
observatie hanteren; en men kan wel of niet 
van mening zijn dat men om redenen van 
bijvoorbeeld sociale positie of persoonlijke 
moraal in de mediale openbaarheid dient 
tussen te komen. De gedane communicaties 
kunnen dan ja dan nee als aansluitpunt voor 
andere communicaties fungeren. Enig maat
schappelijk effect sorteren ze echter enkel 
voor zover ze impliciet of expliciet worden 
‘meegenomen’ in de politieke besluitvor
ming, bij economische beslissingen, in 
onderwijsprogramma’s,... Of dat effectief 
gebeurt - en zo ja: hoe - hangt uiteraard af 
van het politieke systeem, van economische 
rationaliteiten, van pedagogische doelstel
lingen. Doorgaans gebeurt het hoe dan ook 
niet, om de eenvoudige reden dat haast geen 
enkel maatschappelijk deelsysteem ook maar 
iets met moreel geladen communicaties kan 
aanvangen: ze kunnen er niet mee opereren. 
Met moraliteit wordt simpelweg geen tech
nisch dossier ontrafeld noch een betaling öf 
investering verricht; wordt kunst noch we
tenschap bedreven; wordt wiskunde noch 
psychologie geleerd; wordt genezen noch 
hulp verleend. Deze feitelijke maatschappe
lijke onmacht valt uiteraard te compenseren 
door communicatieve machtssimulacra op te 
werpen. Zoals: besproken worden in de on
middellijke omgeving (trottoircommunicatie, 
figuurlijk maar vaak ook letterlijk), en vooral 
het geciteerd worden door andere ‘spraak
makers’ , liefst in de media. Zo ontstaat dan al 
snel de indruk van culturele of symbolische 
machtsuitoefening, van intellectuele invloed 
of ‘toonaangevend zijn’. Alsof de massame
dia de maatschappij zijn; alsof de mediale 
communicatie méér omvat dan de communi
caties in pers of televisie; alsof de openbaar
heid niet voor alles een versterker is die zelf- 
versterking beoogt: ze bestaat voor zover 
ertoe wordt bijgedragen in het zichzelf waar
makende geloof dat ze bestaat.

5.
De intellectueel communiceert moreel, over 
maatschappelijk werkzame differenties heen, 
en veroordeelt zo zichzelf tot een spookach
tig mediaal bestaan. De professional com
municeert technisch binnen één enkel do
mein, en weet zich daarom verzekerd van een 
minimale impact. De specialist is effectief 
want performatief: hij draagt bij tot ‘het 
goede functioneren’ van politiek, economie 
of onderwijs. Ook als zijn weten in de ogen 
van de intellectueel weinig meer is dan een 
schijn-weten, geniet het een beperkte maar 
letterlijk daadwerkelijke erkenning. Bestuurs
kundigen, economisten, pedagogen, psycho
logen, ... : ze nemen beslissingen, komen tus
sen, communiceren én interveniëren. Niet 
kennis maar kunde geeft de doorslag; niet 
‘het goéde’ maar het bruikbare telt: dé 
performativiteit heeft in de moderne maat
schappij de intellectualiteit allang opgeslorpt. 
Niet de instrumentele rede regeert, maar het 
nimmer te rationaliseren - in de zin van: te 
systematiseren - vermogen tot snelle diagnos
tiek. Tot een altijd lokale en conjuncturele 
inventiviteit, een tegelijk pragmatisch en meer 
of minder visionair problem solving. Gecon
fronteerd met zoveel daadkracht moest de 
Intellectueel uiteindelijk het hoofd buigen: 
de algeméne kritiek op de technische rede 
werd ingeruild voor de gespecial i seerde ethiek 
- voor de ethiek van deze of gene p ofessie. 
Medische ethiek, onderwijsethiek, oedrijfs- 
ethiek, juridische ethiek,...: langzaam maar 

zeker lost de figuur van de Intellectueel op in 
een mediale schijngestalte enerzijds, in een 
of ander meta-professiöneel geweten ander
zijds. In een intellectueel schimmenspel.

6.
En de kritiek? Zij had noch heeft de figuur 
van de intellectueel nodig; zij is allang de 
weg richting maatschappelijke differentiatie 
ingeslagen: het overgrote deel der kritische 
communicaties verhoudt zich tot één enkel 
domein, zoals de kunst, de politiek, de econo
mie, de gezondheidszorg,... De kritiek werd 
bij wijze van spreken dossier-gericht, en liet 
daarmee ook gewoonlijk het moralisme ach
ter zich. Niet: ‘kunst is belangrijk voor onze 
maatschappij!’, wel: ‘déze verzameling 
kunstwerken verdient hierom en daarom mijn 
aandacht’. En ook niet: ‘de Vlaamse politiek 
is nonsens’, maar wel gerichte beleidskritiek, 
geïnformeerde interventies, al dan niet 
hyperkritische beoordelingen van genomen 
of te verwachten maatregelen. Ook daarom 
is de maatschappijkritiek grand style (laten 
we zeggen: genre Adorno) volgens velen 
- volgens de meeste intellectuelen—een stille 
dood gestorven. Ze heeft inderdaad het sta
dium van de musealisering bereikt: ze is het 
onderwerp van dissertaties en andere retro
spectieve observaties die steevast uitmonden 
in een kritiek van de kritiek, een Verlichting- 
van-de-Verlichting. De kritische traditie valt 
als kentheoretisch project ongétwijfeld niet 
langer te continueren. Daarvoor is haar 
primordiale veronderstelling al te zeer een 
retorische fictie: er bestaat géén neutraal of 
onafhankelijk standpunt buiten de maatschap
pij. Wie zoiets als maatschappijkritiek beoe
fent, doet dat binnen de maatschappij, via 
communicaties die per definitie een maat
schappelijk karakter bezitten, vanuiteen spe
cifieke positie met daarbij horende belangen, 
enzovoort. Iedere blik op de maatschappij is 
partieel omdat hij maatschappijgebonden is, 
omdat men slechts kan zien wat het domein 
- of, daarbinnen, de sociale positie - van 
waaruit wordt geobserveerd überhaupt toe- 
laat te zien. Elk zien, en dus ook het kritische 
door-zien, berust op blinde vlekken (die an
deren dan weer wél kunnen zien, zij het met 
behulp van hun blind spots). Men kan dan 
echter nog altijd doen alsof, het maatschappij
kritische project hernemen in de vorm van 
een simulatie en zo de ultieme waarheid 
ervan herbevestigen. Het is mogelijk bewust 
‘vals te spelen’, welgeïnformeerd de voor de 
Kritische Theorie fundamentele retorische 
fictie te hanteren. Communicatief belet niets 
of niemand de criticus om welbewust voor te 
wenden dat hij spreekt vanuit de onmoge
lijke positie van absolute buitenstaander. Hij 
kan de voor het maatschappijkritische pro
ject constitutieve fictie van neutraliteit wil
lens en wetens als fictief affirmeren door
heen een kritiek welke haar fictionaliteit te
gelijkertijd verbergt. Kortom, maatschappij
kritiek als gewilde leugen - omdat alléén de 
affirmatie van haar epistemologische 
grondeloosheid toelaat een waarheid te pro
duceren én te communiceren die op geen 
enkele andere manier valt te construeren. De 
kritiek van de maatschappijkritiek hoeft haar 
object niet te doodvonnissen, maar kan het 
inderdaad ook reconstrueren als eenspara- 
doxaal waarheidsregime, een socio- of 
epistemologisch onmogelijk taalspel dat een 
vorm van denken en vooral communicatie 
mogelijk maakt. Voorbij het zo onderhand 
tot een reeks clichés gestolde ‘deconstructi
visme’ ligt het eenvoudige strategische in
zicht dat ‘metafysische’ discoursvormen juist 
als zodanig onvervangbaar, niet politiek 
‘supplementeerbaar’ zijn.

7.
Kritiek is synoniem met kiezen, in de eerste 
plaats voor een als kritisch geobserveerd 
communiceren. Voor een welbepaald soort 
van operativiteit: kritisch communiceren is 
opereren binnen de communicatie-modus van 
het beredeneerde oordeel. Kritiek ‘trancheert’, 
brengt meer of minder genuanceerde onder
scheidingen aan; 'distingeert', opereert met 
distincties die voor het onderwerp gevolgen 
hebben, het letterlijk raken (het treffen, het 
kwetsen dan wel aaien, er hoe dan ook 
- uiteraard imaginair - contact mee maken). 
Waarom? Waartoe? Als men de figuur van 
de intellectueel wégschuift en ook de laatste 
rest van sociaal utopisme opgeeft, blijft al
leen de leegte van de zuivere affirmatie, de 
pure ‘thetiek’, het louter ‘stellen’ : het stelling 
nemen omwille van het stelling nemen. Het 
genot van de daad-werkelijkheid? Wellicht. 
Maar als oordelende activiteit is elke vorm 
van kritiek altijd ook het inaugureren van een 

in alle opzichten intieme verhouding tot een 
leegte, een grondeloosheid - tot de nietige 
achterkant van het feit dat men hic et nune 
‘aan kritiek doet’. Waarom? Waartoe? Niet 
om de wereld, de maatschappij of zichzelf te 
verbeteren; niet om aansluitende communi
caties uitte lokken die het gezegde beamen of 
het geschrevene weerleggen; niet om reken
schap af te leggen, verantwoordelijkheid op 
te nemen of anderszins een sociaal gesanctio
neerde rol te spelen. Misschien wil de(ze) 
criticus alleen maar subject worden door
heen de trouw aan een onbegrijpelijk appèl 
om te zeggen - te communiceren - wat alleen 
hij of zij (‘ik’) kan zeggen. Voorbij de vraag 
van de andere(n) - om een tekst, een essay, 
een standpunt, een mening,...: om commu
nicatie — ligt de nimmer te communiceren 
verhouding tot een herinnerd én een verlangd 
trauma. Alle kritiek die naam waardig, hoe 
gespecialiseerd ook, memoreert én viseert 
iets. Ter aanduiding van dat iets volstaan 
woorden als ‘fascisme’ of ‘revolte’ niet lan
ger: de altijd zelfbenoemde kaste der intel
lectuelen maakte ze voorgoed onbruikbaar. 
Sindsdien is alle kritische communicatie ook 
een oefening in sprakeloosheid.

8.
Kritiek gebeurt, of niet. Kritisch willen zijn 
- en dus ook: opvoeden tot een kritische 
houding, aansporen tot kritiek, enzovoort - 
of het nastreven van kritiek, mondt alleen 
maar uit in lege gebaren, rituele gestes, poli
tiek correcte communicaties (in neokritiek). 
Kritiek is een houding, maar dan een die zich 
aan iedere wijze van wilskracht of -vorming 
onttrekt. Men wordt ‘gegrepen’ (‘gepassio
neerd’), of men wordt het niet. Het kritische 
affect dat communicaties kleurt en hen maakt 
tot wat ze zijn - tot kritische uitlatingen - is 
een immateriële vector, een kracht in de 
gedaante van een geheimzinnig en opaak 
‘moeten’ dat doorheen de uitgelokte activi
teit (zeggen, schrijven: communiceren) ge
woonlijk ook zichzelf trachtte begrijpen. Dat 
zichzelf poogt te funderen in de teweegge
brachte gevolgen en hoopt op een retroactieve 
causaliteit - op een overdracht. Maar geen 
énkele belóning schenkt de criticus voldoe
ning: geen enkele vorm van effectiviteit, ver
heldert het appèl van de dwingende 
affectiviteit die aanspoorde tot weerom een 
tekst, een opstel, een mogelijke communica
tie. Iets dringt - maar wat? Iets spreekt - maar 
welke taal? Iets beroept - maar waartoe? Iets 
zegt dat men dit, niet dat moet zeggen-maar 
waarom? Dit iets is een... niets. Een appèl 
dat men niet kan negeren omdat het ‘dicht op 
de huid zit’ - maar dat tegelijkertijd nergens 
valt te lokaliseren. Een verplichting voorbij 
elk moreel plichtsbesef, een eis die opeist, 
maar nooit zegt waarom of waartoe - die 
zichzelf alleen maar op een onvolkomen 
wijze kan uitspreken in het veroorzaakte 
schrijven. Uiteraard bezit alle kritiek een 
publiek karakter, maar dit openbare spreken 
bestaat slechts dankzij een onuitspreekbare 
loyauteit aan een letterlijk idiote (dus even
eens onbenoembare) ‘aandrift’. Uiteindelijk 
is elke criticus alleen maar trouw aan een 
oproep om ontrouw te zijn aan zichzelf- aan 
persoonlijk gekoesterde overtuigingen, aan 
individuele voorkeuren of afkeren, aan idea
liserende zelfbeschrijvingen of geflatteerde 
zelfportretten. Ook daarom mijdt de criticus 
zijn dubbelganger: ook daarom kan hij zich
zelf nooit als een intellectueel beschouwen. 
De kritiek, ook de gesimuleerde maatschap
pijkritiek, doet wat onmogelijk is: zichzelf 
als een ondoorgrondelijke, anonieme ma
chine van mogelijke gedachten represente
ren. De machine functioneert, of niet: kritiek 
gebeurt, of niet.

9.
Elke communicatie vernietigt zichzelf in het 
ogenblik dat ze plaatsvindt, brandt op in haar 
zichzelf-zijn, haar ‘evenementialiteit’, haar 
feit als gebeurtenis. Dat gebeurt ook hier, hic 
et nunc. Kritisch is die communicatie die dat 
ook weet en alleen maar actueel wil wezen uit 
trouw aan een niet-actueel, oneigentijds ver
langen naar Rechtvaardigheid: naar commu
nicaties die ‘ertoe doen’. Die een verschil 
maken omdat ze op een reden-loze manier 
geschillen over bestaande verschillen vóórt
brengen.

Rudi Laermans
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Het intellectuele museum
Is er voor het museum een intellectuele rol 
weggelegd? Van oudsher wordt de intellec
tueel geïdentificeerd met de wetenschap
per. Nog steeds verkeert menig academicus 
in de veronderstelling dat hij een intellec
tueel is omdat hij als wetenschapper actief 
is. Omdat wetenschappers tot taak hebben 
kennis te produceren, en ook intellectuelen 
zich in het domein van de kennis ophouden 
en inzichten ontwikkelen, lijkt de één mak
kelijk voor de ander te kunnen doorgaan. 
Voor museumconservatoren ligt dat hele
maal anders. Het museum, met name het 
museum voor moderne kunst, is op de eerste 
plaats een openbare plek waar het publiek in 
staat gesteld wordt om op optimale wijze 
esthetische ervaringen op te doen. Het tradi
tionele museum is geen kennis- maar een 
ervarings- of belevingsproducent. Daarmee 
lijkt de rol van de intellectueel in het mu
seum een onmogelijke te zijn. Museum- 
medewerkers hebben weliswaar kennis van 
zaken nodig om hun werk te kunnen doen, 
maar de productie van nieuwe kennis wordt 
niet als hun primaire taak gezien. Terwijl de 
vereenzelviging van de wetenschapper met 
de intellectueel intussen tot een soms nos
talgisch gekoesterd verleden behoort, lijkt 
er precies in het museum de behoefte te 
ontstaan om de functie van de wetenschap
per te herdefiniëren in de richting van de rol 
die voorheen door de ‘intellectueel’ werd 
vervuld.

De wetenschapper versus de intellectueel

De rol van de intellectueel lijkt uitgespeeld 
te zijn. Na de talloze recente publicaties 
over het einde van de kunst, het einde van de 
geschiedenis van de kunst, het einde van de 
ideologie, zijn er al tal van boeken versche
nen die de intellectueel als een uitgestorven 
diersoort opvoeren. Russel Jacoby beklaagt 
zich in zijn studie The Last Intellectuals: 
American Culture in the Age of Academe 
( 1987) over de te ver doorgevoerde profes
sionalisering en specialisatie op universi- 
teiten. [1] Wetenschappelijke arbeid heeft 
niets meer met intellectuele arbeid te maken, 
want de studie en reflectie die de grenzen van 
steeds enger afgebakende vakgebieden over
stijgen, worden niet langer serieus genomen. 
Alain Finkielkraut stelt in zijn La défaite de 
la pensée (1987) niet de wildgroei aan 
specialismen in het academische bedrijf 
verantwoordelijk voor de teloorgang van de 
intellectueel, maar het marktmecha
nisme. [2] Alles is vandaag de dag te koop, 
ook cultuur en wetenschap. Daardoor wordt 
ook aan ‘intellect’ en ideeën de eis gesteld 
verkoopbaar te zijn. Maar intellectuele ar
beid vooronderstelt distantie, ook distantie 
van marktprincipes. Door de voortschrij
dende commercialisering van de cultuur 
heeft de intellectueel afgedaan, aldus 
Finkielkraut.
Intellectuele arbeid, gedefinieerd als de kri
tische en onafhankelijke productie van 
ideeën, heeft volgens deze sombere diagno
ses niets meer vandoen met wetenschappe
lijke arbeid. Wetenschappers zijn deskun
digen of professionals maar het zijn niet 
langer intellectuelen. In de begintijden van 
de moderne wetenschap was dat anders. 
Ideeën zijn er natuurlijk altijd geproduceerd, 
maar het archetype van de moderne weten
schapper en ‘intellectueel’ ontstaat onge
veer vanaf Descartes, “wanneer kennis
producenten zich als groep van de produ
centen van geloofsovertuigingen en poli
tieke dogma’s” emanciperen. [3] De keuze 
voor rationaliteit stond niet alleen gelijk aan 
distantie van religie, ideologie en politieke 
belangen, maar hield tegelijkertijd een sterke 
maatschappelijke betrokkenheid in. De voor
uitgang van de maatschappij was immers 
gebaat bij rationaliteit en het uitbannen van 
bijgeloof. Maatschappelijke betrokkenheid 
heeft echter in de huidige geprofessionali
seerde en gecommercialiseerde wetenschap 
een cynische wending gekregen. Het bete
kent nu het binnenhalen van, wat men noemt, 
een ‘derde geldstroom’, als betaling voor 
maatschappelijke dienstverlening.
Distantie en betrokkenheid, op het eerste 
gezicht kwaliteiten die elkaar lijken uit te 
sluiten, hangen in de intellectuele arbeid 
juist nauw met elkaar samen. Distantie is 
nodig als een houding binnen kennis
praktijken om rationele (wetenschappelijke) 
kennis te kunnen scheiden van persoon
lijke, religieuze of politieke geloofsovertui
gingen. Het maken van dat onderscheid 
gebeurt evenwel vanuit een betrokkenheid 
met maatschappij of existentie die het afge
bakende domein van de wetenschappelijke 
professie overstijgt. Het betreft een relatie 

van dienstbaarheid: rationele distantie wordt 
ingezet bij maatschappelijke betrokkenheid. 
Het is deze innige relatie tussen distantie en 
betrokkenheid die in de huidige praktijken 
waarbinnen ideeën geproduceerd worden 
in diskrediet geraakt is. [4] Distantie lijkt 
nu elke vorm van betrokkenheid uit te 
moeten sluiten. Zoals Sjaak Koenis heeft 
betoogd, is distantie geen voorwaarde meer 
voor rationele kennisverwerving, maar is 
het verworden tot een strategie waarmee 
wetenschappers een eigen domein afbake
nen waarover alleen zij zeggenschap heb
ben. [5]

De dood van de intellectueel

Maar zelfs als de wetenschapper van van
daag eerder anti-intellectueel dan intellec
tueel genoemd kan worden, hoeft dat nog 
niet te betekenen dat de rol van intellectuali
teit uitgespeeld is. Het begrip ‘intellectueel’ 
is weliswaar als soortnaam problematisch 
geworden. Er is geen sociologische ‘groep’ 
van intellectuelen meer aan te wijzen. Sartre 
en De Beauvoir waren voor de generaties 
van de jaren ’60 en ’70 de ideale belicha
ming van intellectuele distantie en betrok
kenheid. Nu hebben zij nog slechts een 
historische betekenis en als rolmodel voor 
intellectuelen hebben zij geen opvolgers 
gekregen. Jezelf als intellectueel identifice
ren klinkt eigenlijk bombastisch, een tikje 
lachwekkend, omdat het van naïviteit ge
tuigt zowel wat betreft de droom van ratio
nele distantie als het ideaal van maatschap
pelijke betrokkenheid. Terwijl Sartre en De 
Beauvoir nog van hun maatschappelijke 
betrokkenheid blijk konden geven door met 
protestacties mee te doen en politiek actief 
te zijn, wordt de doelmatigheid van zulke 
acties nu heel anders ingeschat. De wereld 
van macht en politiek wordt nu niet langer 
door politici bepaald, maar speelt zich vol
gens huidige inzichten eerder in het diffuse 
veld van representatie en de media af. Be
trokkenheid toon je nu niet door op de 
barricades te staan en politiek actief te wor
den, maar door representatiestrategieën te 
analyseren. Dit suggereert dat intellectuali
teit niet langer door personen uitgedragen 
wordt, door zogenaamde ‘intellectuelen’, 
maar eerder het kenmerk is van een bepaald 
soort denken, een bepaalde vorm van 
ideeënproductie. Vraag is dan welke hui
dige denkpraktijk begrepen kan worden als 
voortkomend uit de traditie van intellec
tuele distantie en betrokkenheid?

Theorie als intellectuele praktijk

Samen met de verandering van de betekenis 
van de ‘intellectueel’ is de afgelopen twin
tig jaar ook de inhoud van de term ‘theorie’ 
drastisch gewijzigd. Twee decennia gele
den had theorie nog een duidelijk gedefini
eerd object nodig. Men kon alleen over de 
zin van theorie praten in zoverre het ging om 
de theorie van iets: literatuurtheorie, taal
theorie, filmtheorie,... Sinds enige tijd ech
ter is het een wijdverspreide gewoonte ge
worden om over theorie als zodanig te pra
ten zonder dat het een object heeft. Zelfs in 
de kunstwetenschap en kunstkritiek, de 
meest anti-theoretische vakgebieden van de 
humaniora, koketteert men ermee. Het lijkt 
erop alsof theorie niet langer een specifieke 
inhoud heeft, maar dat het iets is dat men 
kan doen of niet doen. Theorie is niet langer 
iets dat toegepast wordt op een praktijk: het 
is zelf een praktijk. Maar om wat voor soort 
praktijk gaat het wanneer we theorie ‘doen’ ? 
Jonathan Culler heeft het huidige begrip 
‘theorie’ handzaam gedefinieerd. Zijn om
schrijving maakt het mogelijk te laten zien 
dat de traditie van de intellectueel zich in het 
actuele fenomeen van ‘theorie als praktijk’ 
voortzet; “Theory is the nickname for an 
unbounded corpus of works that succeed in 
challenging and reorienting thinking in 
domains other than those to which they 
ostensibly belong because their analyses of 
language, mind, history, or culture offer 
novel and persuasive accounts of signifi
cation, make strange the familiar and perhaps 
persuade readers to conceive of their own 
thinking and the institutions to which it 
relates in new ways”. [6] Theorie wordt 
door Culler gezien als iets dat per definitie 
vreemd of oneigenlijk is: het is een onuit
puttelijk corpus van werken die erin slagen 
om het denken uitte dagen en te heroriënteren 
in andere domeinen of vakgebieden dan 
waartoe ze eigenlijk behoren. Theorie is een 
kritisch perspectief van buitenaf. Terwijl 
theorie twintig jaar geleden nog tot doel had 
gebieden af te bakenen - ‘wat is literatuur?’,
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‘hoe verschilt literatuur van triviaal
literatuur?’, ‘hoe onderscheidt kunst zich 
van niet-kunst?’ - en methodologieën te 
ontwikkelen die uitmaken hoe een bepaald 
object bestudeerd hoort te worden, lijkt theo
rie nu consequent iedere vorm van afbake
ning tegen te willen gaan. Theorie is de 
praktijk die ideeën uit het ene domein be
trekt op een ander domein. Theorie arran
geert een confrontatie of interactie tussen 
een bepaald objecten een 'buitenstaanders- 
perspectief. Wanneer men theorie ‘doet’ in 
de context van kunstkritiek of kunstgeschie
denis, zal men zich niet tot esthetica of 
perspectieftheorie beperken, maar de 
‘vreemde’ ideeën van, bijvoorbeeld, gender- 
theorie, post-kolonialisatietheorie, psycho
analyse of queer theory erop betrekken. 
Theorie is dus niet langer de anti-intellec- 
tuele praktijk die de grenzen van het vakge
bied moet bepalen en veilig Stellen. Het is in 
de meest letterlijke zin van het woord een 
uiting, een praktijk, van betrokkenheid. 
Nieuwe ideeën worden gegenereerd buiten 
het domein waartoe ze eigenlijk behoren. 
Seksualiteitstheorie wordt ingezet opdat 
kunstwerken of literaire teksten niet slechts 
esthetisch ervaren worden maar ook als 
onderdeel van het culturele en sociale veld 
bespreekbaar gemaakt worden.
Volgens Koenis bestaat de intellectuele rol 
uit de bewerking van ideeën en hun trans
port van de ene maatschappelijke context 
naar een andere. [7] Zo kan ook theorie als 
praktijk begrepen worden: als een transport 
van ideeën. De intellectuele rol valt in de 
huidige kennis- en informatiemaatschappij 
niet meer te lokaliseren in een groep van 
eigenzinnige, onafhankelijke persoonlijk
heden. Zij treedt op de voorgrond daar waar 
ideeën en praktijken ‘langs elkaar schuren’. 
Mensen die een intellectuele rol vervullen, 
opereren in het schimmige grensgebied tus
sen ideeën en praktijk. Zij vormen de genie
troepen die de bruggen slaan waardoor 
ideeën praktisch effect kunnen krijgen. Zij 
voelen zich niet thuis in het domein van de 
theorie, in de klassieke betekenis van het 
woord, en hebben niet het zitvlees van we
tenschappers wier intellectuele stijl primair 
gericht is op empirisch onderzoek. Zij voe
len zich echter ook niet thuis in de praktijk, 
zoals politici en ambtenaren en welzijns
werkers dat wel doen. [8]
Zoals ‘theorie’ ontmoetingen of interacties 
bewerkstelligt tussen teksten, werken of 
domeinen die vreemd zijn aan elkaar, zo 
bestaat de intellectuele rol uit het slaan van 
bruggen tussen ideeën en praktijk. Terug
komend op de vraag uit wat voor praktijk 
het ‘doen’ van theorie bestaat, kunnen we 
nu zeggen, theorie doen is een intellectuele 
praktijk.

Ervaring versus kennis

In hoeverre is theorie ‘doen’ van toepassing 
op de museumpraktijk? Zoals Bart Verschaf- 
fel onlangs heeft beargumenteerd, staat de 
huidige museumpraktijk op slaafse wijze in 
de traditie van 19de-eeuwse burgerlijke 
kunst- en museumopvattingen. Het museum 
is in die traditie een openbare plek waar 
kunst als een verzameling waardevolle ob
jecten aan het publiek te kijk wordt aange
boden. Het kijken naar kunstvoorwerpen 

wordt begrepen in termen van een esthe
tische ervaring of verhouding in de beteke
nis die Kant daaraan heeft gegeven. Het 
wordt de kijker in het museum mogelijk 
gemaakt om het kunstwerk in zijn ‘eigen 
ruimte’, dat wil zeggen geïsoleerd, waar te 
nemen en erdoor aangedaan te raken. De 
esthetische ervaring is een proces dat uitein
delijk wezenlijk boven begrijpen, weten en 
kennis zou uitstijgen. Deze esthetische ver
houding die het museum tussen kunstwerk 
en kijker probeert te bewerkstelligen, zal 
het kunstwerk nooit in dienst stellen van iets 
buiten het kunstwerk ‘als zodanig’. Daar
mee zou het ‘eigene’ van het kunstwerk 
tenietgedaan worden, zou het tot ‘illustra
tie’ van iets anders erbuiten verworden of 
tot een instrument dat ten dienste staat van 
begrijpen of kennisverwerving. In de woor
den van Verschaffel: “Het museum schort 
het gewone leven en denken en voélen op, 
het haalt het kijken en ervaren uit het natuur
lijke verwikkeld zijn in belangen van de 
wereld ‘daarbuiten’, en isoleert het daar
door tegelijk op een bijzondere plaats en in 
een moment: in onmiddellijkheid”. [9] 
Deze notie van esthetische ervaring als on
middellijk en geïsoleerd van de wereld daar
buiten (als belangeloos, in de woorden van 
Kant) heeft als consequentie dat kunst per 
definitie anti-intellectualistisch zou zijn. 
Kunst als intellectualistisch beschouwen, 
zou betekenen dat het als de belichaming of 
provocatie van ideeën opgevat kan worden. 
Ideeën nu, hebben een object, gaan over 
iets: ze leggen een verband (brug) tussen de 
uiting waarin het idee zich manifesteert en 
dat waarop het betrekking heeft. Het kunst
werk als intellectualistisch idee beschou
wen, betekent dat de ervaring ervan niet 
langer ‘belangeloos’ is, niet langer geïso
leerd is van de wereld daarbuiten. Het 
doorsneemuseum is het verlengstuk van deze 
anti-intellectualistische kunstopvatting en 
doet alles om de kijker ‘buiten zichzelf’ het 
kunstwerk te laten ervaren dat op zijn beurt 
ook ‘losgemaakt’ is van de wereld erbuiten 
- niet alleen van de historische context 
waaruit het voortkomt of van zijn oorspron
kelijke functie, maar ook van de kwesties 
waartegenover het posities inneemt.
De bevlogen metafysica die Kants notie van 
de ‘belangeloze’ esthetische ervaring ken
merkt, wordt nog maar door weinig 
tentoonstellingsmakers in zoveel woorden 
uitgedragen. Niet omdat zij het ermee on
eens zijn, maar eerder omdat zij niet op de 
hoogte zijn van de filosofische traditie waar
binnen zij staan. Terwijl tentoonstellings
makers zich vandaag de dag niet gauw meer 
zullen beroepen op de kantiaanse esthetica, 
lijken zij nu vooral geïnspireerd te worden 
door de principes van de reclamefotografie. 
De Berlijnse filmmaker Harun Farocki sug
gereert zo’n conclusie met z’n documen
taire Creating a Still-Life (1997). In deze 
film, die hij in opdracht van Catherine David 
voor Documenta X maakte, wisselt hij kunst
historische verhandelingen over het 17de- 
eeuwse stilleven systematisch af met scènes 
waarin we reclamefotografen bezig zien 
terwijl ze objecten manipuleren - kazen, 
een horloge of glazen bier — om tot een zo 
verleidelijk mogelijk beeld te komen. De 
aaneenschakeling van historische beelden 
en hedendaagse praktijken lijkt op het eer-
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bril (vertoog) leidt dan tot een andere obser
vatie en evaluatie daarvan (ervaring). Erva
ring staat dan niet langer tegenover kennis 
of idee, maar is de benaming van een speci
fiek soort kennis, namelijk kennis die in een 
praktijksituatie is opgedaan.
De reactivering van de pre-kantiaanse notie 
van ervaring is zeker niet nieuw. Marcel 
Duchamp beoogde met zijn readymades 
niets anders. “Het belang van de Fontein is 
niet dat Duchamp het kunstbegrip ‘verruimd’ 
heeft en claimt dat nu ook urinoirs Kunst 
zijn en hun plaats in het Museum en de 
Kunstgeschiedenis verdienen. De Fontein 
herinnert eraan dat de kunst de mogelijk
heid schept om het over iets te hebben en 
buiten het museum en de kunstgeschiedenis 
kan bestaan. De kunst is niet perse een zaak 
van het maken, bewaren, tonen, verkopen, 
bekijken en bewonderen van een bijzonder 
soort dingen. Ze is ook een werk- en spreek- 
gebied waar een groep betrokkenen op een 
bijzondere manier omgaat met betekenis
sen”. [12] Kunst als spreekgebied, het mu
seum als spreekgebied, daarmee hebben 
kunstwerken niet per definitie een intellec
tuele rol gekregen. Spreken kan ook bezwe
rend of intimiderend zijn of uit wartaal 
bestaan. Maar de mogelijkheid ertoe is wel 
geschapen. Kunst als esthetische ervaring 
in de kantiaanse zin heeft Kunst als zodanig 
tot iets anti-intellectualistisch gemaakt. 
Wanneer esthetische ervaring als moment 
in een proces van kennisontwikkeling be
schouwd wordt, in plaats van als authentiek 
eindpunt, wordt kunst weer betwistbaar. 
Het museum wordt met deze andere 
inschatting van esthetische ervaring tot een 
forum waarin met kunstwerken, en aan de 
hand van kunstwerken, een gesprek ge
voerd kan worden over iets dat betrekking 
heeftop dimensies die zich buiten de muren 
van het museum bevinden. Dan herrijst de 
intellectueel, niet als persoon, maar als kunst
werk.

ste gezicht tot doel te hebben om frappante 
gelijkenissen op het spoor te komen. In 
beide gevallen wordt er aandachtig, bijna 
obsessioneel, met objecten omgegaan. De 
kunsthistorische verhandelingen geven aan 
dat er heel uiteenlopend over de betekenis 
van deze ordeningen van voorwerpen wordt 
gedacht. Sommigen zijn van mening dat ze 
een moralistische betekenis hebben, ande
ren prefereren een metafysische, een socio
logische of juist een strikt beschrijvende 
betekenis (een citroen is een citroen, een 
pijp een pijp). Hoe men de stillevens ook 
bekijkt, de voorwerpen die erop afgebeeld 
staan, worden steeds als object gezien: de 
objecten hebben al dan niét een speciale 
betekenis, geven al dan niet uitdrukking aan 
een idee.
De omgang met voorwerpen tijdens het 
maken van een reclamefoto geeft echter 
blijk van een tegenovergestelde houding. 
De objecten zijn geen voorwerpen die al dan 
niet een speciale betekenis hebben, maar het 
zijn nog slechts bouwstenen voor het creë
ren van een visueel effect. Via deze arrange
menten van objecten belanden we niet lan
ger in een betekenisvolle wereld van ideeën 
maar in een formele wereld van visuele 
verleiding en dronkenschap. De inhoude
lijke dimensie is zowel qua substantie als 
qua conceptualiteit uitgehold, want noch de 
voorwerpen noch hun eventuele betekenis
sen spelen éen rol. Het gaat nog slechts om 
een ervaring van visualiteit die doel op zich 
is geworden.
Farocki's sombere analyse van de reclame
foto wijst op griezelig veel overeenkomsten 
tussen de wereld van de reclame en de 
kunst- en museumopvatting die uit Kants 
esthetica voortspruit. De (kunst)voorwerpen 
worden ervaren in hun onmiddellijkheid en 
gaan nergens over. De ervaring ervan maakt 
zich los van de wereld van kennis en begrip 
en doet ons belanden in een wereld van pure 
visuele ervaring. In het geval van de reclame
foto gaat het wellicht te ver om deze wereld 
als metafysisch te beschouwen, maar net als 
bij de kantiaanse esthetische ervaring wordt 
de kijker aangezet zich los te maken van de 
wereld van kennis en ideeën.

Tweespalt

In de museumwereld, zowel de Belgische 
als Nederlandse, lijkt zich steeds meer een 
tweespalt af te tekenen. Vraag is nog of dit 
als het symptoom van een diepe crisis of van 
opbloeiende vitaliteit beschouwd moet wor
den. Ik houd het vooralsnog op de laatste 
lezing. Enerzijds neemt het aantal tentoon
stellingen waaraan geen enkele inhoude

lijke visie ten grondslag ligt snel toe. Deze 
tentoonstellingen zijn er natuurlijk altijd 
geweest, maar het is recent dat museum
directeuren of conservatoren deze visie- 
loosheid met overtuiging aan. het publiek 
presenteren. Zo leidt Rudi Fuchs de door 
drie van zijn conservatoren gemaakte ten
toonstelling over kunst en homoseksuali
teit, From the Corner of the Eye, in de 
catalogus als volgt in: “Een thematisch ka
der of een theoretische standpuntbepaling 
hoeft geenszins tot een vernauwd perspec
tief op kunst te leiden”. Deze defensieve 
formulering geeft natuurlijk het tegendeel 
te kennen van wat ermee beweerd wordt. 
Fuchs vindt dat thematische of theoretische 
tentoonstellingen kunstwerken onrecht 
doen. Zulke tentoonstellingen maken kunst
werken tot illustratie van een thema of po
sitie. Thema’sof posities kunnen wel visu
eel uitgedrukt worden, maar zijn zelf niet 
puur visueel. De presentatie van kunst in 
termen van thema of theoretische positie 
zou een reductie van het kunstwerk zijn tot 
iets ‘erbuiten’.
Tentoonstellingen die nadrukkelijk geen 
visie op het onderwerp van de tentoonstel
ling nastreven, zijn echter in de beste geval
len aanleiding voor puur visueel genot. Het 
conservatorschap is er verheven tot 
etaleurskunst van de hoogste graad. Kunst
werken zijn in fraaie, formele composities 
en arrangementen op de muur of in de ruimte 
samengebracht. Deze tentoonstellings
praktijk evenaart de meest sublieme voor
beelden van reclamefotografie.
Steeds vaker wordt in musea een tegenover
gesteld objectief nagestreefd. Steeds vaker 
gebeurt het dat musea zich niet langer als 
kunsttempel of als een circus voor spectacu
laire evenementen presenteren, maar eerder 
als een soort cultureel centrum waarin ruimte 
is voor de confrontatie van verschillende 
kunstopvattingen en waarin met kunst posi
ties ingenomen kunnen worden over kwes
ties die buiten de museummuren actueel 
zijn of zouden moeten zijn. Zowel het mu
seum als zodanig, als de kunstwerken die 
erin worden getoond, zijn niet langer aanlei
ding of voorwaarde van een kantiaanse 
esthetische ervaring, maar bemiddelen in 
intellectuele posities. Deze overtuiging 
wordt bijvoorbeeld heel expliciet uitgedra
gen door het recentelijk geopende Kiasma 
Museum of Contemporary Art in Helsinki. 
Dit museum brengt zijn beleid als volgt aan 
de man: “Not only a physical space Kiasma 
is also an inspiring conceptual space, 
challenging people to meet and to take a 
stand, stimulating and conveying a variety 
of thoughts, ideas, and opinions”. [10]

Via ervaring tot kennis

De geschetste tweespalt is uiteindelijk te 
herleiden tot twee verschillende noties van 
‘ervaring’. Volgens de meest gangbare notie 
van het begrip ‘ervaring’ is een ervaring iets 
dat subjecten ‘hebben’ in plaats van ‘doen’. 
Ervaringen zijn directe, onmiddellijke, sub
jectief beleefde versies van de realiteit. Het 
zijn geen gemedieerde sporen van de reali
teit, maar eerder stukjes realiteit. De afgelo
pen tien jaar is deze notie van ervaring funda
menteel herzien, met name door feminis
tische wetenschappers als Joan W. Scott en 
Theresa de Lauretis. [ 11 ] Zij hebben aange
toond dat ervaring helemaal niet direct en 
onmiddellijk is, zoals gewoonlijk wordt 
aangenomen, maar dat zij fundamenteel dis
cursief is. Ervaring is afhankelijk van verto
gen, van symbolische, dus bemiddelde sys
temen. Vormen van ervaring worden niet 
alleen bepaald door de gebeurtenis of het 
kunstwerk dat ervaren wordt, maar ook door 
het vertoog waarin de gebeurtenis of het 
kunstwerk wordt gedacht of uitgedrukt. 
Zonder een vertoog, dat wil zeggen een 
symbolisch systeem van conceptuele on
derscheidingen, is een gebeurtenis of een 
kunstvoorwerp überhaupt niet ‘ervaarbaar’. 
Tot aan de vroege 18de eeuw waren de 
begrippen ‘ervaring’ en ‘experiment’ nauw 
met elkaar verbonden. Ervaring was de ken
nis die men opdeed door middel van expe
rimenten en observatie. Later kwam het 
begrip ‘ervaring’ steeds meer te staan voor 
een soort volledig bewustzijn dat meer aan
sluit bij gevoel dan bij rationeel denken. 
Van belang is dat de bewustzijnsstaat waar 
ervaring dan voor komt te staan, gezien 
wordt als authentiek, waar en onmiddellijk. 
Het zal duidelijk zijn dat Kants notie van 
esthetische ervaring aan deze betekenis
omslag bijgedragen heeft.
Tot op de dag van vandaag staat ervaring 
tegenover kennis. Terwijl kennis waar of 
vals kan zijn en voorhanden is in teksten of 
tradities die bemiddeld zijn en dus adequaat 
geïnterpreteerd moeten worden, is ervaring 
authentiek, onmiddellijk en dus onbetwist
baar. Ervaringen, zowel die van jezelf als 
van anderen, heb je maar te respecteren en 
kunnen niet als onwaar bestreden worden. 
Ze zijn op voorhand begrijpelijk.
Als we de pre-kantiaanse notie van ervaring 
weer gaan hanteren, is ervaring, ook die van 
kunst, weer betwistbaar. Dan is deze niet 
langer een authentiek feit, maar het resultaat 
van een geobserveerde situatie waarbij con
cepten en vertogen ingezet worden die als 
een set gekleurde brillen de situatie op ver
schillende manieren belichten. Een andere
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Bericht aan de dramaturg: opkrassen!
Dramaturgie is - hoe kon het ook anders - 
een Duitse uitvinding. Oorspronkelijk is de 
dramaturg een functionaris in het ernstige 
land van Kant en Hegel. Terwijl Frankrijk 
zijn eerste dramaturg aanstelt in 1964, schrijft 
Gotthold Ephraim Lessing in zijn tijdschrift 
Hamburgischer Dramaturgie al in 1767: 
“Dramaturgie is de reflectie over de bouw 
en de werking van toneelstukken, reflectie 
over theaterkunst en theaterspel, commen
taar op en discussie over het dramatische en 
de theaterkunst,” en dat alles “gericht naar 
en ten bate van het publiek”. Die verrassend 
actuele definitie benadrukt de twee richtin
gen die het dramaturgische werk moet uit- 
gaan: naar binnen, wat het onderzoek be
treft, en naar buiten, als het erom gaat dat 
onderzoek te communiceren met de buiten
wereld. En meteen rijzen de problemen de 
pan uit. Want hoe kan dat denkwerk zomaar 
zichtbaar worden, en dan nog wel voor een 
publiek? Dat komt toch voor het spektakel? 
Waarom moet het ook nog eens geplaagd 
worden met verstandelijke bespiegelingen? 
Kunnen die dan niet aanschouwelijk ge
maakt worden in de voorstelling zelf? Faalt 
die niet als ze daar niet in lukt? Of kan ze 
daar niet echt in lukken, zoals Brecht lange 
tijd stelde? Loert met iedere opvoering mis
schien het gevaar dat de kritische reflex 
uitgeschakeld wordt? Geeft Lessing, zelf 
een befaamd toneelschrijver, met zijn uit
eenzetting de bezoeker eigenlijk geen waar
schuwing mee tegen het theater, omdat de 
vervoering en het vermaak het kritische 
inzicht in de weg kunnen staan?
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Kunst van een lagere orde

Het opvoeren van de dramaturg kan niet 
anders begrepen worden dan als een nood
zakelijk geachte vorm van legitimatie en 
didactiek. Theater heeft daar behoefte aan, 
omdat het eeuwenlang een slecht erkende 
kunstvorm is geweest. Lange tijd wordt het 
als een onzuivere, dubieuze, schandelijk 
wulpse want uitgesproken lichamelijke 
kunstvorm beschouwd. Over zijn artistieke, 
maar ook over zijn maatschappelijke waarde 
zijn daarom voortdurend twijfels gerezen. 
Hoe zou een onzuivere voorstellingswijze 
het juiste wereldbeeld kunnen uitdragen? 
Het gekronkel van lijven leidt alleen maar 
af. De zinnelijkheid, de erotiek zitten de 
maatschappelijke relevantie in de weg. Het 
stichtende vermogen van het theater ligt dus 
voortdurend onder vuur, terwijl het als geen 
ander aanspraak wil maken op levens
echtheid.
Het is maar sinds de opkomst van de film, 
maar vooral de T.V. dat daar verandering in 
komt. Sedert de zege van de televisie kan 
het theater met gemak zijn neus ophalen 
voor iets dat nog aan beduidend lagere in
stincten appelleert. Voordien moet het zich 
regelmatig weren om serieus genomen te 
worden. Mag theater al een kunst zijn, dan 
toch één van een lagere orde. De schilder, de 
componist - wiens disciplines het altijd 
zonder dramaturg hebben kunnen stellen - 
dat waren kunstenaars. De schrijver, zelfs 
de toneelschrijver. Maar de acteur toch niet? 
De regisseur is natuurlijk ook een kunste
naar, maar dan pas vanaf Ibsen en Tsjechov, 
die een veel persoonlijkere, ‘artistieke’ aan
pak eisen. Daarvoor fungeert hij alleen maar 
als een soort toneelmeester.
Terwijl de geschiedenis van de regisseur 
min of meer het pad volgt van de moderne 
kunst, vormt die van de dramaturg een gril
lig parcours waarbij men aan elk stadium de 
macht van de intellectueel kan aflezen. Die 
macht groeit en verdwijnt weer. Zo plegen 
een aantal dramaturgen doorheen de 
19de eeuw, de eeuw van de vaudeville nota 
bene, succesvolle coups in het Duitse thea
ter. Ze belichamen het idee van een theater 
dat, zowel in de uitbouw van de organisatie 
als in de keuze van het repertoire, als plan tot 
in de puntjes is uitgedacht. Maar in de ja
ren ’20, het modernistische tijdperk van Max 
Reinhardt en Leopold Jessner, mag de dra
maturg zich uitsluitend met de PR-campagne 
bezighouden.
Brecht installeert de functie in haar huidige 
vorm, een gemiddelde van alle vorige sta
dia. Onder zijn invloed - maar pas na zijn 
dood - wordt de dramaturg een vaste intel
lectuele ambtenaar die zich aan de zijde van 
de regisseur ophoudt, en - naargelang de 
vraag - de man van de theorie, de weetjes, of 
de seizoensfolder is. Na Brecht, met andere 
woorden, wordt het probleem van de dra
maturg gedemocratiseerd. Want meester of 
knecht, bijna altijd is er de tweespalt. Onder 
of boven, de intellectueel van dienst situeert 
zich meestal ten opzichte van het spektakel, 

maakt er zelden wezenlijk deel van uit. 
Terwijl hij, in tegenstelling tot de criticus of 
de wetenschapper, toch tot de productie- 
structuur behoort. Met de aanstelling van de 
dramaturg voltrekt zich dus een fundamen
tele breuk. Het intellect krijgt een plaats aan 
de zijlijn. Het wordt naarde kant gedraineerd. 
In het theater krijgt de scheiding tussen 
verstand en gevoel, tussen spel en gedachte, 
een institutioneel karakter.

Een bleke schim

De aanwezigheid van de dramaturg^aran- 
deert dat er een concept is, een Plan Vooraf. 
Aanstichter van het Plan Vooraf is niet de 
dramaturg zelf, maar de regisseur, die het 
van goddelijke momenten, flitsen van inspi
ratie moet hebben. Eens het visioen zich aan 
hem geopenbaard heeft, zal de dramaturg 
het Plan Vooraf uittekenen, stofferen, wa
terdicht maken. Hij verwoordt wat de regis
seur heeft aangevoeld. Vaak brengt hij de 
regisseur aan het verstand wat deze nu ei
genlijk wil. Zijn rol heeft daarmee 
ontegensprekelijk een maskerende kant. Als 
secretaris van het eigenlijke artistieke brein 
moet hij de gaten in dat brein dichten, en een 
goed verhaal verzinnen. Als het verhaal dan 
meeslepend verteld is, zal het kind in de 
regisseur er graag in willen geloven. De 
dramaturg legitimeert de ernst van de zaak 
dus niet alleen naar buiten toe. Nog het 
meest van al moet hij de regisseur overtui
gen van het belang van diens éigen intuïties. 
Een nuttige dramaturg houdt zij n baas nood
zakelijkerwijs een corrigerende spiegel voor. 
Zozeer hij aan de borst wordt gedrukt—door 
de regisseur- zozeer wordt hij gewantrouwd 
— door de acteurs. Op het speelvlak, tijdens 
de repetities, vormt hij een aangekondigde 
bedreiging. Vroeg of laat zal hij komen en 
de vorderingen evalueren vanuit een voor 
de spelers altijd troebele invalshoek. Hij 
beoordeelt hen niet op hun sublieme bedrog 
- waar ze zo goed in zijn - maar op hun 
zogenaamde relevantie binnen het voorop
gestelde betekenisgeheel. Het Plan wordt 
op dat ogenblik echter alleen nog maar in 
zijn hoofd warmgehouden, en in dat van 
niemand anders - de regisseur heeft wél wat 
beters te doen. De dramaturg is dus een 
boeman, een donker monster; zijn nakend 
bezoek baart onrust onder het spelersvolk. 
Maar wat blijkt bij zijn binnenkomst: het is 
een bleek wezen, dat zo gauw het zijn kamer 
verlaten heeft, moet wennen aan het licht en 
het leven. Het wantrouwen dat hij opwekt, 
vindt zo een uitlaat in spot. Een bleke, 
krachteloze schim, dat is het beeld van de 
reflectie die zich af en toe over de kunstma
tige vitaliteit van het toneelspel komt wer
pen. Bekend zijn echter ook de schijnbare 
allianties met de acteurs tegen de regisseur. 
Zijn kamerlijke aard maakt de dramaturg 
soms zo genuanceerd dat hij bij conflicten 
tussen beide partijen geen harde standpun
ten kan verdedigen en de onverholen strie
mende commentaar van de regisseur ver

zacht ten gunste van de spelers. Dan doet 
men plots graag een beroep op zijn zelf
gekweekte weekheid.
Die komt ook aardig van pas bij een andere 
klus die hij regelmatig moet klaren: afge
vaardigde zijn in een debat - met andere 
dramaturgen, liefst nog op festivals - om te 
spreken over de huidige stand van zaken in 
het theater en in de wereld. Scherpe kritiek 
voor het eigen bedrijf ontbreekt daar totaal. 
Het dramaturgendebat - zoals het ook al 
jaren wordt gevoerd in Etcetera - kenmerkt 
zich door het signaleren van een aantal 
complexe problemen én het in het vooruit
zicht stellen van betere tijden. Opvallend is 
de immer terugkerende mildheid waarmee 
het theater zich bij monde van zijn drama
turgen over zichzelf uitspreekt. Ook dat 
behoort dus tot hun officiële functie. Ze 
lijken daarmee op critici die men de angel 
heeft uitgerukt: wel analyses kunnen ma
ken, maar geen scherpe conclusies mogen 
trekken. En hier duikt de andere kant Van het 
probleem op. Echt geïntegreerd in het spek
takel zijn ze niet, maar afstand nemen om de 
problemen waarin het theater verzeild is 
geraakt naar buiten te brengen, kunnen ze 
niet. Hun positie neutraliseert hen in beide 
richtingen. De dramaturg is bij uitstek een 
impotente intellectueel.

Het Plan Vooraf heeft naast een interne, ook 
een externe functie. Handig samengevat 
moet het op ontelbare exemplaren verspreid 
worden in seizoenfolders, maandbrochures, 
weekagenda’s en dagklappers. Niet om ge
lezen te worden (wie in godsnaam leest die 
dingen, geschreven een jaar voor men aan 
de voorstelling begint, je zult dus wel getikt 
zijn), maar om op te vallen. ‘Hier ligt, op 
glanzend papier, in een frisse lay-out, ons 
wereldbeeld, zoek de samenhang. ’ Aan pro
motie voeren, zo zal de dramaturg grif toe
geven, heeft hij eigenlijk een rothekel, maar 
het laat tenminste vastpakken, zo’n folder. 
Meestal is zijn arbeid immers onzichtbaar. 
Dat maakt hém tegenover de buitenwereld 
soms erg zenuwachtig.
Het publiek, dat een gezond wantrouwen 
tegen de dramaturg koestert, vraagt hem 
voortdurend wat er achter zijn raadselachtig 
klinkende functie schuilgaat. Niks meer dan 
een ronkende leegte, zo vermoedt het. Daar 
heeft hij meestal niet dadelijk van terug. Hij 
stottert en stamelt, en rept met geen woord 
over folders. Wel is er immer dat vage 
gemompel over ‘opzoekingswerk rond his
torische achtergronden’. Maar nooit een 
verklaring waartoe dat dan wel dient. Hoe 
dat in een voorstelling verwerkt Wordt. 
Welke toneelvoorstelling biedt ons eigen
lijk historische inzichten? Zuiver histo
rische verwijzingen in een stuk zijn meestal 
onbruikbaar, hun ontrafeling dient alleen 
maar om te weten waarom men ze precies 
wil wegsnijden. Wie Shakespeare speelt, 
doet dat niet om iets te vertellen over het 
Engeland van de 17de eeuw. Müller 
ensceneren, o.k„ maar niet om de situatie in 

Oost-Duitsland toe te lichten. Dat interes
seert geen kat. De makers in geen geval, en 
het publiek nog veel minder. Als een drama
turg dus over ‘historisch opzoekingswerk’ 
begint, zet hij gewoon zijn overbodigheid in 
de verf. Wat trouwens symptomatisch is 
voor het hele theater. In theater is de notie 
‘geschiedenis’ vooral een zwaar misbruikt 
begrip. Het voegt een kunstmatige echo toe, 
suggereert een historische ruimte waarin de 
actualiteit van iedere particuliere voorstel
ling als een noodzaak zal weerklinken. Ter
wijl theater maar moeilijk historische pre
tenties kan waarmaken. Zijn mogelijke 
kracht, die alles te maken heeft met zijn 
lichamelijkheid, ligt veel meer in de om
gang met de actualiteit. Maar ook dat is een 
mismeesterde term in de theaterwereld: de 
minste oppervlakkige gelijkenis tussen een 
nieuwsfeit en een toneelstuk, en men ge
waagt al van een ‘belangwekkende theater
ervaring’. Hoe theater zich tot de histo
rische en actuele tijd verhoudt, is, gezien én 
zijn beperking in ‘overdrachtelijkheid’ én 
de opmars van nieuwe media, een zeer be
langrijke vraag waarmee de hele theater
wereld zich moet inlaten.

Is het toeval dat de kunstvorm die er zich het 
meest op beroept de samenleving een spie
gel voor te houden - ruimte, tijd, lichame
lijkheid - er een intellectuele surveillant op 
moet nahouden? Dient die functie vooral niet 
als alibi voor het beeld dat het theater van 
zichzelf wil verspreiden? Andere artistieke 
disciplines hebben dat niet nodig, het theater 
kan niet zonder. Om zichzelf en de buitenwe
reld van zijn maatschappelijk-kritisch be
lang te overtuigen. Maar die extra garantie 
versterkt juist het probleem. Het intellect zit 
geïsoleerd in een persoon die niet het spel 
beoordeelt, maar de vooraf bepaalde bete
kenis. Waar hét spel nooit aan beantwoordt. 
Niet zozeer omdat het van een andere orde 
is, maar omdat de geïnstalleerde tweespalt 
het een andere kant uitstuurt. In feite ont
slaat de keuze voor een dramaturg de spelers
groep van een gedeelde intellectuele be
trokkenheid. Het intellectuele wordt een 
vak apart, waardoor de potentiële kracht 
ervan verschrompelt. Het noodzakelijke 
evenwicht tussen intuïtie en reflectie wordt 
door de dramaturg verzwakt, in plaats van 
het te versterken. Hijzelf wordt daar het 
eerste slachtoffer van. Zijn lot is als dat van 
een gemuilkorfde hond aan de ketting, op 
een erf waar nooit gevaar dreigt.
In tegenstelling tot vele andere problemen, 
is dat van de dramaturg vrij simpel. De 
kunstmatige scheiding die hij belichaamt, 
moet gewoon worden weggewerkt. Zijn 
functie moet oplossen in de gehele groep. 
Iedere speler moet een verantwoordelijk
heid dragen, waarin betekenis en inzicht 
niet gescheiden zijn van verleiding en spel. 
Het ontslag van de dramaturg moet de weg 
vrijmaken vooreen permanente dramaturgie.

Bart Meuleman
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Tentoonstellingslocaties:
Voormalig directiegebouw Eisden-Mijn-Maasmechelen,
Zetellaan, 3630 Maasmechelen
Kasteel Vilain Xllll Leut, Dreef 148, 3630 Maasmechelen

Iedere zondag van 13 tot 18 uur

in samenwerking met

ENprovincie 85..
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Cultureel Centrum l
Maasmechelen
Info: Cultureel Centrum Maasmechelen, 
Koninginnelaan 42, 3630'Maasmechelen (Eisden-Tuinwljk), 
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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 atelièr ter beschikking.

Informatie:

Telefoon:

HKA / Ateliers Arnhem
Onderlangs 9
6812 CE Arnhem
[026] 35 35 626 (week);
[026] 35 35 679 (woensdag)

Pi Backus 
Jos Bamps 
Rudi Beerens588® 
Ron Bernstein 
Andre Bertels 
Gerard Bijnens 
Georges Blom 
Ludoo Boonen

-

-

Marie-Jeanne Bouduin 
Wim Caus 
Pie Daenen 
Dalemans Bros. 
Dré Devens 
Zjuul Devens 
Hugo Duchateau 
Rudi Eurlings 
Willo Gonnissen 
Pollie Gregoor 
Dan Hal 
Ludo Hoeven 
Irène Judong 
Mathieu Meijers 
Mark Milissen 
Yvonne Mostard 
Ivan Popovic 
Han Rameckers 
Bart Slangen 
Luc Smeets 
Piet Stockmans 
Malou Swinnen 
Leonne van de Gaar 
Luc van der Hallen 
Tom Van Schepdael 
Liliane Vertessen 
Sara Wilczak 
Jan Winkels

Kunstmesse 
Düsseldorf

wWltple
Grafieken, Sculpturen, Objecten

B 4.10.1998

Dagelijks geopend van 

11.00 uur tot 20.00 uur

Informatie en voorver

koop entreekaarten:

SPEYBROUCK BVBA

Ottergemse steenweg 5 

9000 Gent

Tel. 09/245.01.68

Fax 09/245.01.69
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Het geheugen en de marge: Didier DaeninckX
Een zijdelingse blik op de intellectuelenproblematiek

Een paradox

Ik herinner me niet precies hoe ik schrijver 
bén geworden. Wat ik wel weet, is dat ik 
tijdens mijn laatste jaar als arbeider in een 
drukkerij, een jaar lang dezelfde formulieren 
heb gedrukt. Ik weet het nog goed: een jaar 
lang heb ik boorddocumenten voor Renault 
gedrukt: drie maandenopblauw papier, drie 
maanden op roze papier en drie maanden op 
geel papier. (...) Ik kwam naar het werk in 
een staat van waanzin, met een gevoel van 
mislukking. (...) Ik ben het daar ten slotte 
afgetrapt.
Ecrire en contre, p. 47.

We schrijven 1977. Daeninckx (geboren in 
1949 in Saint-Denis, een Parijse voorstad) is 
werkloos, hij heeft geen diploma - hij werd 
in het voorlaatste jaar van de humaniora aan 
de deur gezet - en moet het voor een tijdje 
rooien met een magere uitkering. Maar de 
keuze tegen de fabriek is ook een keuze voor 
de literatuur, want Daeninckx begint na zijn 
ontslag onmiddellijk te schrijven, maanden
lang en als een volslagen leek. Het resultaat 
is Mort au premier tour, het eerste deel van 
de Cadin-cyclus. Daeninckx klopt aan bij 
veel uitgevers, maar zonder resultaat. Het 
boek verschijnt uiteindelijk vijfjaar later, in 
1982, bij Le Masque. Daeninckx zal achteraf 
elke heruitgave van zijn debuut verbieden, 
omdat hij het een literair misbaksel vindt. Het 
boek blijft inderdaad jarenlang onvindbaar- 
en de Cadin-cyclus voor het groeiende aantal 
lezers jammer genoeg onvolledig. Ook 
Daeninckx begrijpt dit en in 1997 stemt hij 
eindelijk in meteen heruitgave (bij Denoël), 
die bij nader toezien een integrale bewerking 
blijkt te zijn: van de oorspronkelijke tekst 
blijven alleen de eerste drie regels over.
Vanaf 1977 is Daeninckx misschien wel 
schrijver, maar geen beroepsauteur: hij com
bineert het schrijven achtereenvolgens met 
de baan van cultuuranimator en journalist bij 
verschillende lokale en regionale bladen. 
Dankzij de journalistiek scherpt hij zijn 
schrijftechniek aan. De eigenlijke start van 
Daeninckx’ literaire carrière volgt in 1984, 
wanneer Robert Soulat en Christian Mounier, 
de directeuren van Gallimards Série noire, in 
een klap drie manuscripten aanvaarden (Le 
Géant inachevé, Le Bourreau et son double 
en Meurtres pour mémoire). Het is het begin 
van een productie die in de loop van de jaren 
’80 en ’90 indrukwekkende proporties aan
neemt. Inmiddels zijn van Daeninckx meer 
dan dertig boeken gepubliceerd die de meest 
uiteenlopende genres bestrijken. Het om
vangrijke oeuvre kan als volgt worden on
derverdeeld:
• misdaadverhalen met inspecteur Cadin in 
de hoofdrol: Mort au premier tour (1982, 
1997), Le Géant inachevé (1984), Meurtres 
pour mémoire ( 1984), Le Bourreau et son 
double (1986) en Le Facteur fatal (1990);
• andere misdaadverhalen: Le Der des ders 
(1984), Métropolice (1985), Play-back 

.(1986), Lumière noire (1987), La Mort 
n’oublie personne (1989), Un Château en 
Bohème ( 1994), Nazis dans le métro ( 1996); 
• bundels met kortverhalen: Hors-limites 
( 1992), Zapping ( 1992), Autres lieux (1993), 
Main courante ( 1994), En marge ( 1994), Les 
Figurants (1995), Histoires d’Histoire 
(1998);
• jeugd- en kinderliteratuur: La Fête des 
mères (1986), Le Chat de Tigali (1988), 
A louer sans commission (1991);
• stripverhalen: Arcadius Cadin (1990, met 
tekeningen van Jean-Pierre Coureuil), 
Meurtres pour mémoire (1991, met tekenin
gen van Jeanne Puchol), La Page cornée 
(met tekeningen van Mako) en Le Der des 
ders (eind 1998, met tekeningen van Jacques 
Tardi; dit is het enige werk van Daeninckx 
dat in het Nederlands werd vertaald: zie 
bibliografie);
• politieke en andere non-fictie: Jirinovski, le 
Russe qui fait trembler le monde (1994), 
A nous la vie (1996, commentaren bij foto’s 
van Willy Ronis); Le Goût de la vérité. 
Réponse à Gilles Perrault (1997; over het 
negationisme in linkse kringen).
Daeninckx is niet alleen een veelschrijver, 
hij stapelt ook de literaire prijzen op: de Prix 
Paul-Vaillant-Couturier, de Grand Prix de la 
littérature policière, de Prix du Roman noir, 
de Prix Mystère de la critique, de Prix 
populiste, de Prix Louis-Guilloux, de Prix 
Polar Jeunes. Het zijn niet de echt grote 
prijzen, maar alles wijst toch in de richting 
van een groeiende erkenning van een oeuvre 
dat bij erg veel uitgevers onderdak vindt, bij 
de groten zoals Gallimard, Denoël of Julliard, 

en bij kleinere zoals het literair prestigieuze 
V erdier of andere, minder bekende uitgevers 
zoals Baleine, Paroles d’Aube, Hoëbeke of le 
Cherche-Midi. De versnippering van zijn 
oeuvre over verschillende uitgevers is niet 
echt problematisch, omdat Daeninckx er con
tractueel over waakt dat zijn werk snel in de 
Folio-pocketreeks van Gallimard opgeno
men wordt.
Ik verwees zonet naar de groeiende erken
ning van Daeninckx als schrijver. Een 
nuance is wenselijk: groeiende erkenning 
vooral door het grote publiek. Op het vlak 
van de literaire kritiek liggen de zaken an
ders. Op enkele recensies, interviews en een 
tweetal grotere artikels na is er tot op heden 
weinig of niets geschreven over Daeninckx. 
Gezien de omvang van het werk en de soms 
prestigieuze uitgevers, een merkwaardige 
stilte. Of misschien toch ook niet zo merk
waardig. Velen blijven inderdaad Daeninckx 
identificeren met een Série noire-auteur, met 
een broodschrijver dus wiens teksten niet 
zelden drijven op een steeds herhaaldformat. 
Daeninckx’ overstap van het misdaadverhaal 
naar de novelle is daarenboven een risico
volle onderneming, zeker in een literaire 
context - de Franse - waar het kortverhaal 
nog steeds een vrij marginaal bestaan leidt. 
De derde factor die de relatieve stilte van de 
kritiek kan verklaren, heeft wellicht te maken 
met het feit dat Daeninckx zich zeer expliciet 
aandient als een links schrijver (hij was lid 
van de communistische partij tot het begin 
van de jaren ‘80, maar nooit een man van de 
orthodoxie): de thematiek van zijn werk, het 
intertekstuele referentiekader, het soort lite
raire prijzen (Vaillant-Couturier, Guilloux), 
het openlijke engagement in sociale en poli
tieke debatten, uit alles spreekt verzet tegen 
uitsluiting en uitbuiting, tegen de elitaire 
cultuur. Daeninckx laat zich bijgevolg maar 
moeilijk herleiden tot een louter literair au
teur.
Na de silence des intellectuels van het einde 
van de jaren ‘70 en het begin van de jaren ‘80 
neemt Daeninckx dus de draad op van het 
engagement. Maar hij doet dat niet in naam 
van de Waarheid - in tegenstelling tot een 
bepaalde filosofische Waarheid die zich plots 
als hoedster van Marx en het marxisme op
werpt of tot de sociologische Waarheid die 
met een sartreaans pathos (quelle ironie...) 
het grote Gelijk opeist. Daeninckx is een 
‘kleine’ intellectueel die zich bij voorkeur 
ophoudt in de sloppenwijken van de Ge
schiedenis, een ‘kleine’ intellectueel zonder 
vaste stek die niettemin met heel bescheiden, 
sjofele middelen (in termen van symbolisch 
kapitaal) een eigenzinnige en boeiende vorm 
van kritisch engagement gestalte geeft. 
Daarom hoort ook hij thuis in een nummer 
dat gewijd is aan de intellectuelenproblema
tiek. Zij het op een misschien wat ongebrui
kelijke manier. De biais, zijdelings. Wat 
volgt, is dan ook een oblique (‘steelse’) lec
tuur.

Dupin, Holmes, Poirot, Maigret et les 
autres

Kunt u me vertellen wat u zich herinnert van 
oktober 1961? Ik zou het erg op prijs stellen, 
zeker als u in de buurt bent geweest van de 
Faubourg Poissonnière. Ik zal uw naam niet 
in mijn rapport vermelden, u heeft mijn woord. 
Ik wil alleen te weten komen wat er die nacht 
precies gebeurd is. Iedereen houdt de lippen 
stijf op elkaar en er zijn bijna geen sporen 
meer... Zonder Bernard Thirauds dood in 
Toulouse, zou ik wellicht nooit iets geweten 
hebben.
Meurtres pour mémoire, p. 92.

In het klassieke misdaadverhaal is de speur
der een held, een soort Übermensch. Alle 
componenten van het verhaal hebben in we
zen slechts een doel: ze zetten elk op hun 
manier de grootsheid van de detective in de 
verf. De geniale snoodaard, de hypercom- 
plexe moord, het onwaarschijnlijke aantal 
verdachten, en de dwaze helper die er stee
vast naastzit-type Watson ofHastings: niets 
belet dat de waarheid uiteindelijk aan het 
licht komt. Integendeel, hoe groter de obsta
kels, hoe beter voor de speurder.
In zijn mooie maar uiterst moeilijke essay 
over de misdaadroman, Der Detektiv- 
Roman (1922-1925), formuleert Siegfried 
Kracauer een interessante hypothese: de de
tective is in feite een bloedeloos, geslachts- 
loos wezen dat het principe van een absoluut 
instrumenteel geworden rationaliteit be
lichaamt: alles - de ander, de dood, de objec

ten - wordt van zijn specifieke substantie 
ontdaan en in het grote, onfeilbare raderwerk 
van de grijze cellen gewrongen. Hiermee 
verraadt de detective meteen ook de essentie 
van zijn wereld—hoe weinig er trouwens ook 
van die werkelijkheid in de klassieke misdaad
roman aan bod komt: de wereld is in een 
toestand van totale instrumentalisering te
rechtgekomen. Ik ga nog een stap verder dan 
Kracauer. Nooit draaide Kants esthetische 
rede op vollere toeren, nooit was ze perfecter. 
De essentie van het verhaal schuilt eigenlijk 
niet in de opheldering van een mysterie: alles 
is slechts voorwendsel voor het puur 
autotelische spel van de rationaliteit met haar 
éigen categorieën. Kortom, de detective als 
‘vleesgeworden’ Zweckmaftigkeit óhne 
Zweck (‘doelmatigheid zonder doel’). Dit is 
van toepassing op Dupin, Holmes, Poirot of 
Miss Marple en ook op Maigret. Deze laatste 
is wat concreter, ‘menselijker’ dan zijn voor
gangers - denk aan Maigrets fameuze psy
chologische intuïtie - en op sommige ogen
blikken is de grens tussen misdaad en gerech
tigheid, tussen misdadiger en detective ge
vaarlijk vaag, zoals in La Nuit du carrefour 
(1931) waarin Maigret net niet bezwijkt voor 
de lichamelijke charmes van een van de 
hoofdverdachten (bijna twee decennia voor 
Adorno's en Horkheimers Odysseus (on-) 
gewillig een analoge beproeving trotseert in 
Die Dialektik der Aufklarung). Fundamen
teel beantwoorden de Maigret-verhalen ech
ter aan de klassieke heroïsch-epifanische 
plotstructuur: aan het eind van de rit zal de 
speurder onverbiddelijk en onvermijdelijk 
de waarheid onthullen.
Daeninckx’ protagonisten zijn geen helden, 
maar veeleer getuigen. Inspecteur Cadin is 
een al bij al doordeweekse figuur die met 
gevallen opgezadeld wordt die hem niet zel
den boven het hoofd groeien. Geen vlijm
scherpe deducties hier, maar een moeizaam 
zoeken en tasten naar waarheid in een wereld 
die van geen waarheid wil weten. De slacht
offers zijn al even banaal: bij Daeninckx 
zoek je tevergeefs naar notabelen, rijkelui of 
hooggeplaatsen: als ze al verschijnen, dan 
steevast als slachtoffers van hen die zich 
wreken, voor de dood van een naaste of voor 
moordend onrecht en verraad. Cadins wereld 
is vrij somber en de inspecteur zelf onbe
stemd melancholisch en steeds depressiever 
wanneer hij nog maareens weggepromoveerd 
wordt, ver weg in ‘la France profonde’. In 
Cadins odyssee tellen niet de politionele 
exploten, maar de grauwe werkelijkheid die 
zich voor de ogen van de protagonist af
speelt. Dat Daeninckx op dit punt beïnvloed 
is door de Amerikaanse roman noir van 
Dashiell Hammett of Ray mond Chandler ligt 
voor de hand. Toch gaat de vergelijking niet 
volledig op. De roman noir uit de jaren ‘30 
keert in feite de waardenschaal van de klas
sieke misdaadroman om: van een absolute en 
onkreukbare held wordt de detective een 
looser die zelf door de misdaad meegesleept 
wordt en van de triomfantelijke epifanie van 
de waarheid blijft weinig of niets over. De 
geruststellende, zelfverzekerde ratio moet 
plaats ruimen voor geweld, bedrog en dood. 
Daeninckx gaat verder dan de roman noir, 
verder ook dan de hard-boiled detective
roman: de louter morele en narratieve anti
these volstaat niet. Ook Cadin botst voortdu
rend op engelen die duivels blijken te zijn of 
duivels die iets engelachtigs hebben, maar 
wat hij beleeft, overstijgt de klassieke 
misdaadplot zelf (op dat punt blijft de Ame
rikaanse roman noir dus eerder klassiek): de 
moordintrige zit in de geschiedenis verstren
geld, in een gewelddadig, tragisch, onver
werkt verleden dat het heden - dat van Cadin 
en van de lezer - parten blijft spelen. Alles 
begint met een moord en eindigt met het 
eindeloze geweld dat onze eeuw gemaakt 
heeft tot wat zij is. Cadin kan misschien 
enkele moorden oplossen, maar van de es
sentie kan hij slechts getuigenis afleggen. 
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat 
Daeninckx na de Cadin-cyclus-in Le Facfówr 
fatal pleegt een compleet aan lager wal ge
sukkelde Cadin zelfmoord - vaak naar hoofd- 
personages grijpt die beroepshalve getuige
nis afleggen, zoals onderzoeksjournalisten 
en schrijvers: Mare Blingel in La Mort 
n’oublie personne, Patrick Farrel in Play
back, Novacek in Ûn Château en Bohème en 
Gabriel Découvreur (een ironische naam voor 
iemand die ont-dekt) in Nazis dans Ie métro.

Zonder Bernard Thirauds dood had Cadin 
wellicht nooit iets geweten over de gebeurte
nissen van oktober 1961. Via de moordzaak 
Thiraud ontdekt de inspecteur dat er in okto

ber 1961 een omvangrijke betoging van Al
gerijnen in Parijs heeft plaatsgevonden. De 
manifestatie werd extreem gewelddadig neer
geslagen door de ordediensten. Er is sprake 
van enkele honderden doden. Ze werden 
neergeschoten — op straat of in kazernes — 
doodgeslagen of in de Seine gegooid. De 
doden haalden nooit de nieuwsbulletins, laat 
staan de annalen van de Geschiedenis. De 
naam van de hoofdverantwoordelijke van de 
ordediensten is Maurice Papon... Van Parijs 
1961 belanden we zo in Drancy, het zenuw
centrum van de Franse joden transporten.

Genealogie versus deconstructie

Ik hoorde toen voor het eerst iets over een 
Frans-Russisch conflict dat zich in 1917 in 
het departement van de Creuse zou af ge
speeld hebben. Ondenkbaar. Men kan net zo 
goed beweren dat Maarschalk Foch vooreen 
titelgevecht in de ring zal stappen tegen de 
koning der Pygmeeën.
Le Der des ders, p. 81.

De evolutie van de naoorlogse misdaadroman 
lijkt onderhevig aan een viertal uiteenlo
pende tendensen. Aan de uitersten van het 
generische spectrum vinden we twee tegen
gestelde dynamieken, namelijk die van de 
intellectualisering van het genre en die van 
zijn trivialisering. In het eerste geval worden 
structuren, plots en actantiële stereotypen uit 
de misdaadroman op een ludieke, soms zelfs 
metafysische manier hergebruikt in expliciet 
niet-paraliteraire teksten: voorbeelden van 
de intellectualisering zijn sommige van 
Borges’ verhalen, Robbe-Grillets Les Gom
mes, Eco’ s Naam van de roos, Benoît Peeters’ 
La Bibliothèque de Villers of Richard Powers’ 
De dubbele helix van het verlangen. Op 
bepaalde ogenblikken verwijst Daeninckx 
op een carnavaleske manier naar deze 
intellectualiseringstendens: “Dat zou een 
overhaaste conclusie zijn,” zei Gabriël, “die 
tekst is per slot van rekening geen Robbe- 
Grillet.” “Niet lachen met de polar, Gabriël, 
ik heb zij n Mystère et boules de gomme graag 
gelezen...” (Nazis dans Ie métro, p. 58.). 
Door de trivialisering verwordt de misdaad
roman tot een vastgeroest sjabloon waarin 
keer op keer dezelfde narratieve stramienen 
worden uitgemolken: de misdaadroman als 
cultuur-industrieel handwerk.
De vernieuwing binnen het genre is op reke
ning te schrijven van twee andere tendensen, 
de ene al conventioneler dan de andere. Ener
zijds zijn er auteurs die vooral experimente
ren met de protagonist en tot op zekere hoogte 
met de plot (denk aan het zogenaamde 
multiple plot-misdaadverhaal waarin ver
schillende verhaallijnen ontwikkeld worden 
die elkaar al dan niet doorkruisen), maar die 
voor het overige niet aan de fundamentele 
wetmatigheden van de klassieke whodunit 
raken: hier springen vooral Engelstalige 
schrijvers in het oog zoals P.D. James, Ruth 
Rendell, Ellis Peeters, Reginald Hill, Colin 
Dexter, enzovoort. Anderzijds kunnen 
Sébastien Japrisot en Didier Daeninckx gel
den als voorbeelden van vernieuwers die 
verdergaan dan hun Angelsaksische colle
ga’s en elk op hun eigen manier het genre 
dermate van binnenuit ontwrichten dat de 
narratieve mogelijkheden van het misdaad
verhaal geproblematiseerd worden.
De basisoperatie van het conventionele 
misdaadverhaal is die van de anamnese: op 
basis van sporen en getuigenissen recon
strueert de speurder wat er precies gebeurd is. 
Eigenlijk is deze vertelstructuur tautologisch: 
de vertelling herhaalt wat er vooraf is ge
schied. Het geloof in de restloze reconstrueer- 
baarheid van dat verleden, in het anamnetische 
vermogen van de speurder is al bij al onwan
kelbaar. Welnu, zowel Japrisot als Daeninckx 
stellen die triomfantelijke anamnese ter dis
cussie. Japrisot deconstrueert, van binnenuit, 
de plot als lineaire reconstructie van een 
verleden (meer bepaald een misdaad). In 
Piège pour Cendrillon is het hoofdpersonage 
niet de detective maar het slachtoffer van een 
moordaanslag dat op zoek gaat naar de ware 
toedracht van haar penibele toestand. Er stelt 
zich voor de lezer een klein probleempje: de 
ik-figuur lijdt aan amnesie en aan gedeelte
lijke afasie: haar geheugen is dus structureel 
deficiënt en in de mate waarin ze überhaupt 
spreekt, imiteert ze het discours van de ande
ren (de dokter, een vriendin). Je est un autre. 
Wie het verleden van de ik-figuur wil ont
raadselen, moet diens ware identiteit zien te 
achterhalen en dat is precies wat de structuur 
van de tekst onmogelijk maakt. De anamnese

De Witte Raaf 75 • september-oktober 1998 • 17



is onherroepelijk problematisch en het einde 
dus onbeslisbaar. Piège pour Cendrillon 
wordt op die manier een tekstuele machine 
die verschillende interpretaties mogelijk 
maakt en die de afloop verdaagt, eindeloos. 
Daeninckx gaat helemaal anders te werk: 
zijn schriftuur is genealogisch, ze breekt de 
conventionele anamnetische reconstructie 
open. De klassieke whodunit is monochroon 
en monotopisch. Het verhaal is obsessioneel 
gefocaliseerd op de opheldering van een punc
tueel feit: er werd een misdaad gepleegd. En 
de blik van de speurder reikt doorgaans niet 
verder dan die misdaad. Bovendien speelt 
alles zich meestal af in een zeer beperkte, 
welomschreven ruimte. Een paroxistisch 
voorbeeld hiervan is het verhaal waarin de 
speurder moet uitzoeken hoe iemand een 
moord heeft kunnen plegen in een totaal 
afgesloten kamer (Poe’s The Murders in the 
Rue Morgue of Gaston Leroux’ Mystère de la 
chambre jaune). Deze topos leidt tot een 
ware concurrentieslag tussen mi sdaadauteurs 
waarbij de ene speurder niet zelden zijn 
fictionele collega’s belachelijk maakt. Hoe 
dan ook, tekenend voor deze structurele 
monochronie en -topie is het feit dat de 
sociale en historische werkelijkheid in dit 
soort romans tot een uiterst vaag en minimaal 
decor herleid wordt. Zo laat niets vermoeden 
dat veel van Christies of Simenons teksten in 
het bewogen interbellum geschreven wer
den: ze hebben iets on- of boventijdelijks, 
iets archetypisch.
Niet zo bij Daeninckx. Hier zijn de verhalen 
—polars ( ‘detectives’ ) en novellen - resoluut 
en systematisch polychroon en polytopisch. 
Het begin oogt meestal klassiek - er is een 
moord gepleegd - maar in tegenstelling tot 
de traditionele whodunit die een trechter- 
structuur heeft - alles wordt er functioneel 
herleid tot de moordzaak en haar ontkno
ping - is de temporele structuur van 
Daeninckx’ verhalen dilaterend, uitdijend. 
In de zoektocht naar de ware toedracht van de 
feiten stuit de speurder voortdurend op an
dere geschiedenissen - de Algerijnse onaf
hankelijkheid, beide wereldoorlogen, de 
woelige geschiedenis van de arbeidersbewe
ging, de Commune, Verdun, Oradour, Vel 
d’Hiv, Drancy en de jodenvervolging, het 
Franse koloniale verleden, Madagascar, 
mei ‘68, enzovoort - die de conventionele 
anamnese doen uiteenspatten. Het heden 
wordt overwoekerd door een bloedig en ver
drongen verleden. Zo krijgt de polar de di
mensies van een kritische genealogie van de 
moderniteit die de beelden en mythen van de 
Grote en officiële Geschiedenis onderuit
haalt: Daeninckx’ speurders, zijn getuigen 
van de massale keerzijde (én zelfkant) van de 
Geschiedenis. De grands réçfts waartoe ook 
het klassieke misdaadverhaal, dat onver
stoorde epos van de Rede, behoort, maken 
plaats voor de kleine lotgevallen van kleine 
ménsen die de geschiedenis uiteindelijk ma
ken tot wat ze geworden is. En die polychrone 
anamnese dient zich aan als een kritiek op 
een algemene amnesie die de macht, de me
dia en een zekere literatuur en cultuur in 
stand houden. Daeninckx deconstrueert dus 
de structuur van de polar niet, tót een 
onbeslisbaar talig construct; hij carnavaliseert 
het genre en maakt van de onschuldige, mo
nomane anamnese een kritisch wapen.
Ook de ruimtelijke structuur wordt radicaal 
opengebroken. De auteur sluit zijn persona
ges niet langer op in salons, kamers, landhui
zen, boten Of treinen. Er wordt in Daeninckx’ 
werken veel gewandeld, gereden en gevlo
gen, en de ruimte is bij voorkeur perifeer, 
marginaal: migrantenwijken, vervallen en 
verlaten fabrieksterreinen, zijstraten eerder 
dan grote lanen, de Province eerder dan 
Parijs, Brixton eerder dan Londen, het 
Afrikaanse binnenland, het voormalige en 
sterk verkommerde Oostblok. De protago
nisten verzeilen keer op keer in de ontelbare 
onderbuiken van de moderne wereld. De 
polychronie en -topie versterken elkaar trou
wens: het volstaat dat een personage een 
zijstraat inslaat om in aanraking met een al 
dan niet ver verleden te komen. De stad ligt 
bezaaid met tekens en sporen die van de 
ruimte een heterocliet sediment van de tijd 
maken: graffiti, herdenkingsplaten, straat
namen, over elkaar heen geplakte en losge
rukte affiches,... Met andere woorden, voor 
Daeninckx vervult de polytopische ruimte 
een dubbele functie: ze breekt het verhaal en 
de anamnetische operatie zowel sociaal als 
historisch open. Samen met de tijd is de 
ruimte wellicht de belangrijkste actant van 
Daeninckx’ narratieve universum, belangrij- 
ker wellicht dan de eigenlijke personages, 
belangrijker ook dan het misdaadverhaal op 
zich.

In 1917 maakt de Oktoberrevolutie een eind 
aan de Frans-Russische alliantie tegen Duits
land. Een Russisch garnizoen dat in Frank
rijk (in het departement van de Creuse) ge
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stationeerd is, slaat aan het muiten. De op
stand wordt bloedig neergeslagen. De ge
beurtenis is tussen de plooien van de Ge
schiedenis en die van het collectieve geheu
gen gevallen. Misschien geloven we toch 
liever dat Foch in de ring is gestapt tegen de 
Pygmeeënkoning...

De detective als voddenraper: 
het hergebruik van het fait divers

Cadin verzamelde die kleine, soms grappige 
berichtjes (...). Als hij tijd en zin had, klas
seerde hij ze per thema en kleefde ze in een 
schoolschrift. Misschien zou hij ze ooit wel 
aan een uitgever voorleggen. Het was. alle
maal begonnen toen hij op een vlooienmarkt 
toevallig een verzameling met graffiti uit 
mei ‘68 in handen kreeg.
Le Géant inachevé, p. 120.

Walter Benjamin schreef ooit over Siegfried 
Kracauer dat die een soort voddenraper van 
de geschiedenis was: als geen ander had 
Kracauer inderdaad een neus voor alles waar
aan de meesten onder ons achteloos voorbij
gaan. In de ontwikkeling van de moderne 
misdaadroman speelt het fait divers een cru
ciale rol. De voorloper van de whodunit, het 
dagbladfeuilleton, was niet zelden op gruwe
lijke, hoogst bizarre, maar waar gebeurde 
feiten gebaseerd die soms in heuse kronieken 
werden verzameld. Historisch bekeken is het 
fait divers wellicht een vorm van populair 
geheugen waarin al het afwijkende en schok
kende werd opgeslagen. Faits divers zijn in 
hun oorspronkelijke vorm vaak erg wreed en 
liggen dikwijls direct of indirect aan de basis 
van klassieke werken van het misdaadgenre. 
Na de surrealisten en André Gide (Ne jugez 
pas, 1930) hebben vooral Michel Foucault 
en Arlette Farge geprobeerd om dit populaire 
geheugen in ere te herstellen. Ik denk hierbij 
op de eerste plaats aan Foucaults dossiers 
over Pierre Rivière (Moi, Pierre Rivière ayant 
égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... Un 
cas de parricide au XIXe siècle, 1973) en 
Herculine Barbin, een geval van hermafrodi- 
tisme (Herculine Barbin dite Alexina B., 
1978). Dit laatste boek verscheen in de reeks 
Vies parallèles, parallelle levens,, niet van 
beroemdheden, zoals bij Plutarchus, maar 
van merkwaardige marginalen. Foucault en 
Farge willen er zo voor zorgen dat de ontel- 
bare en anonieme kleine, geschiedenissen 
niet door de grote Geschiedenis worden op
geslokt of verpletterd. ;
lij al zijn teksten - misdaadverhalen en no- 
vellen — spelen faits divers een belangrijke 
rol. Main courante, de titel van eén novellen- 
bundel, verwijst naaf het register in Franse 
politiekantoren waarin alle mogelijke en on
mogelijke aangiften worden opgetekend. (De 
historicus Pierre Miquel publiceerde in 1997 
bij Albin Michel La Main courante. Les 
Archivés indiscrètes de la police parisienne.) 
Cadin is eveneens een verwoed verzamelaar 
van de kleine berichtjes. Devolumesuit de 
cyclus zijn gelardeerd met faits divers die 
ook typografisch in reliëf geplaatst zijn: ze 
zijn schuin gedrukt en van de rest van de tekst 
gescheiden door kadertjes. Er staan óveri
gens nog meer kadertjes en cursiveringen in 
Daeninckx’ teksten: naamborden, computer
schermen, steekkaarten, archiefstukken, sta
tistieken, liedjesteksten, affiches, adverten
ties, krantenartikels, pagina’s uit treingidsen, 
enzovoort. Hun functie is poëticaal en ludiek 
(ze maken duidelijk dat de tekst een construct 
is, een collage in de stijl van Aragons Le 
Paysan de Paris) en terzelfder tijd mimetisch 
(want ze creëren bepaalde werkelijkheids
effecten). De verhouding tussen défaits di
vers en de centrale verhaallijn is niet eendui
dig. Soms overstijgt het fait divers de onmid- 
dellijke context van het misdaadverhaal en 
heeft het een relativerend effect: er bestaan 
blijkbaar absurdere dingen in het leven dan 
Cadins avonturen. Elders versterkt het fait 
divers de wat tragische dimensie van het 
misdaadverhaal: in beide gevallen verzeilen 
kleine, anonieme mensen in letterlijk moor
dende en tragische situaties zonder uitwe
gen. Zo bekeken is Cadin zelf van de orde van 
het fait divers, iemand die zonder een toeval
lig relaas geen sporen zou hebben achterge
laten.

De ambiguïteit van de literaire marge: 
van polar naar kortverhaal

Hij heeft nog nooit horen praten over het 
boek van Fogelström dat aan de basis ligt 
van Bergmans Zomer met Monika. Hij heeft 
geen oog voor de sociale ellende in Stock
holm, voorde vrouw die over de was gebogen 
staat of voor de vader die stomdronken zijn 
hoofd tegen de muur slaat. Hij onthoudt 
alleen de beelden die hij in de Midi-Minuit is 
komen zoeken: de hand die onder de jurk 

omhoogkruipt, de gelaten blik van Monika, 
het baden in de zomerzon, de natte en gol
vende borsten, de ultieme naaktheid van 
Harriet Anderson.
Les allumeuses suédoises, in: Zapping, p. 116.

Wat is een fait divers? Een fiard absolute 
informatie, schrijft Roland Barthes ergens, 
informatie zonder context die bo vendien onze 
perceptie van de werkelijkheid danig ver
stoort: schapen met vijf poten, baby’s met 
twee gezichten, dat soort djngen. In die zin 
heeft het fait divers ondanks zijn broosheid 
- het gaat per slot van rekening altijd om 
gebeurtenissen in de marge - iets monumen
taals, iets onherleidbaars, iets wat de korst 
van de normaliteit openrijt. Maar die 
monumentaliteit is fragiel: schuif het fait 
divers in een mooi, afgerond verhaal en het 
verliest onmiddellijk zijn bevreemdende 
aura. Een sprekend voorbeeld hiervan js 
Poe’s The Mystery of Marie Rogêt, waarin 
een echt gebeurd feit van zijn absoluutheid 
wordt ontdaan en gedegradeerd tot dienst
maagd van Dupins deductieve stuntwerk: de 
narrativisering normaliseert.
Foucault begrijpt zijn praktijk daarentegen 
als een kritisch reddingsgebaar. In Surveiller 
et punir (1975), bijvoorbeeld, zet hij zich 
nadrukkelijk af tegen een soort van burger
lijke literatuur die op alle mogelijke manie
ren geprobeerd heeft om het brutale en 
onherleidbare fait divers vooralsnog te recu
pereren en te banaliseren, waarbij hij heel in 
het bijzonder refereert aan de normalise
rende rol van de opkomende misdaad
literatuur. Daarom laat Foucault Pierre Rivière 
en Herculine Barbin zelf aan het woord; 
daarom zou Arlette Farge het liefst van al de 
Parijse misdaadarchieven uit de 18de eeuw 
als dusdanig willen presenteren, zonder de 
bemoeienissen van een onhandige buik
spreker; daarom wantrouwt Daeninckx het 
geschreven woord, het verhaal. La Mort 
n 'oubliepersonne, bijvoorbeeld, is geen ver
haal meer in de klassieke zin van het woord, 
maar een interview, een brok mondeling 
geheugen.
Voor de voddenraper is het genre van het 
misdaadverhaal dus niet zonder risico’s. 
Misschien vindt de lezer andere zaken be
langrijker, interessanter, spannender dan de 
auteur en heeft zij of hij meer oog voor de 
avonturen van Cadin dan voor de kritische 
genealogie. Alleen, narrativisering zit nu 
eenmaal in de structuur, van het misdaad-, 
verhaal ingebakken; ondanks alle stroperij 
blijft Daeninckx, met de potar, gekluisterd 
aan een genre dat hoe dan ook aan bepaalde 
wetmatigheden moet gehoorzamen. De gren
zen van het genre zijn niet oneindig rekbaar. 
Dit intrinsieke, structurele probleem wordt 
nog versterkt door het feit dat Daeninckx een 
vrij dubbelzinnige houding aanneemt ten 
opzichte van de Série noire. Enerzijds onder- 
streept hij voortdurend het belang van de 
misdaadroman in de recente geschiedenis 
van de Franse literatuur. Vele auteurs uit de 
avant-garde hebben misdaadromans in het 
Frans vertaald - zij hetbijna steeds onder 
pseudoniem — en inde jaren ‘70, zo zégt 
Daeninckx ergens in Ecrire en contre, was de 
Série noire eigenlijk een soort van vrijplaats 
waar men aan de esthetische en theoretische 
dictaten van Tel Quel en Cie. kon ontsnappen 
en naar hartelust met het vertellen kon expe
rimenteren. Niettemin is de Série noire van
uit literair oogpunt bekeken ook een getto, 
een wat smeuïg etiket dat een auteur maar 
moeilijk van zich kan afschudden. Halve 
maatregelen bieden op dit punt geen soelaas. 
Er moeten vroeg of laat slachtoffers vallen. 
De slotscène van Lumière noire (1987), 
Daeninckx’ laatste boek in de Série noire, is 
een regelrecht bloedbad; Cadin pleegt zelf
moord in Le Facteur fatal (1990) en in het 
schitterende verhaal La Carte imaginaire uit 
1989 (Main courante, pp. 99-105) probeert 
een auteur verwoed zijn James Bond-achtige 
held om zeep te schrijven. Alsof de auteur 
zich ‘met alle geweld’ van een genre wil 
ontdoen.
Gaandeweg bedient Daeninckx zich inder
daad meer van het kortverhaal. Als genre kan 
de novelle zich zonder problemen ontdoen 
van de narratieve ballast - lineariteit, 
teleologie, epifanie - van het misdaadverhaal : 
net als het fait divers biedt ze een soort van 
absolute informatie die ongewone zaken en 
mensen kan opvoeren zonder hun vreemd
heid narratief en moreel te trivialiseren en te 
normaliseren. Met de novelle kan de auteur 
meteen ook een veel kleurrijker palet van 
perspectieven hanteren: naast de reeds ver
trouwde thema’ s zoals de geschiedenis of de 
sociale conflicten is er bij de novellist 
Daeninckx nu ook ruimte voor autobiogra
fische momentopnames zoals het mooie en 
suggestieve Quartier du Globe (in Autres 
lieux, pp. 9-17) of Les Gestes perdus (in En 
Marge, pp. 151-155), voor loutere stads
impressies, voor portretten van outcasts al

lerhande, enzovoort. Ook de toon van de 
kortverhalen is gevarieerder dan die van de 
polars. Het sombere van de Cadin-cyclus en 
van andere misdaadverhalen uit de jaren ‘80 
verdwijnt nooit helemaal, maar wordt nu 
afgewisseld met speelse ironie en zelfspot 
(zoals het begin van Play-Back), zwarte hu
mor en soms ronduit burleske en absurde 
miniaturen van het moderne, alledaagse le
ven ih al zijn aspecten, met een warme me
lancholie die op sommige momenten flirt 
met de vroegere populistische sympathie voor 
het arbeidersmilieu à la Eugène Dabit (Hôtel 
du Nord). De evolutie van polar naar novelle 
neemt echter niet weg dat talrijke kortverhalen 
geënt blijven op het stramien van Daeninckx’ 
versie van het misdaadverhaal.

Afval en verloren voorwerpen

Hij stoorde zich aan dat soort spullen
verkopers die teren op de lukrake verkoop 
van de materiële getuigen van andere levens 
en die in elke vorm van ontroering of gevoel 
een gebrek aan professionalisme ontwaren. 
Les Figurants, p. 55.

Tijdens de 19de eeuw nemen drie nieuwe 
hermeneutieken van het object een hoge 
vlucht: de positieve wetenschap doorgrondt 
de geheimen van de materie, de publiciteit 
bezingt in alle toonaarden de kwaliteiten van 
de koopwaar en Marx vindt de fetisj uit, het 
misleidende object dat de wereld op zijn kop 
zet en waarvan de waarheid - de economi
sche waarheid — moet worden ontraadseld. 
Marx is daarmee een van de eerste detectives 
van de Europese moderniteit. Zijn fictionele 
tegenvoeters - Dupin, Holmes, Poirot, 
Maigret - begrijpen de wereld essentieel als 
een verzameling van potentiële sporen, clues 
of indices. Objecten worden zo van hun 
specificiteit ontdaan en ingeschreven in een 
proces van rationele deducties: res cogitatur, 
ergo est. De klassieke speurder-held is letter
lijk wereld-vreemd.
Daeninckx, daarentegen, keert terug naar de 
dingen zelf. Het object emancipeert zich. Het 
wordt het kristallisatiepunt bij uitstek voor 
een rijk geschakeerde fenomenologie van 
het alledaagse, van het geheugen en y an de 
geschiedenis, De objecten vormen de echtei 
ruggengraat van een schrijfproces dat het 
misdaadverhaal in een kritische genealogie 
omzet, ze zijn het kruispunt van verschil
lende ruimtes en historische strata, ook in de 
kortverhalen, Het belang van het object wordt 
veruitwendigd op het niveau van de taal. 
Daeninckx’ taal bulkt van voorwerpen en 
merknamen, oude en nieuwe, ze herstelt ver
geten woorden in ere die verwijzen naar een 
industriële en sociale wereld die sinds lang 
verdwenen en vergeten is. Er lopen in zijn 
verhalen veel verzamelaars rond; sommigen 
behandelen de objecten met omzichtigheid 
en respect, terwijl anderen ze achteloos weg-. 
werpen of verkopen. Het object blijft mis
schien wel een spoor, maar dan weleen spoor 
dat niet langer ondergeschikt is aan iets an
ders: objecten fungeren hier als metonymieën 
van vergeten, verdrongen of vernietigde 
werelden.

Namen als gezichten

Ik heet Samer, James Samer. Niet dat ditje 
veel zal helpen. In deze wijk leven er evenveel 
Samers als er Smiths in de City van London 
wonen. Het was de naam van de eigenaar van 
de plantage, op Jamaïca. Als teken van hun 
onderwerping droegen al zijn slaven de
zelfde naam. Na drie generaties wist geen 
enkele zwarte nog hoe het precies zat met zijn 
eigen stamboom. Als: je mij nodig hebt, vraag 
dan naar de ‘Genealoog’, dat zal eenvoudi
ger zijn.
Back Street, in: Hors-limites, p. 75.

Japrisot ontregelt het misdaadverhaal tot een 
meerduidig talig construct dat alle conven
ties van het genre - de sluitende epifanie van 
de waarheid op kop - op losse schroeven zet. 
De taal neemt een loopje met het verwach
tingspatroon van de lezer. En toeval of niet, 
Japrisots naam kan worden gelezen als een 
prospectieve en structurele mise en abyme 
van de tekst die volgt: Sébastien Japrisot is 
namelijk een pseudoniem, of preciezer de 
anagrammatische ver-vorming van Jean- 
Baptiste Rossi. Nog voor de eigenlijke tekst 
begonnen is, is de werkelijke protagonist van 
het boek, de taal, al aan het werk.
Voor Daeninckx is de eigennaam - de zijne 
incluis - een collectief enkelvoud, geen 
anagram maar een metonymie die verwijst 
naar plaatsen, gebeurtenissen en voorouders. 
De naam is een stuk autobiografisch erfgoed 
dat Daeninckx in de kortverhalen expliciet 
en impliciet thematiseert (zie het reeds geci
teerde Le Quartier du Globe, inAutres lieux).



De eigennaam als een stuk gestolde geschie
denis die niet onder het heden mag worden 
begraven: “Mijn familie stamt uit de Gentse 
achterbuurten en uit de vlakten van Fléac- 
sur-Seugne, uit Spanje en Italië. Deze eeuw 
greep hen bij de keel. Hun dromen en verlan
gens werden geplunderd en alleen dankzij 
hun energie zijn ze overeind gebleven. Ze 
zijn niet gemaakt van het zeldzame materiaal 
waarmee men standbeelden giet, en normaal 
gezien zouden de boeken ook niets over hun 
geschiedenis verteld hebben” (Ecrire en 
contre, p. 10.).
Naast de tijd, de ruimte en de objecten vor
men namen het vierde fundamentele bestand
deel van dit literaire universum. Er staan erg 
veel eigennamen in Daeninckx’ teksten: 
personages worden meestal vanaf de eerste 
regels direct bij naam genoemd - doodge
wone namen van doorsneemensen, maar ook 
namen van zangers, schrijvers, politici, filo
sofen, industriëlen, generaals, bankiers.
Het spel met de eigennaam vervult verschil
lende functies. Door verhalen op te hangen 
aan gewone mensen kleeft Daeninckx een 
gezicht op gebeurtenissen die in de officiële 
kronieken of statistieken doorgaans anoniem 
blijven. Met zijn novellen doet Daeninckx 
wat bijvoorbeeld Carlo Ginzburg in de histo
riografie deed, toen hij in de archieven van de 
Inquisitie voor even de stemmen liet weer- 
klinken van enkele benandanti en van 
Menocchio, de ontroerend eigenzinnige 
molenaar uit De kaas en de wormen. Jean- 
François Laé en Numa Murard zitten op 
dezelfde golflengte, wanneer ze hun sociolo
gisch onderzoek naar de sociale ongelijkheid 
in Frankrijk vervolledigen meteen novellen
bundel over concrete marginalen (Les Récits 
de malheur, Descartes & Cie, 1995): de 
kortverhalen redden in zekere zin de ‘on
bruikbare’ resten die het sociologische dis
cours naar de prullenmand verwijst, resten 
met een naam en een geschiedenis. Op an
dere momenten desautomatiseert Daeninckx 
de perceptie van bekende namen door ze te 
associëren met gebeurtenissen die de Grote 
Geschiedenis zorgvuldig heeft uitgegomd. 
Dit is wat ik, naast de autobiografische en 
individualiserende functie, de kritische func
tie van de eigennaam noem. Op de vierde 
plaats genereren de eigennamen een heel 
eigen intertekstuele ruimte die uit verschil
lende, elkaar overlappende lagen bestaat. 
Die complexe, nu eens ernstige, dan weer 
ironisch-pasticherende intertekstualiteit op 
basis van zinspelingen op namen en titels,, 
van quasi-citaten of citaten en van formele 
procédés (zoals de collage-techniek) kan als 
volgt in kaart worden gebracht: 
- de positief geconnoteerde intertekst van het 
misdaadverhaal (Jean Meckert, Léo Malet, 
Georges Simenon) en van de Amerikaanse 
roman noir (Dashiell Hammett);
- de positief geconnoteerde intertekst van de 
sociaal georiënteerde literatuur uit het inter
bellum: Eugène Dabit (men vergelijke, al
leen al qua vormgeving en illustraties, Les 
Figurants met Dabits Hôtel du Nord), Louis 
Guilloux, Paul Nizan, André Malraux (niet 
evenwel de communistische Aragon);
- de positief geconnoteerde intertekst van de 
avant-gardeliteratuur: Aragon, Artaud en 
John Dos Passos;
- de negatief geconnoteerde intertekst van 
fascistoïde of fascistische auteurs uit het in
terbellum of van vandaag (zie vooral Nazis 
dans Ie métro): Céline, Lucien Rebatet, Pierre 
Drieu la Rochelle, Le Pen, Faurisson;
- de ludieke intertekst: personages verwijzen 
naar schrijvers (François Buzon in Lumière 
noire is een cameorolletje voor François Bon), 
persiflage van of dramatiserende allusie op 
titels van andere werken (Nazis dans Ie métro 
- Zazie dans Ie métro van Raymond Queneau; 
Les versets étatiques in Main courante '^ 
Satanic Verses van Salman Rushdie; Histoires 
d’histoire - Espèces d’espaces van Georges 
Perec) of stromingen (zoals de Nouveau Ro
man in Les Figurants)-,
- de variabel geconnoteerde contemporaine 
intertekst van de media (kranten, televisie
programma’ s, journalisten en sterren van het 
kleine scherm);
- de zeer sterk aanwezige intertekst van de 
film (vooral in Les Figurants) en de fotogra
fie, met, zo lijkt het, een uitgeproken voor
liefde voor de eerder marginale film en het 
sociale portret in de stijl van Willy Ronis, 
Joris Ivens of Henri Storck.
Deze intertekstuele inventaris is zeker niet 
exhaustief, maar het overzicht geeft vol
doende aan hoe Daeninckx via eigennamen 
een referentiekader opbouwt waarvan de 
expanderende dynamiek de reeds beschre
ven effecten van'de tijd, de ruimte en de 
wereld der objecten versterkt. De functie van 
de intertekst is dubbel: hij kleurt Daeninckx’ 
eigen schriftuur en is een soort geheugen die 
minderbekende of vergeten auteurs, fotogra
fen en cineasten terug in herinnering brengt. 
Op die manier zet Daeninckx zich af tegen 

een cultuur die alleen zweert bij de Grote 
Namén en de Grote Kunst en, op het vlak van 
het misdaadverhaal, doorbreekt hij het wat 
steriele spel met de interne intertekst van het 
genre (speurders die elkaar citeren en bespot
ten). Zijn teksten zijn op alle niveaus des 
lieux de mémoire. Een laatste soort eigenna
men - zangers, titels van liedjes, namen van 
winkels of bioscopen, straatnamen en namen 
van wijken of pleinen - hebben een eerder 
sfeerscheppende functie: net zoals Simenon 
weet Daeninckx als geen ander een wel
bepaalde sfeer op te roepen met enkele rudi
mentaire bouwstenen die niettemin narratief 
perfect functioneren, omdat ze juist zo diep 
in het collectieve geheugen gegrift staan. Op 
die manier vormen de teksten ook een beetje 
het bonte archief van de alledaagse cultuur 
van de 20ste eeuw.

Vorm als verleiding

De beelden zijn werkelijk schitterend... De 
kadrering, de belichting, het spel met de 
schaduw, de acteurs... En dan heb ik nog 
niets over het decor gezegd. (...) Het zou me 
geenszins verbaasd hebben, indien de naam 
van Fritz Lang in de aftiteling had gestaan. 
Les Figurants, p. 49.

In tegenstelling tot wat een vluchtige lectuur 
laat vermoeden, schuwt Daeninckx het spel 
met de literaire vorm niet: hij maakt vaak 
gebruik van soms complexe flash-backs, hij 
vermengt elders de stemmen van verschil
lende vertellers, hij experimenteert met de 
techniek van het simultanéisme (het neer
schrijven van gebeurtenissen die zich gelijk
tijdig afspelen), hij hanteert in de kortverhalen 
dikwijlseen erg gefragmenteerde, elliptische 
en suggestieve schriftuur; niet zelden hebben 
namen, objecten, data of titels de waarde van 
een mise en abyme. Daeninckx exploiteert, 
met andere woorden, alle mogelijkheden van 
de narratieve syntaxis en hij kan zeker niet 
doorgaan voor een naïef, laat staan doctrinair 
(‘links’ ) realist. Anderzijds staat het ook bui
ten kijf dat zijn schriftuur essentieel seman
tisch en pragmatisch georiënteerd is: wat er 
gezegd wordt, primeert op het hoe, en als de 
lezer in de voetsporen treedt van de kritische 
genealoog, van de stroper van zogezegd on
schuldige genres met louter amusements
waarde, dan is dat meegenomen. De formele 
structuur heeft dus geen waarde op zich, ze is 
functioneel, versterkt en moduleert de se
mantische effecten.
Uit twee kortverhalen blijkt dat Daeninckx 
een vrij dubbelzinnige houding aanneemt 
tegenover de artistieke vorm en de artistiek 
uitgepuurde schoonheid. Als motto zou hier 
Walter Benjamins uitspraak kunnen dienen 
dat aan elke uiting van cultuur een stuk 
barbarij kleeft. Kunst bekijken en smaken 
doe je altijd im Hotel Abgrund. Wie de vorm 
verabsoluteert, zet deze schizofrene, maar 
onherroepelijke realiteit tussen haakjes. En 
vroeg of laat, zo suggereert Daeninckx, neemt 
het weggemoffelde, het uitgeslotene, het 
wanstaltige weerwraak. Het hoofdpersonage 
van Les Figurants wordt haast uit verveling 
cinefiel. De film wordt een echte passie en de 
protagonist schuimt regionale cultuurcentra 
af om speciale festivals rond minder bekende 
regisseurs bij te wonen. Toevallig stoten hij 
en een vriend op een oud, anoniem stuk 
pellicule dat van een ontstellende en 
onthutsende schoonheid is. Het fragment is 
de technisch uiterst gave enscenering van 
een bloedige seriemoord, met griezelige close- 
ups van de slachtoffers. De cinefielen hebben 
enkel oog voor de esthetische dimensie: zou 
de regisseur iemand uit het Duitse expressio
nisme zijn? Fritz Lang misschien? Dit is het 
vertrekpunt van een zoektocht die de prota
gonist ontredderd en ontnuchterd zal achter
laten. De film is wel degelijk van Duitse 
makelij, maar niet van Fritz Lang: in werke
lijkheid, zo ontdekt de filmfreak, toont het 
fragment met een pervers realisme de marte
ling en de executie van enkele leden van een 
communistische verzetsgroep, ergens in 
Noord-Frankrijk tijdens de Tweede We
reldoorlog. Omwille van zijn zwak voor 
filmische schoonheid heeft de protagonist 
niet kunnen bevroeden dat wat hij bewon
derde, geen kunst is, maar de koele weergave 
van afgrondelijk lijden. Fiat ars, pereat 
mundus. Op het eind van dit typografisch 
nogal breed uitgesmeerde kortverhaal ver
nietigt de protagonist het filmfragment.
Bertrand Lemoens, het hoofdpersonage van 
La Traverse n°28 (in En marge, pp. 83-120) 
komt wellicht dichter in de buurt van 
Daeninckx’ eigen esthetica. Lemoens is een 
kunstenaar die een installatie creëert voor 
een tentoonstelling van art éphémère, 'kunst 
van een dag’. Anders dan zijn collega’s is 
Lemoens niet bezig met conceptuele of ab
stracte kunst. Om de installatie af te werken, 
rijdt hij naar een verlaten en bouwvallig 

fabrieksterrein, op zoek naar een dwarsligger 
(what’s in the name?). Hij merkt er twee 
mannen op die buizen in stukken aan het 
zagen zijn. De mannen doen een macabere 
ontdekking: ze vinden in een van de stukken 
een skelet. Na wat onenigheid dumpen ze het 
anonieme lijk in de rivier en gaan ervandoor. 
Lemoens inspecteert op zijn beurt de buis en 
vindt er alleen nog een kleine amulet en een 
inscriptie: BLECKMAN. Via het lokale 
krantenarchief kan Lemoens achterhalen 
wanneer de buizen op het terrein zijn terecht
gekomen en wie er allemaal op dat moment 
spoorloos is verdwenen. Zo komt hij gaande
weg achter de gruwelijke waarheid: een jonge 
liftster werd door een trucker verkracht en in 
de pijp voor dood achtergelaten. Het meisje 
kon niet meer ontsnappen, maar dankzij haar 
amulet kon ze wel nog de naam van de 
vrachtwagen op de wand van de bui s krassen. 
Lemoens is dus een kunstenaar die door zijn 
artistieke activiteit een vergeten fait divers 
uit de archieven opvist en in zijn kunstwerk 
integreert: naast de dwarsligger bestaat zijn 
installatie ook uit dia’s van vergeten vermis
ten. De vorm of de constructie is belangrijk, 
zinvol in de mate waarin ze naar iets anders 
verwijst, naar die eeuwige, verstomde rest. 
Efemere kunst redt zo mensen die voor de 
Geschiedenis al even efemeer zijn. Dat is 
wellicht de maxime die Daeninckx’ opvat
ting omtrent het schrijverschap het best sa
menvat.

Macht en tegenmacht

De genealoog weet het als geen ander: ge
schiedenis is doortrokken van macht, onder
drukking en geweld. Dat geweld is niet de 
schuld van kleine marginalen of een louche 
onderwereld: bij Daeninkcx vallen vooral 
allerlei vormen van institutioneel geweld op, 
die zich voor of achter de coulissen voltrek
ken. Oorlog, genocide, industriële kaalslag, 
politieke moorden: dat zijn de hoofdrolspe
lers van de Geschiedenis. En van de officiële 
Waarheid natuurlijk die post factum alle 
plooien gladstrijkt met behulp van het verge
ten, het eufemisme en ideologieën allerhande 
zoals nationalisme of patriottisme. Maar het 
institutionele geweld heeft bij Daeninckx 
niet het monopolie. Overal in zijn werk duikt 
het kleine, anonieme maar daarom niet min
der moorddadige geweld op, in de straat, in 
de stad, op het platteland: uitsluiting, 
verklikking en verraad van de andere. Zo 
vestigt Daeninckx meermaals de aandacht 
op het feit dat de collaboratie met de Duitse 
bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog 
niet alleen een zaak was van enkele demoni
sche figuren. Veel doodgewone Fransen heb
ben doelbewust in de kaarten van de vijand 
gespeeld: Frankrijk is nooit een collectief 
toonbeeld van Résistance geweest. Daeninckx 
schrijft dus ook tegen die individuele wil tot 
vergeten en goedpraten in. Toch resulteert dit 
alles geenszins in een fatalistisch universum 
waar de zwakken de macht van de sterkste 
lijdzaam ondergaan. Daeninckx’ werken zijn 
een soort van verzetsliteratuur, waarin dood
gewone mensen de macht trotseren door 
daden en woorden die de Geschiedenis zorg
vuldig heeft uitgewist. Overal stoot macht op 
tegenmacht en list. Voor Daeninckx is ook 
het schrijven zelf een gebaar van verzet: 
verzet tegen het vergeten en de leugen, tegen 
hedendaags onrecht en geweld. Zijn devies 
luidt niet voor niets écrire en contre, ‘tegen
draads schrijven’. Maar dan wel, zoals het 
een volbloed Gramsciaan betaamt, langs de 
omweg van ogenschijnlijk onschuldige, 
conformistische en populaire vertelvormen, 
dit wil zeggen met behulp van misdaad
verhalen en novellen.
In een mooi opstel over Kants Was ist 
Aujklarung? (uit 1984) stelt Foucault dat de 
westerse filosofie sinds de moderniteit in 
twee grote denkstijlen uiteenvalt: de 
analytica’s van de waarheid proberen de 
regels te definiëren die de productie van ware 
kennis sturen en waarborgen, terwijl de onto- 
logieën van de waarheid het nu van de filoso
fische geste thematiseren en op die manier de 
filosofie telkens weer inschrijven in de actu
aliteit die de hare is. Tot die laatste categorie 
rekent Foucault figuren zoals Weber, de le
den van de Frankfurter Schule en overduide
lijk ook zichzelf. Maar misschien is Foucaults 
tweedeling te schematisch, te weinig gedif
ferentieerd. In werkelijkheid bestaan er wel
licht twee radicaal verschillende vormen van 
ontologie van de actualiteit. De ene denkt en 
ageert in termen van een of andere vorm van 
waarheid. Zola, Sartre, Bourdieu, Habermas, 
ze engageren zichzelf en hun intellectuele 
praktijk in functie van een rotsvast geloof in 
een waarheid of een norm. Dit is de ‘klas
sieke vorm’ van het engagement en ook de 
klassieke gestalte van de intellectueel. De 
Foucault van de jaren ‘80, daarentegen, beli
chaamt een ander, zeldzamer type van enga

gement dat we eveneens terugvinden bij 
mensen zoals Gramsci, Farge, de Certeau en 
Daeninckx. Het is het niet-spectaculaire en
gagement zonder theoretisch valnet, zonder 
normatieve dekking; een tactisch engage
ment dat lokaal, per definitie nomadisch is (je 
kan er dus geen ‘kritische theorie’ uit distil
leren, zeker niet eentje met hoofdletters), en 
op een listige manier inspeelt op de omrin
gende werkelijkheid; een fundamenteel open 
engagement dat niet alleen fungeert als een 
‘ontologie van onszelf en onze actualiteit’ 
maar ook het heden voortdurend confron
teert met zijn verleden, met de andere kant, 
met de onderkant. Zo’n ontologie van de 
actualiteit is principieel paradoxaal, omdat 
ze de idee zelf van actualiteit steeds weer 
openbreekt, op het spel zet. Alleen in dit 
laatste perspectief maakt de meerdimen
sionale mens een kans.

Koenraad Geldof
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Main courante, Verdier, Lagrasse, 1994. 
En marge, Denoël, Parijs, 1994.
Un Château en Bohême, Denoëi, Parijs, 1994.
Les Figurants, Verdier, Lagrasse, 1995.
Nazis.dans le métro, Baleine, Parijs, 1996. 
Mort au premier tour, Denoël, Parijs, 1997 
(1982).
Le Goût de la vérité. Réponse à Gilles 
Perrault, Verdier, Lagrasse, 1997- 
Histoires d’histoire, Denoël, Parijs, 1998.

Teksten over Didier Daeninckx

Didier Daeninckx, Ecrire en contre. 
Entretiens avec Robert Deleuse, Christiane 
Cadet, Philippe Videlier suivis de L’Écriture 
des abattoirs, Eds. Paroles d’Aube, Vénis- 
seùx, 1997.
Robert Deleuse, Petite histoire du roman 
noir français, in: Les Temps modernes, 
n° 595, 1997, pp. 53-87.
Hervé Delouche, Postface. Tragic City Blues, 
in: Didier Daeninckx, Play-back, Gallimard, 
Parijs, 1994 (1986), pp. 225-230.
Thierry Maricourt, Didier Daeninckx (1949), 
in: Thierry Maricourt, Dictionnaire des au
teurs prolétariens de langue française, de la 
Révolution à nos jours, Encrage, Amiens, 
1994, pp. 65-66.
Claude Prévost & Jean-Claude Lebrun, Pro- 
fd: Didier Daeninckx, in: Claude Prévost & 
Jean-Claude Lebrun, Nouveaux Territoires 
romanesques, Messidor — Eds. Sociales, 
Parijs, 1990, pp. 83-93.
Jean-Marie Rosier, Le roman policier: une 
littérature en contrebande. A propos de Didier 
Daeninckx, in: Revue de l’Institut de Sociolo
gie [U.L.B.], n° 3-4 (1989), pp. 91-98.

Bovenstaande tekst wordt in licht afwij
kende vorm gepubliceerd in Koenraad 
Geldof & Jan Baetens (reds.), Franse Lite
ratuur na 1945. Deel 2: Recente literatuur, 
Leuven, Peeters, najaar 1998.
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tentoonstel lingsaanbod 
van CC de Werft in Geel 

seizoen 1998-1999

FRIEDRICH DANNINGER 1/9/98 - 29/9/98 (foyer) 
GORIK LINDEMANS 18/9/98 -18/10/98 (de Halle)

RENATA BOERO 1/10/98 -11/11/98 (foyer) 
ARCHITECTUUR IN EN ROND GEEL 30/10/98 - 22/11 /98 (de Halle) 

PETRA DE WESER 13/11/98 - 15/12/98 (foyer) 
WIM ROBBERECHTS 11/1/99 - 22/2/99 (foyer)

VLAAMSE FEDERATIE VAN FOTOKRINGEN 15/1/99 - 22/2/99 (de Halle)
ELINE ‘T SANT 25/2/99 - 31/3/99 (foyer)

RED STAR LINE 5/3/99 - 12/4/99 (de Halle) 
LEO SOONS 6/4/99 - 14/5/99 (de foyer).

KAPELLETJES 1/5/99 - 31/5/99 (de Halle)

PARADISE
HETDOMEIN

L O ST 08
STEDELIJK ML

■ 00

openingsuren van de foyer CC de Werft (Werft nr. 32, 2440 GEEL) 
ma. 13.30-16.30 u; di. 9-12.30 en 13.30-18 u; 

wo.do.&vr. 9-12.30 en 13.30-16.30 u;
za. 10.30-12u.

openingsuren van de Halle (Markt nr.1, 2440 GEEL) 
do. 14-16 u; vr. 16-20 Ui za. en zo. 10-17 u.

(kë voor meer informatie tel. (01 4] 5 7 08 66

Beelden voor KUNST/nHUIS

het Stadserf.
Gijs Assmann

Tijdelijke kunstuitleen in de St.-Pietersabdij
Vanaf zaterdag 31 oktober tot en met 29 november

Opening vrijdag 30 oktober om 20u 
met o. a. een installatie van Koen Vanmechelen : 
Mechelse Bresse Assemblage Eerste Generatie

Tom Claassen Units

en
2

Matt Mullican
f■ ■

12 september * 22 november 1998
■

(0à.

Hoogstraat 112, NL—3111 HL Schiedam

(a

M
9, ‘‘
museum

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.

Naast een fragment van de uitleencollectie toont Kunst In Huis In de 
St.-Pietersabdij “Units" : mobiel tentoonstellingsproject met werk van 
Christine Clinckx, Greet De Gendt, Ward Denys, Thomas Huyghe, 
Lieven Paelinck en Hans Verhaegen.
Openingsuren voor beide tentoonstellingen:
Alle dagen (behalve maandag) doorlopend van 10u tot 17u
Er kunnen werken ontleend worden op dinsdag, vrijdag en zaterdag 
van 10u tot 16:30u.
St.-Pietersabdij, St.-Pietersplein 9, 9000 Gent, tel 09/222 07 62
Voor meer info:
Kunst In Huis, Kunstuitleen, Gallaitstraat 78, 1030 Brussel, tel 02/247 97 10
Kunst In Huls Waregem, CC De Schakel, Schakelstraat 8 8790 Waregem, 
tel 056/62 13 51
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Lygia Clark of de onweerstaanbaarheid 
van het precaire

We stellen het precaire voor als nieuw 
bestaansconcept
tegen elke statische kristallisatie in de duur 
Lygia Clark, in: Wij weigeren...

Het werk van de Braziliaanse kunstenares 
Lygia Clark (1920-1988) problematiseert 
op radicale wijze de drie traditionele polen 
van de artistieke scène: kunstenaar, kunst
werk en toeschouwer. In Wij weigeren..., 
een manifest uit 1966, schrijft ze: “We wei
geren de representatieve ruimte en het werk 
als passieve contemplatie”. [ 1] Clarkdwingt 
de toeschouwer om de verantwoordelijk
heid over het kunstwerk op zich te nemen, 
of met andere woorden, om op te houden 
toeschouwer te zijn, om de contemplatieve 
houding te verlaten voor een actieve deel
name. De nieuwe invulling van de rol van de 
toeschouwer, meer bepaald zijn integratie 
in het kunstwerk-als-activiteit, heeft een 
dubbel gevolg. Enerzijds cijfert de kunste
naar, Lygia Clark, zich weg ten voordele 
van het kunstenaar-worden van de deelne
mer. Voor zichzelf behoudt ze niet meer dan 
een katalysatorfunctie die de creatieve erva
ring van de deelnemer-kunstenaar mogelijk 
maakt, maar tegelijkertijd in die ervaring 
zelf overbodig wordt. Anderzijds elimineert 
ze stapsgewijs het kunstwerk als afgewerkt 
eindproduct. Het krijgt een overgankelijke 
functie, als middel om de relatie tussen het 
individu en zijn omgeving tot stand te bren
gen. Clark maakt dan geen kunstwerken in 
eigenlijke zin meer, maar formuleert voor
stellen. In die voorstellen wordt de plaats 
van het object ook steeds meer ingenomen 
door het lichaam zelf. L ’art, c 'est Ie corps is 
niet voor niets de titel van één van Clarks 
meest belangrijke theoretische teksten. [2] 
Door de afwezigheid van de kunstenaar, de 
afschaffing van het kunstwerk als afgewerkt 
object en de uitschakeling van de contem- 
plerende toeschouwer, leidt Lygia Clark 
ons binnen in de wereld van de kunst zonder 
kunst [arte sem arte],
Clarks kunst zonder kunst is het resultaat 
van haar “vast geloof in de zoektocht naar 
een fusie tussen kunst en leven”. Ze verzet 
zich tegen een versplinterde maatschappij 
waarbij de mythische figuur van de crea
tieve kunstenaar zich heeft teruggetrokken 
in een artistiek Bohemia, terwijl de gewone 
mensen onderworpen zijn aan de alledaagse 
sleur van machinale activiteiten. Ze tracht te 
ontsnappen aan de machteloosheid tegen
over het systeem net als aan de recuperatie 
erdoor. Dit kan volgens haar enkel door te 
“proberen de algemene creativiteit te ontke
tenen, zonder enige psychologische of so
ciale grens”. Clark staat daarmee lijnrecht 
tegenover Joseph Beuys, die een utopische 
visie rond universele creativiteit verkondigt 
- ‘iedere mens is een kunstenaar’. [3] Rond 
dit post-romantisch ideaal creëert Beuys 
een mythe en ontwikkelt hij een quasi-reli- 
gieuze houding waarbij hij voor zichzelf de 
plaats voorbehoudt van de geprivilegieerde 
tussenpersoon. Clark daarentegen streeft 
ernaar om de positie van de kunstenaar 
overbodig te maken. Ze begrijpt wat Beuys 
niet inziet: “Wanneer de kunstenaar heks of 
sjamaan speelt, wordt hij automatisch de 
bondgenoot van de meest dominante my
thologie van onze tijd, die van de cultuur
industrie,” stelt Manuel Borja-Villel in de 
tentoonstellingscatalogus. [4] In haar mani
fest Wij weigeren... schrijft Clark: “Wij 
weigeren elke mythe extern aan de mens 
[en] wij weigeren de kunstenaar die beweert 
doorheen een object zijn boodschap inte
graal te communiceren”.
Clark verzet zich scherp tegen elke vorm 
van mythologiseren. De mythe houdt de 
mensen gevangen in een web van illusies en 
externe projecties. Ze is bijgevolg de grote 
vijand van de creativiteit veeleer dan haar 
bondgenoot. In de rite daarentegen maakt 
men een inwendig proces door waarbij men 
in zichzelf een eigen intieme poëzie ont
dekt. Het ritueel werkt demythologiserend. 
Clark komt tot dit inzicht omstreeks 1963- 
64, in de voor haar cruciale ervaring van de 
Caminhando [Voortschrijdend], Vanaf dan 
spreekt ze over haar voorstellen als riten 
zonder mythen. [5] In tegenstelling tot de 
uitwendige, statische projecties van de my
the, is in de rite een heel eigen vorm van 
tijdsbeleving aan de orde (Caminhando (I)). 
Die tijdsbeleving heeft rechtstreeks te ma
ken met de erkenning van de lichamelijk
heid van het rituele proces (Caminhan-

Lygia Clark

Planos em superficie modulada n° 2, 1956

do (II)). De specifieke tijdelijkheid en li
chamelijkheid van de rite leiden tenslotte 
tot de ontdekking van de onweerstaanbaar
heid van het precaire (Caminhando (III)).

Caminhando (I)

Het voorstel van de Caminhando is verras
send eenvoudig: maak een Möbiusring van 
enkele in de lengte gesneden stukken papier 
die aan elkaar bevestigd worden. Maak ver
volgens met een schaar willekeurig een gat 
in de strook papier en begin vandaar in de 
lengte van de strook te knippen. Op het 
ogenblik dat het beginpunt bereikt wordt, 
moet er gekozen worden of men naar links 
of naar rechts uitwijkt om de band niet 
eenvoudigweg in twee stukken te snijden. 
De notie ‘keuze’ is voor Clark bepalend in 
de Caminhando, want het is de keuze die 
een onomkeerbare richting aan de ervaring 
geeft. Aan het einde zal de band zo smal 
geworden zijn dat men niet meer verder kan 
knippen zonder de ring door te snijden. Dat 
is het moment waarop men weet dat het 
gedaan is. “De enige betekenis van deze 
ervaring ligt in het uitvoeren ervan [...] Er is 
niets voordien en niets nadien,” schrijft 
Clark. Het kunstwerk is de activiteit van het 
knippen en bestaat enkel daarin. In de 
Caminhando kan je onmogelijk toeschou
wer zijn. De kunstenaar biedt enkel de mo
gelijkheid tot ervaring, niets meer en niets 
minder. Zonder actieve deelname, zonder 
de uitvoering van het voorstel, is er niets. 
“Elke Caminhando is een immanente reali
teit die zich in haar totaliteit openbaart ge
durende de tijd van expressie van de toe- 
schouwer-auteur,” benadrukt Clark. De ac
tiviteit laat geen sporen na, buiten een hoopje 
waardeloze papieren snippers.
De Caminhando breekt onze gewone erva
ring van tijd en ruimte: men weet niet op 
voorhand hoe lang de handeling zal duren 
en ze wordt beleefd in een continuüm, een 
hier en nu waarbij verleden, heden en toe
komst niet meer als onderscheiden eenhe
den ervaren worden. De deelnemer-kunste
naar is onlosmakelijk verbonden met zijn 
object in de tijdsduur van de handeling, 

waarbij niets anders ervaren wordt dan het
geen men daar en dan in de “immanente 
realiteit” van de Caminhando beleeft.

Neoconcreto

De inzichten die Clark verwerft in de erva
ring van de Caminhando, worden voorbe
reid in een lange en boeiende zoektocht. 
Clarks artistiek parcours begint in het Bra
zilië van de vroege jaren ’50. De groep 
kunstenaars waarbinnen zij zich beweegt, 
ontwikkelt op dat moment een koloniale 
versie van de geometrisch-abstracte schil
derkunst: het Concreet Constructivisme. 
Deze stroming leunt zwaar op de standpun
ten van de Zwitserse kunstenaar Max Bill, 
toenmalig directeur van de Ulm Hogeschool 
voor Vormgeving. De nadruk ligt op mathe
matische abstractie en een “‘wetenschappe
lijke’ integratie van kunst in de industriële 
maatschappij”. [6] Het West-Europese, ra
tionele idealisme van dit project botst echter 
vrij snel met de Braziliaanse achtergrond, 
waarin lichamelijkheid en spontane sensua
liteit doorslaggevend zijn. Als reactie tegen 
het positivisme en het mechanistisch 
reductionisme van de Bill/Ulm-filosofie 
ontstaat de Neoconcreto-beweging, met 
Lygia Clark en Hélio Oiticica als centrale 
figuren. Zonder de geometrische abstractie 
noch de sociale bewogenheid van het 
constructivisme te verwerpen, verdedigen 
de Neoconcrete kunstenaars in hun Mani
fest (1959) een herwaardering van de rol 
van het levende organisme. In feite streven 
ze naar een aangepaste, Braziliaanse wijze 
om kunst in de maatschappij te integreren. 
De Bill/Ulm-strategie is geschreven op het 
lijf van een .westerse, kapitalistische en 
geïndustrialiseerde samenleving. Het artis
tieke gebruik van alledaagse, relatief waar
deloze materialen lijkt hen daarentegen een 
meer geschikte manier om contact met de 
Braziliaanse cultuur aan te knopen.
Voordien reeds, in de tweede helft van de 
jaren ’50, gaat Clark een polemische con
frontatie aan met de westerse schilderkunst. 
Onder invloed van Femand Léger, haar 
leermeester tijdens een eerste verblijf in 

Parijs ( 1950-52), is ze gefascineerd door de 
mogelijkheid om een interne dynamiek in 
het schilderkunstige oppervlak te brengen. 
Haar kennis van het werk van Joseph Albers, 
van de manifesten van Antoine Pevsner en 
Naum Gabo, van de proto-kinetische wer
ken van Laszlo Moholy-Nagy en Georges 
Vantongerloo en van Mondriaans latere 
pogingen om in het schilderij een indruk 
van beweeglijkheid op te wekken, zijn daar
bij eveneens bepalend. Haar werken 
problematiseren radicaal de klassieke schei
ding tussen de kunsten van de ruimte en de 
kunsten van de tijd, die op dat moment een 
hoogtepunt bereikt in de dogmatische ge
schriften van Clement Greenberg. [7] Green
berg verdedigt een zuiver statische benade
ring van de schilderkunst. Volgens hem is 
het onlichamelijke (en dus ontlichaamde) 
oog van een passieve, contemplatieve toe
schouwer in staat het hele picturale vlak op 
het eerste zicht en in één optische flits vol
ledig te vatten. Greenberg miskent daarbij 
niet enkel de tijd die de toeschouwer nodig 
heeft om het schilderij in zich op te nemen, 
maar doet ook elke mogelijke interne dyna
miek van het vlak af als irrelevant voor de 
ogenblikkelijke en volledig inzichtelijke 
perceptie ervan. Als men al dergelijke in
terne dynamiek kan waarnemen, stelt Green
berg, dan is dit steeds slechts in tweede 
instantie. Het voegt volgens hem in elk 
geval niets toe aan het onmiddellijke, totale 
en reeds verworven inzicht in het geheel. 
Clark begint haar verzet tegen de optische 
kristallisering van de schilderkunst door de 
grenzen van het doek - de lijst of het kader - 
te doorbreken. Dit komt voor het eerst tot 
uiting in het werk Composiçâo n°5. Série: 
Quebradamoldura [Compositie n° 5. Reeks: 
Vernieling van de lijst, 1954]. In dit ab
stracte werk, olieverf op doek, beschildert 
Clark de houten lijst als ware hij een deel 
van het schilderkunstige oppervlak. Ener
zijds expliciteert ze de interne spanning 
tussen doek en lijst, die nu samen het schil
derij uitmaken. Anderzijds induceert ze een 
vertraagde optische beweging: het is duide
lijk dat de optische passage tussen doek en 
lijst zich niet ogenblikkelijk kan voltrek
ken. Om inzicht te verwerven in deze dub
bele, interne dynamiek van het schilderij is 
een continue beweging in de waarneming 
nodig, die enkel in de tijd kan plaatsvinden. 
In een volgende fase streeft ze ernaar de 
scheiding tussen het schilderkunstige op
pervlak en de reële, omringende ruimte op 
te heffen. Daartoe vormen de reeksen 
Superficie modulada [Gemoduleerd opper
vlak, 1955-56] en Planos em superficie 
modulada [ Vlakken op gemoduleerd opper
vlak, 1956-58] een essentiële stap. De 
geometrische patrorien die ze monochroom 
inkleurt met industriële verf, bekomt ze 
door in het houten oppervlak groeven te 
kerven of door er houten plaatjes op te 
plakken. Zo creëert ze de indruk van een 
beweeglijk veld, waarbij elke perceptie van 
diepte verdwijnt. De relatie tussen figuur en 
grond wordt volledig opgeheven, waardoor 
de waarnemer de indruk krijgt dat de dyna
mische beweging van het oppervlak lijkt uit 
te deinen op de muur. In de series Espaço 
modulado [Gemoduleerde ruimte, 1958-59] 
en Unidades [Eenheden, 1958] komt ze 
vervolgens tot een optische continuïteit tus
sen het schilderkunstige oppervlak en de 
omringende ruimte. Deze vrij kleine, recht
hoekige of vierkante schilderijen zijn 
monochroom zwart geverfd, maar worden 
doorkruist of omrand door witte weggesne
den lijnen die ze lichtlijnen noemt. Van een 
redelijke afstand bekeken, lijken ze de zwarte 
vlakken in beweging te zetten, alsof ze over 
de muur schuiven of zich op ongelijke wijze 
van de muur verwijderen. Het bewerkstelli
gen van de indruk van bewegende velden 
bereikt een hoogtepunt in het werk Ovo 
Linear [Lineair ei, 1958], Hoewel de titel 
een ovale vorm suggereert, ziet men een 
zwarte, quasi volledig cirkel vormige schijf, 
omgeven door een bijna geheel gesloten, 
dunne, witte lijn. Wanneer men, normaal 
gezien, naar een bijna volledige schijf kijkt, 
dan wordt deze, volgens de wet van de 
Gestalt, perceptueel aangevuld. Clark ont
dekt echter dat in de confrontatie met een 
schijnbaa volledige schijf, omringd door 
een lichtlijn die nauwelijks van de reële 
ruimte onderscheiden kan worden, de opti
sche drang om die te sluiten, verdwijnt. De 
lichtlijn vervormt immers het oppervlak,
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waardoor de schijf zich niet meer onder
scheidt als geometrische figuur of Gestalt 
ten overstaan van een achtergrond.
Deze experimenten rond de waarneming 
van velden en de inzichten die ze door het 
Neoconcrete manifest verwerft, leiden haar 
omstreeks 1959 tot het maken van Contra- 
relevos [Contra-reliëfs], Dit zijn met indus
triële verf beschilderde, op elkaar beves
tigde vierkante houten platen. Door ze 45 
graden te draaien, lijken de aan de muur 
bevestigde vierkanten eerder ruiten te zijn. 
Zo wordt de waarneming van het vierkant 
als zuivere geometrische vorm doorbroken. 
Hoewel de Contra-relevos frontaal groten
deels tweedimensionaal waargenomen wor
den, ziet men dat ze in zijaanzicht reeds 
reëel volume bezitten. Dit spel met reële 
driedimensionaliteit wordt nog explicieter 
in de Casulos [Cocons, 1959-60]: wit-zwart 
geschilderde of onbeschilderde vierkante 
tinnen platen, waarvan de uitstekende uit
einden naar voren of naar achteren 
omgeplooid worden. De muur waaraan- ze 
bevestigd zijn, functioneert als een verticaal 
geplaatste grond. De driedimensionale 
Casulos zijn als opgehangen sculpturen.

Bichos

Clark begint daarna te experimenteren met 
vrijstaande objecten. Om de toeschouwer 
niet enkel tot een optische waarneming maar 
ook tot een actieve ervaring van deze voor
werpen aan te sporen, creëert ze Bichos 
[Beesten, 1960-63], die ze beschouwt als 
“objecten met een eigen leven”. Ze zijn 
gemaakt van metalen platen die met schar
nieren aan elkaar verbonden zijn. Het sa
menspel van vlakken en scharnieren maakt 
sommige bewegingen mogelijk en andere 
niet, alsof de Bichos een eigen wil en een 
eigen dynamiek hebben. De Bichos functio
neren als organische structuren, ze laten 
zich niet zomaar manipuleren in eender 
welke richting. Om te ervaren hoe ze kun
nen tegenstribbelen, moet de toeschouwer 
met hen in interactie treden.
Het risico blijft echter bestaan dat de toe
schouwer toch genoegen neemt met het 
afstandelijk bekijken van de Bichos, waar
door hij de ervaring van de manipulatie 
mist. Het is bovendien onmogelijk om de 
toeschouwer werkelijk te laten samenvallen 
met een kunstwerk dat als kant-en-klaar 
object aan hem gepresenteerd wordt. Daar
toe moet de afstand tussen toeschouwer en 
object opgeheven worden. Het object moet 
zijn autonome positie verliezen óf slechts 
betekenis hebben in het gebruik dat men 
ervan maakt in een bepaalde handeling. Het 
kunstwerk is dan geen afgewerkt product 
meer, maar een handeling waarbinnen ob
jecten betekenis kunnen verwerven. Clark 
realiseert dit in de Caminhando: het kunst
werk wordt de handeling en de enige duur is 
die van de handeling zelf. De Bichos zijn 
dus de laatste voorwerpen in Clarks artis
tiek parcours die zichzelf overeind houden 
en die nog als Gestalt in de wereld staan.

Trepantes (Obra mole)

Over haar ervaring van de Caminhando, 
zegt Clark: “Het ging erom een nieuwe tijd
ruimte te creëren, concreet - niet enkel voor 
mij, maar ook voor de anderen. Als ik daar
mee bezig was, ondervond ik een grote 
vermoeidheid, alsof ik een heel leven ge
werkt had. Een vermoeidheid veroorzaakt 
door de absorptie van een nieuwe ervaring. 
Vandaar, soms, die nostalgie geen vochtige 
steen te zijn, een steen-zijn in de schaduw 
van een boom, in de marge van de tijd”. 
Toch realiseert ze zich meer dan wie ook dat 
men niet kan ontsnappen aan de meedogen
loze onomkeerbaarheid van de tijd - naar 
beneden gericht, naar het einde, het lage, het 
vormeloze. Op metaforische wijze komt dit 
tot uiting in de Trepantes (Obra mole) [Klim
mend (Slap werk), 1964-65]: weke, slappe, 
rubberen slierten, hangend aan bomen of - 
ironisch genoeg - sokkels. Hoewel hun naam 
suggereert dat ze willen klimmen, en dat ze 
misschien wel onvermoeibaar vechtlustig 
zouden kunnen zijn, zijn de Trepantes on
vermijdelijk onderhevig aan de zwaarte
kracht. Onomkeerbaar neigen en verglijden 
ze naarde grond. Een meer poëtische evoca
tie van de operatie van het vormeloze 
(Georges Bataille), zoals uitgewerkt door 
Yve-Alain Bois en Rosalind Krauss, is er 
wellicht niet. [8]

Het timbre van het immanente moment

Voortschrijdend [Caminhando], klimmend 
[Trepantes]: de tijd van deze handelingen is 
die van het tegenwoordig deelwoord, van de 
gebeurende gebeurtenis die hier en nu plaats
heeft. In een kort fragment, De tijd in het
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proces (1980), gaat Clark dieper in op het 
gebeurteniskarakter van haar voorstellen: 
“Het is hier en nu dat de gebeurtenis plaats
vindt, alsof het voor de eerste keer was, zelfs 
wanneer deze gebeurtenis zich reeds heeft 
voorgedaan in een ver verleden doorheen 
lichamelijke sensaties. We kunnen dus zeg
gen: ‘Alles is daar. We voelen het vandaag, 
niet omdat alles daar is, maar veeleer, alles 
is daar omdat we het hier en nu voelen’”. In 
de immanentie van het moment dat de acti
viteit uitgevoerd wordt, zit de hele eeuwig
heid vervat. De totaliteit wordt hier en nu 
voelbaar, in de gebeurtenis van onze erva
ring. Clark stelt dit reeds in L’art, c’est Ie 
corps ( 1973): “Alles gebeurt alsof de mens, 
vandaag, een fragment van opgeschorte tijd 
kan vatten, alsof een hele eeuwigheid gevat 
zit in de handeling van de deelname”. Ze 
spreekt tevens van het “gevoel van een 
totaliteit die in de val van de handeling 
gelopen is”.
Als de totaliteit en de eeuwigheid geïmpli
ceerd of vervat zijn in de handeling zelf, in 
de immanentie van de act, dan kan de han
deling naar niets anders meer verwijzen. 
Clark vat dit lucide samen: “Voordien was 
de uitdrukking transcendent. Het vlak, de 
vorm, wezen naar een werkelijkheid die hen 
vreemd was. Vandaag zijn de dingen, in de 
kunst, waard wat ze zelf zijn. De uitdruk
king is immanent”. Het is wellicht op die 
immanentie van de uitdrukking dat Jean- 
François Lyotard wijst in zijn tekst Après le 
sublime, état de l’esthétique. [9] Terwijl het 
sublieme nog de presentatie van het trans
cendente of het aanwezig stellen van het 
Afwezige in het Ogenblik is, heeft de kunst 
na het sublieme enkel nog te maken met “het 
benaderen van de aanwezigheid zonder zijn 
toevlucht te nemen tot de middelen van de 
presentatie”. Die aanwezigheid of Clarks 
immanente moment hier en nu, is voor 
Lyotard niets anders dan “timbre, toon, nu
ance' in één van de stemmingen van de 
gevoeligheid, in één van de sensoria, in één 
of andere staat van vatbaarheid waarlangs 
de geest toegankelijk is voor de materiële 
gebeurtenis, erdoor ‘getroffen’ kan wor
den: singuliere kwaliteit, onvergelijkbaar- 
onvergetelijk en onmiddellijk vergeten - 
van de nerf van een. huid of een stuk hout, 
van de geur van een aroma, van de smaak 
van een lichaamsvocht of een lichaam, net 
als van een timbre of van een nuance”. 
Buiten die ervaring is er niets. Het is niet 
anders met de ervaring die Clark ons voor

stelt. Ze is onherhaalbaar. Ze is gevat in het 
onverbiddelijke continuüm van de tijd: “Het 
moment van de handeling vernieuwt zich 
niet. Het bestaat enkel op zichzelf: de herha
ling ervan komt neer op het geven van een 
nieuwe betekenis. Het bevat geen enkel spoor 
van de voorbije waarneming. Het is een 
ander moment. Op het ogenblik zelf dat het 
zich voordoet, is het reeds een zaak op zich”.

Caminhando (II)

De onherhaalbare ervaring - het immanente 
moment als timbre, toon, nuance- ingekrast 
in het continuüm van de voortschrijdende 
tijd, is tegelijkertijd een lichamelijke erva
ring. Of beter: een ervaring van het lichaam, 
van het materiële, “waartoe de geest niet 
voorbereid geweest zal zijn, die hem ont
redderd zal hebben,” zoals Lyotard schrijft. 
Het gaat om een ervaring van het lichaam, 
die een bijzondere gevoeligheid of ontvan
kelijkheid van de geest vereist. Maar die 
gevoeligheid is nooit een adequate voorbe
reiding, want wat er gebeurt, is net datgene 
wat de geest ontreddert. En die ontreddering 
is op haarbeurt, niet zozeer een ramp als wel 
een kans. Ze maakt de openheid mogelijk 
die vereist is opdat er iets zou zijn. Iets, het 
lichaam, hier en nu, als gebeurtenis. Die 
ontreddering en openheid kan men ervaren 
in de Caminhando. De Caminhando is 
daarom voor Clark tevens het beginpunt 
van een fascinerende exploratie van het 
lichaam. Alsof ze meer dan wie ook 
Spinoza’s woorden ernstig neemt: “Wat het 
lichaam kan, heeft niemand tot nu toe uitge
maakt”. [10]

Nostalgia do corpo

De eerste fase van haar exploratie van het 
lichaam noemt Clark Nostalgia do corpo 
[Nostalgie van het lichaam]: “Met behulp 
van kleine voorwerpen zonder waarde, zo
als elastiekjes, stenen, plastiek zakken, for
muleer ik Objetos sensoriais [Zintuiglijke 
objecten] die door het aanraken gewaarwor
dingen veroorzaken die ik onmiddellijk met 
het lichaam identificeer. Vandaar komt de 
naam Nostalgia do corpo, analytische fase 
waarin ik het lichaam ontbind in delen, waar 
ik het vermink om het te herkennen door
heen het aanraken, en dat met een grote 
sensualiteit”. Clarks eerste zintuiglijk ob
ject is eenvoudig: Pedra e ar [Steen en 
lucht, 1966]: blaas een plastieken zak op, 

knoop hem toe of sluit hem met een elas
tiekje en leg er een kei op. Door de zak met 
de handen en de vingers te betasten, stijgt of 
zakt de kei in de zak. De beweging van de 
handen op de zak - zoekend, aarzelend of 
machinaal - geeft een bevreemdende sensa
tie door de kneedbaarheid van de lucht, het 
gewicht van de kei en het contact met het 
plastiek. Het is daarbij onduidelijk wie wat 
controleert: de vingers de kei, de handen de 
zak, of omgekeerd. Lygia Clark schrijft 
zelf: “En, plots, realiseerde ik me dat het iets 
levends was. Men zou gezegd hebben het 
lichaam. Het was het lichaam”.
Een hele reeks voorstellen volgt. Livro 
sensorial [Zintuiglijk boek, 1966]: een boek 
waarvan de bladzijden transparante plastie
ken zakken zijn, gevuld met zand, schelp
jes, keien, elastieken,... Agua e conchas 
[Water en schelpen, 1966]: een plastieken 
zak met water en schelpjes wordt door een 
elastiek in twee gelijke delen verdeeld, maar 
zonder de delen van elkaar te isoleren, zoda
nig dat de schelpen zich verplaatsen telkens 
de zak bewogen wordt. Zowel de tastzin als 
het gehoor worden op een verwarrende 
manier geprikkeld. Respire comigo [Adem 
met mij, 1966]: de uiteinden van een rubbe
ren slang die door onderwaterzwemmers 
gebruikt wordt, worden met elkaar verbon
den door het ene uiteinde in het andere te 
schuiven. Als men de slang uitrekt en weer 
samenduwt, traag of gehaast, maakt de lucht 
die binnen- en buitengaat een geluid dat lijkt 
op de ademhaling - van een mens of èen 
hond, haastig hijgend of pijnlijk reutelend, 
opgejaagd als tijdens het vrijen of beheerst, 
rustig. En, samen met Hélio Oiticica, 
Dialogo de màos [Handendialoog, 1966] : 
een elastische Möbiusring verbindt de pol
sen van twee deelnemers die dialogeren met 
hun handen. De beweging van de handen is 
niet geheel vrij en valt evenmin volledig te 
controleren. Reeds snel beginnen de visuele 
en de tactiele gewaarwordingen uiteen te 
gaan. Als de dialoog lang genoeg duurt, 
komt er een moment, schrijft Bois, “waar de 
indruk ontstaat dat de handen een soort 
autonome dans uitvoeren en dat ze zich, in 
hun valse symmetrie, afgescheiden hebben 
van het lichaam”. [11]
Clarks voorstellen zijn in eerste instantie 
een herontdekking van een zinnelijkheid 
die in de ervaring van de alledaagse werke
lijkheid verloren gaat. Ze knoopt daarmee 
aan bij de meer evidente lichamelijkheid 
van de Braziliaanse cultuur. Maar Clark 
begrijpt snel dat er ook iets anders aan de 
orde is. Het gaat niet zozeer om het herstel 
van de evidentie van de zintuiglijkheid, als 
om de ontdekking van het bevreemdende of 
het Unheimliche ervan. Haar voorstellen 
leiden in die eerste fase eerder tot de ontdek
king van een verbrokkeling, dan tot de her
ontdekking van de identiteit van het subject 
in de spanning tussen voelen en gevoeld 
worden. Clarks verkenning van het lichaam 
in al zijn zintuiglijke mogelijkheden brengt 
de identiteit van dat lichaam in het gedrang. 
In haar analyse wordt het lichaam versnip
perd in allerlei divergerende, onverenig
bare gewaarwordingen en verschillende, 
autonoom functionerende lichaamsdelen, 
ledematen en organen.

Het geheel en de delen

Clarks verbrokkeling van het lichaam in 
allerlei onverenigbare, heterogene en 
divergerend functionerende delen, doet on
vermijdelijk denken aan de partiële objec
ten uit de kleiniaanse psychoanalyse. Par
tiële objecten zijn voor Melanie Klein reële 
of fantasmatische delen van het lichaam 
(borst, penis, feces, enzovoort) waarop de 
driften of verlangens zich richten. [12] Net 
zoals Klein toonde Clark door de fragmen
tering in partiële objecten “de complete 
instabiliteit van de menselijke vorm”. [ 13] 
Maar tegelijkertijd vormt haar werk een 
scherpe kritiek op de kleiniaanse behande
ling van de partiële objecten. Daarin zijn 
Gilles Deleuze en Félix Guattari haar 
- wellicht onbekende - bondgenoten. [14] 
Klein schrijft aan de partiële objecten de 
kenmerken van personen toe: ze zijn ver
volgend, geruststellend, verwelkomend, 
enzovoort. Daardoor maakt ze er “de ac
teurs van een drama [van] dat zich afspeelt 
tussen personen”, in plaats van tussen onde
finieerbare organen. [ 15] De partiële objec
ten worden persoonlijke eigenschappen toe
geschreven omwille van de verschillende 
soorten relaties die de drift ten opzichte van 
die objecten heeft. Maar daardoor worden 
zowel de partiële objecten als de drift, vol
gens Deleuze en Guattari, veel te antropo
morf voorgesteld. “Het onbewuste negeert 
de personen,” stellen ze terecht. [16] De 
partiële objecten worden binnen het psy
choanalytische kader gezien als onttrokken
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aan personen - de geslaagde totaliteiten - 
terwijl ze in werkelijkheid geproduceerd 
zijn door de onttrekking aan een onpersoon
lijke stroom, waarmee ze communiceren 
door zich met andere partiële objecten te 
verbinden - “een wereld van explosies, om
wentelingen en trillingen”. [ 17] Een tweede 
kritiek sluit hier nauw bij aan: voor Klein 
verwijzen de partiële objecten naar een per
soon als een verloren eenheid of een nog te 
komen totaliteit. Daardoor worden ze altijd 
gezien als onvolmaakt want niet geïnte
greerd in een eenheid. Hun verbrokkeling 
wordt door de psychoanalyse gedacht als 
een tekort. De integratie van de partiële 
objecten tot een persoon of een ik gebeurt 
binnen de psychoanalyse door van één van 
die objecten een fetisj te maken, door één 
van hen - de fallus - een transcendent sta
tuut te geven. Daardoor wordt die fetisj of 
transcendentie in zijn schitterende afwezig
heid het volledige object dat alle andere 
objecten integreert en globaliseert door toe
wijzing van een tekort. Het verbrokkelde 
lichaam in Lygia Clarks werk heeft niets 
van de dramatische gezwollenheid van de 
psychoanalyse, juist omdat ze van de brok
stukken van het lichaam geen fetisj 
maakt. [ 18] Omdat ze, net als Deleuze en 
Guattari, zou kunnen zeggen: de partiële 
objecten komen niets tekort!
De partiële objecten zijn fragmenten die 
zich tot elkaar verhouden door hun onder
linge verschillen zonder referentie aan een 
oorspronkelijke of uiteindelijke totaliteit. 
Om die fragmenten samen te denken zonder 
ze binnen een totaliteit te vangen en te 
neutraliseren, stellen Deleuze en Guattari 
het concept van menigte [multiplicité] 
voor. [19] Een menigte verwijst niet naar 
een totaliteit of een eenheid. Ze wordt niet 
gekenmerkt door een tekort, een verlies of 
een gebrek. Ze wordt gevormd door de 
verschillen tussen haar elementen. Of veel
eer: een menigte fs die verschillen in actie 
- resonerend, dansend, producerend. Par
tiële objecten vormen altijd een menigte. Zé 
verwijzen daarom niet naar het individuele 
lichaam als geheel of als geslaagde integra
tie. Het individuele lichaam is op zijn beurt 
wel een geheel of totaliteit, maar dan één die 
niet tegengesteld is aan de niet-totaliseerbare 
menigte: “We geloven enkel in totaliteiten 
aan de kant. En als we zo’n totaliteit naast 
de delen ontmoeten, is het een gehéél Van al 
die delen .daar, maar dat ze niet totaliseert, 
een eenheid van al die delen daar, maar dat 
ze niet verenigt, en dat bovenop hen komt 
als een nieuw apart gevormd deel”. [20] Het 
individuele lichaam is zo’ n niet-totaliserehd 
geheel, zo’n niet-verenigénde eenheid. Als 
Lygia Clark in haaf Voorstellen dat lichaam 
verbrokkelt, dan is er geen sprake van een 
verloren totaliteit. Integendeel, men betreedt 
dan de wondére wereld van de partiële ob
jecten, “een wereld van explosies, omwen
telingen en trillingen”.
Clark verkent dit verder door de gewaar
wordingen te vervormen. Ze creëert daartoe 
bij voorbeeld Mascaras sensoriais [Zintuig
lijke maskers, 1967]: stoffen zotskappen 
waarin zowel de reuk als het gehoor gewij
zigd worden. De maskers zijn daarenboven 
uitgerust met allerlei soorten brillen, ge
maakt van onder andere schelpen, afwas- 
sponsjes of spiegeltjes, die verschillende 
bevreemdende en beperkende, maar ook 
terugkaatsende, visuele perspectieven ge
ven. De fragmentering van het zien zet ze 
verder in haar Óculos [Brillen, 1968] : duik
brillen waaraan beweegbare spiegeltjes be
vestigd zijn. Haar Mascaras abismo 
[Afgrondmaskers, 1968] vervormen dan 
weer veeleer de tastzin en het evenwichts
gevoel. Ze zijn gemaakt uit zakken van 
nylongaas, die gevuld zijn met keien en 
opgeblazen plastieken tassen. De deelne
mer ondervindt in de immanentie van de 
activiteit het vreemde en het bevreemdende 
van de zintuiglijkheid. Het is de ervaring 
van het lichaam als menigte, als niet- 
totaliseerbaar geheel van partiële objecten. 
En tegelijkertijd is het de ervaring van het 
onpersoonlijke of het onmenselijke. Het 
onmenselijke waarvan Lyotard vermoedt 
dat het weleens het ‘eigene’ van de mens 
zou kunnen zijn, en waarvan “het volstaat 
om het niet te vergeten om zich te verzetten 
en, misschien, om niet onrechtvaardig 
[injuste] te zijn”. [21]

Het collectieve lichaam

Clark begrijpt dat men verder moet gaan 
dan de verbrokkeling, dat men het lichaam 
moet reconstrueren, zonder de verworven
heden van de verbrokkeling te laten vallen. 
Die verworvenheden zijn de ontdekking 
van de partiële objecten als het onmense
lijke en de definitie van het lichaam als een 
onpersoonlijke menigte. Als Clark in een 

tweede beweging daarvan vertrekt, dan kan 
het persoonlijke lichaam, in de evidentie 
van zijn eenheid en identiteit, geen grens 
meer vormen. Haar verkenning zou anders 
een maat voor niets zijn: het lichaam ver
brokkelen om het terug te integreren in een 
menselijke, al te menselijke vorm, waarvan 
de onvermijdelijke evidentie nogmaals be
vestigd zou worden. In het begin.weet Clark 
intuïtief dat ze enkel aan die impasse kan 
ontkomen door de stap te zetten naar het 
collectieve. Na 1976 zal ze hier echter op 
terugkomen om, binnen een niet langer ar
tistiek maar therapeutisch kader, de 
reïntegratie en de structurering van de men
selijke vorm of het zelf tot doel te stellen. 
Maar van 1967 tot 1976 wil ze met haar 
voorstellen een proces induceren waardoor 
ze, vertrekkende van het persoonlijke 
lichaam, via een verbrokkeling, uitkomt bij 
het collectieve lichaam [corpo coletivo]. 
Het collectieve lichaam is eveneens een 
menigte. En als men naar het collectieve 
lichaam verwijst als eenheid of geheel dan 
gaat het om een niet-verenigende eenheid 
en een niet-totaliserend geheel. De niet- 
begrenzende grens of de beweeglijke om
trek van een menigte, gevormd door ver
brokkelde en gereconstrueerde lichamen. 
Het collectieve lichaam lijkt tevens elké 
herinnering aan de menselijke vorm verlo
ren te hebben. Clark spreekt daarom liever 
van architecturen of structuren.
Als Arquiteturas biológicas [Biologische 
architecturen, 1968-69] doet ze ons allerlei 
voorstellen met plastiek, waaraan zakken 
van nylongaas zijn vastgemaakt om de han
den, de voeten of het hoofd in te steken. Het 
eenvoudigste voorstel is wellicht Ovo- 
mortalha [Ei-zweetdoek, 1968]: twee deel
nemers steken hun voeten of handen in 
zakken van nylongaas die aan de uiteinden 
van een rechthoekig stuk plastiek genaaid 
zijn. Door zich vrij, maar niet helemaal vrij 
te bewegen, omhult men de andere met het 
plastiek. Zo ontstaat er een intimistische 
ervaring waarbij men een geheel, een me
nigte of een architectuur vormt waarvan het 
persoonlijke lichaam in zijn fragmentatie 
deel uitmaakt. Het plastiek lijkt eerst bij
zonder artificieel, maar wordt al snel het 
structurerende element in het voorstel. De 
temperatuur binnen het plastieken ei smelt 
het collectieve lichaam als het ware aaneen. 
De Estruturas vivas [Levende, structuren, 
19691 gaan in dezelfde richting. Tweeof 
meerdere deelnemers, verbinden hun voe
ten, handen, benen of armen onderling met 
elastieken. Door té bewegen binnen de gren
zen vân het elastische netwerk, creëren de 
deelnemers een levende structuur.
Clark was zich sterk bewust van het uitge
sproken erotische en seksuele karakter van 
haar voorstellen. Het lichaam, zowel in zijn 
verbrokkeling als in zijn reconstructie tot 
collectief lichaam, is het libidinale lichaam. 
Maar zoals bij de partiële objecten ont
wricht haar werk ook hier een te antropo
morfe voorstelling van de seksualiteit. Alsof 
Clark begrijpt wat Marx en passant schreef: 
dat het echte verschil niet het verschil tussen 
de twee geslachten van de mens is, maar het 
verschil tussen het menselijke en het niet- 
menselijke geslacht. [22] Daarbij gaat het 
uiteraard niet om een dierlijke seksualiteit. 
Het gaat wel om de seksualiteit van een 
menigte die niet meer verenigd of getotali
seerd is in een menselijke vorm. “Hoeveel 
geslachten heeft het?” vraagt Clark zich af 
van “het grote lichaam”. “Ik denk dat het er 
verschillende heeft,” is het antwoord. Het 
gaat om de seksuele energie - de libido - 
van de partiële objecten in een menigte. 
Maar de partiële objecten zijn helemaal niet 
te herleiden tot twee geslachten of tot rela
ties van aantrekking en afstoting tussen of 
binnen die twee geslachten. Ze zijn wezen
lijk meervoudig. Volgens Deleuze en 
Guattari kan men bij het niet-menselijke 
geslacht niet spreken van één, zelfs niet van 
twee geslachten, maar enkel van n... ge
slachten. Vandaar: “iedereen zijn geslach
ten”. [23] Telkens weer leiden Clarks expe
rimenten tot de ontdekking en de ervaring 
van het onmenselijke dat de mens zo men
selijk zou maken - het onmenselijke dat we 
niet mogen vergeten ons te herinneren.

Fantasmdtica do corpo

Begin jaren ’70 komt Clark enige tijd niet 
meer tot het formuleren van nieuwe voor
stellen. Wat ze in 1960 schrijft, geldt meer 
dan ooit: “Ik ben moe. Het leven is lang .../ 
De liefde zit gevat in dit werkwoord: / ik 
denk/jij denkt/hij denkt/wij denken/jullie 
denken / zij denken”. In haar geschriften uit 
die periode van Pensamento mudo [Zwij
gend denken] gaat haar aandacht meer en 
meer naar het zinsbegoochelende van het 
lichaam [fantasmatica do corpo].

Het is dit spoor dat ze verder uitwerkt tij
dens een tweede verblijf in Parijs (1972- 
1976), waar ze les geeft aan de Sorbonne. 
Twee van haar tot de verbeelding sprekende 
voorstellen uit die periode zijn Baba 
antropofdgica [Mensenetend kwijl, 1973] 
en Canibalismo [Kannibalisme, 1973]. In 
het eerste houden de deelnemers een garen
klosje in de mond. Langzaam trekken ze het 
garen met hun hand uit hun mond en bedek
ken er een andere deelnemer mee die uitge
strekt op de grond ligt. Aan het eind ver
mengen de deelnemers zich in het ‘kwijl’ 
van de draden. In het tweede voorstel ligt 
een deelnemer geblinddoekt op de grond. 
Hij draagt een plastieken overall, gevoerd 
met stof, met op de hoogte van de buik een 
rits die een binnenzak afsluit. De andere 
deelnemers zitten geblinddoekt rond hem 
en halen stukken fruit uit de binnenzak om 
er in te bijten, het door te geven aan de 
anderen, het terug te leggen of er opnieuw in 
te bijten. Naast die experimenten begint 
Clark ook met collectieve relaxatie-oefe- 
ningen waarbij ze allerlei objecten gebruikt 
uit haar voorstellen rond Nostalgia do corpo. 
In 1976, bij haar definitieve terugkeer naar 
Brazilië, stopt ze voorgoed met dergelijke 
collectieve experimenten. Ze keert zich vol
ledig van de kunstwereld af — zelfs van de 
door haar gedefinieerde kunst zonder kunst. 
Vanaf dan gebruikt ze allerlei objecten als 
Objetos relacioniais [Relationele objecten] 
binnen een therapeutisch kader: kussens 
gevuld met zand of bolletjes uit polystyreen, 
plastieken zakken gevuld met water of lucht, 
keien en schelpen, nylon kousen gevuld met 
tennisballen, pingpongballen of stenen, en
zovoort. Van de relaxatietherapieën evolu
eert ze vrij snel naar therapieën met psy
chiatrische patiënten. Haar uitgangspunt is: 
“Verzorg een psychoot niet als een gek, 
maar integendeel als een kunstenaar zonder 
kunstwerk”. Dit werk met psychotische en 
borderline patiënten noemt Clark Estrutu- 
raçâo do self [Structurering van het ze lf[. In 
die laatste fase van haar zoektocht gaat alle 
aandacht naar de integratie van de fragmen
ten binnen de grenzen van het persoonlijke 
zelf. De oorspronkelijke euforie rond de 
fragmentatie in het onmenselijke van de 
partiële objecten en de reconstructie tot het 
onpersoonlijke van het collectieve lichaam, 
is volledig verdwenen. De grenzen van het 
persoonlijke lichaam, de eenheid en de iden
titeit, van het zelf, vórmen het problema- 
tische eindpunt van Çlarks parcours. De 
fascinerende weg die haar oeuvre vormt, 
vanaf haar polemiek met de canon van de 
westerse schilder- en beeldhouwkunst, over 
de Caminhqndo, naar de exploratie van het 
lichaam in zijn bevreemdende en onper
soonlijke dimensie, is in zijn laatste wen
ding ontgoochelend. Als de kunstenaar the
rapeut wordt, het kunstwerk therapie en de 
toeschouwer patiënt, dan zijn we ver ver
wijderd van Clarks oorspronkelijke ambitie 
om van de kunstenaar een naar de achter
grond uitgeweken voorsteller [propositore] 
te maken en van de toeschouwer een deelne
mer wiens immanente activiteit en lichame
lijke ervaring het enige echte kunstwerk 
zijn. Clark verlaat met haar therapeutische 
activiteiten bewust de kunst en zelfs de 
marge van de kunst waar haar werk zich 
meestal in bevindt. Maar ze krijgt evenmin 
aansluiting met en erkenning binnen de 
wereld van de geïnstitutionaliseerde psycho
therapie, psychiatrie of psychoanalyse. De 
vreemde mengeling van wilde psychoana
lytische theorieën en Indiaanse mythen 
waarmee ze haar therapieën onderbouwt en 
verklaart, verwijdert haar werk uit die pe
riode nog verder van wat ze voordien riten 
zonder mythen noemde.

Caminhando (Hl)

Niettegenstaande Clarks problematische 
evolutie na 1976 blijft haar werk bijzonder 
waardevol. Haar aandacht voor de imma
nentie van het moment, in zijn tijdelijkheid 
en lichamelijkheid, maakt haar gevoelig 
voor het vluchtige. Dit komt op exempla
rische wijze tot uiting in de Caminhando. 
Deze doet ons een fragment opgeschorte 
tijd vatten. Alsof de onweerstaanbare 
vluchtigheid van een geur, een schakering 
of een toon, de totaliteit in de val lokt. En 
dat, schrijft Clark, moet men “met veel 
vreugde waarnemen om te leren leven op 
basis van het precaire. Dit gevoel voor het 
precaire moet men absorberen om in de 
immanentie van de handeling de zin van het 
bestaan te ontdekken”.

Hilde Van Gelder
& Pieter Van Reybrouck

Met dank aan Herman Parret

Noten

[1] Alle citaten van Lygia Clark komen uit 
de tentoonstellingscatalogus Lygia Clark, 
Fundació Antoni Tàpies, Barcelona; MAC, 
Galeries Contemporaines des Musées de 
Marseille, Marseille; Fundaçâode Serralves, 
Porto; Vereniging van Tentoonstellingen 
van het Paleis voor Schone Kunsten, Brus
sel, 1997-98. Onze vertalingen zijn, op een 
enkele keer na, uit het Frans.
[2] L’art, c’est Ie corps verscheen oor
spronkelijk in Preuves, nr. 13 ( 1973). Lange 
fragmenten uit die tekst vindt men terug in 
de tentoonstellingscatalogus, op. cit. 
(noot 1).
[3] Zie Thierry de Duve, Those Were the 
DaysMy Friend, in: KantafterDuchamp, MIT 
Press, Cambridge (MA), 1996, pp. 283-293.
[4] Manuel J. Borja-Villel, Introduction, 
in: Lygia Clark (tent, cat.), op. cit. (noot 1 ), 
p. 15.
[5] Zie Yve-Alain Bois, Lygia Clark: 
Nostalgia of the Body, in: October, nr. 69 
(zomer 1994), p. 87.
[6] Guy Brett, Lygia Clark. The borderline 
between art life, in: Third Text, 1 (herfst 
1987), p. 69. Deze tekst biedt wellicht de 
meest substantiële inleiding tot de activitei
ten en het leven van Lygia Clark.
[7] Zie Clement Greenberg, Towards a 
NewerLaocoon ( 1940), opgenomen in: Cle
ment Greenberg, The Collected Essays and 
Criticism, John O’Brian (ed.), Vol. 1, 
Perceptions and Judgments (1939-1944), 
The University of Chicago Press, Chicago/ 
London, 1986, pp. 23-38. Deze tekst bena
drukt de continuïteit met Lessings Laokoon: 
oder über die Grenzen der Malerei und 
Poes ie (1766).
[8] Zie Yve-Alain Bois en Rosalind 
Krauss, L’informe: mode d’emploi (tent, 
cat.), Centre Georges Pompidou, Parijs, 
1996.
[9] Zie Jean-François Lyotard, Après le 
sublime, état de l’esthétique, in: L’inhumain. 
Causeries sur le temps, Galilée, Parijs, 1988, 
pp. 147-155. De citaten vindt men op 
pp. 151-153.
[ 10] Spinoza, Ethica, III, prop. 2, scholium.
[11] Yve-Alain Bois en Rosalind Krauss, 
op. cit. (noot 8), p. 146.
[12] Zie Jean Laplanche en Jean-Baptiste 
Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, 
P.U.F., Parijs, (1967) 1997.
[131 Yve-Alain Bois én Rosalind Krauss, 
op. cit. (hoot 8), p. 141.
[ 14] Zie Gilles Deleuze en Félix Guattari, 
L’Anti-Œdipé, Minuit, Parijs, 1972/1973. 
Over de partiële objecten voornamelijk pp. 
50-54,80-89,385-390.
[15] Yve-Alain Bois en Rosalind Krauss, 
op. cit. (noot 8), p. 146.
[16] Gilles Deleuze en Félix Guattari, op. 
cit. (noot 14), p. 54.
[17] Gilles Deleuze en Félix Guattari, op. 
cit. (noot 14), p. 52.
[18] Zie Paolo Herkenhoff, Lygia Clark, in: 
Lygia Clark (tent, cat.), op. cit. (noot 1), 
pp. 48-49.
[19] Zie Gilles Deleuze en Félix Guattari, 
op. cit. (noot 14), p. 50. Zie voor het concept 
multiplicité ook: Gilles Deleuze en Félix 
Guattari, Mille Plateaux, Minuit, Parijs, 
1980, pp. 14-16 en 38-52.
[20] Gilles Deleuze en Félix Guattari, op. 
cit. (noot 14), pp. 50-51.
[21] Jean-François Lyotard, op. cit. (noot 9), 
pp. 9-15. Het citaat vindt men op p. 15.
[22] Zie Jean-François Lyotard, Discours, 
figure, Klincksieck, Parijs, 1971, pp. 138-
141 en Gilles Deleuze en Félix Guattari, op. 
cit. (noot 14), pp. 350-352.
[23] Gilles Deleuze en Félix Guattari, op. 
cit. (noot 14), p. 352.

De Lygia Clark-retrospectieve loopt nog 
tot 27 september in het Paleis voor Schone 
Kunsten, Koningsstraat 10, 1000 Brus
sel, 02/507.84.66. Op 17 september om 
20.00 uur vindt in het Paleis voor Schone 
Kunsten een rondetafelgesprek plaats 
over het werk van Lygia Clark. Aan dit 
gesprek nemen deel: Guy Brett, Yve- 
Alain Bois, Sonia Lins en David Medalla.

De Witte Raaf 75 • september-oktober 1998 • 23



OP EEN 7OHHl6t.lOMtMA6...

LIRELIRELOM- 
FOMPoM 
n

Q[
ë

IETS TRIESTIG, LUISTER-/ 
VERNEUWN6 IN PEKUNST 
IS BElANGAIJE, MAAR WE
MOETEN ER vooR2O#T %a5 
MELOMGAAN. JAREN " 
GELEDEN LEVERDEN F s
JULLIE BAAN 
BEEKENO WERK, 
EN NU worden . 
JULLIE POOR A 
MACHT! 6E 6 
CURATOREN NS 
EN PSEUDO- 43 
FILOSOFEN s 
AFGESCHEE- # 
VeNf HEFT a 
PUBLIEKE (IS 
GEHEUGEN \W 
D2IGT 2 
HIERDODR Ak 
AF TE ,/ 
KALVENV/ 1

DE LACE LANDEN
Laat me 

P’R IN, 
NESTOR!

fK).
»
ill

Run
U U H

o 
u

Ùe‘g

ZELFS IN WEST-VLAANPEEEN!
EN WAT KoMT ER IN DE PLAATS?

OVER HET FAAR© GETILDE
n VEPETTEN ALS LU C Tv-

MANS DIE ZiCHZELF/M
:k OPGEILEN! 8%

30

S)PATKANIK ë 
WAlS BE2IELER VAN *EK 
Y MUSEVM VAN ooSTENOE, 
JULLE STEUN EN TOEVER- 
A LAAT, NIET VERFP-OFFEN !

7

ENTOEVALH6 OFNWET, 
VEIENDEN,oOK HUN MUFEUM 

WOROT DOOR PE NIEUWE 
h KUNSTPAUSEN MIS-/ 
A•_PRE2EN EN BE- §4
• LACHELIJK ( -,
SG GEMAAET S '

F)
0 S 

0

PIT KANZO 
NIET LAN GER! WE 

móeten iets poen.1 
LEES DAAROM MUN 

manifest

VLAMING
DEHEERWILIV k

VAN PEN BUSSCHE, 5i
HOOFPCONSERVATOR Jl

PMK V)

«2

/ OF FETERNOG, TEKEN
I HET! HETESfER-

Tàa KENNING VAN HET 
- PMMK EN PE 
- Ui GENERATIES van DE

5 JAREN 'to ! ACH, 
_Ss- PE ZEGEN 3 
EIMMM DIE zw ONS 2-2201 BRACHTEN 
/V77N4 f-- à

(Up

%

VRIENDEN, HOE 6AAT HFTMET 
07 GEZONg EN WEL? FN VE

ARTISTIEKE FRopucTe, ALLES 
op WIELTJES? nee mee, ik kom
VANDAA6 MIKSAANKOFEN, Ik

Kom Voo2 IETS a NPERS.

Él
OCN

jtesL.

t

F

V

o-ue... W-WILIH HEEFT.. 6ELIJK.. 
M-M-MANNEN ;

A WI 3 UN NOG.. #-B-BIJLAN6E 
h. NA,., WIET,.,

EENElGENLOEMA EEN 
x( I Lo60!

) EEN NATIONALE 1
KLACMTENPA C

VooR bejaarde 7
KUNSTENAA23 /.o

EEN 0R6AN1GRAM
Voor. ONE

NIEUWE
STROCTUUR !

o

(22)

l ë

UOR LATER... |

"1EEN STATUUT K 
VOOR DE DEMENTE 

; KUNSTENAAR u-

JAMAALVRIENDEN

IK WOU AlLEEN AAAR
EEN WEBSITE

V

WE6AAN DADELIJK ARRIVEREN. ALLEMAAL 
GOED BlJ ELKAAR BU.VEN. DESPANDOEkEN 

60ED VASTHOUDEN. EN OM M U R If ER EEN
KLEINE RANDREANIMATE VOORZIEN.

ER IS AL EENBETOG(NG
BeZIG! ZE PAKKEN 

ÓNZE El SEN AF /

9 ( T.

Mi/AKR-L
•I U

€

V6 e}
Bl

)

9
ka.

24 • De Witte Raaf 75 • september-oktober 1998

©M VE VERFRISSEN- 
ve PoP-ART.’ HET

VNIEUw REALISME ! DE 
/ SERENE GEOMETRsCH€
EN D POËTISCHE LVRIScHE 
AB-STRACIE! HET MEDITA- 
TEVE MINIMALISME !

WAT DENKT GE, Ro 6E& ?

1.D-D-DOOD., 
... L-L-LAATONSEISNN 

S-S- STELLEN ! ...

;

F

3

WE organiseren 
EEN MARS OP 
ANTWERPEN!

JA
AN

(

M2 JL.

J’EN

se Musct"wPTisiorisctcandaceGPa I son 

mssidesa"aënsmemmmmëi "öelenasusVim voogModhuggdrbiree won 
"podia verschn’ccrccnieve "Thcdsbele 
depladbs""" .ijvoorce"ofenesacd

n pleiien I culurele ITeemies OP as enkete ermijn ent,, eforcer

0 '■ e,

p'e Ja^ 
PE SN .
JEN-
i STAD

°3 ?-

07

KLOPT 
EROP LoS
MANNEN

(

0o°

° 5~5z

KUNST MAKEN VANDAAG 1 
1$ EELAN6RIJK ! ANDERS 

WETEN WE in DE Toekomst
NIET WAT WE IN HET 

VERVEPEN GEDAAN :
HEBFEN

NIGG

STATUU
83

MAAR W»J WILLEN
ALLEEN MAAR EEN
Veé[JE ».

g

D

MOET ‘EERST 
VERDIENEN , 

SUKKELS

P 0

8

- '

MAATSCHAPPELJEE 
ERKENNING 

/

w.kAROEN-BUCKSPENOER



Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws

NICC. In het maartnummer werd reeds bericht óver de 
motivatie achter en de eerste verwikkelingen rond de kraak- 
actie van het ondertussen opgedoekte ICC in Antwerpen. 
Sluiting van onder meer deze .kwijnende tentoonstellings- 
faciliteit porde het Antwerpse kunstenaarsmilieu aan om 
tevens het gebrekkige sociaal statuut, de povere academische 
en post-academische opleiding en begeleiding en zelfs het 
gemis aan bestuurlijke inspraak op de politieke agenda te 
plaatsen. Ondertussen heeft het N(ieuw)ICC als kunstenaars
collectief de vleugels uitgeslagen. Vanuit Brussel, Luik en 
Hasselt lijkt er effectief belangstelling om mee te werken. 
Werkgroepen zijn opgericht rond de thema’s sociaal statuut, 
onderwijs, tentoonstellingen, multimedia, archief en data
bank, de 2% regeling inzake openbare gebouwen, ateliers, 
sponsoring, internet, culturele vzw’s en Brussel 2000. Rele
vant is dat beeldende kunstenaars zélf het met de betrokken 
overheden willen hebben over deze materies. Tijdens gespreks
rondes kunnen ze trouwens refereren aan de vele ronkende 
ontboezemingen vanwege beleidsmakers over de artistieke 
component in de samenleving. Men leze er de gelegenheids
toespraken en catalogusteksten maar op na, in de trant van 
‘Kunst moet, kunst doetje goed’ of ‘Kunstenaars houden van 
mensen, haal ze in huis’. Ondertussen hinkt deze sector 
hopeloos achterop beleidsontwikkelingen bij -bijvoorbeeld - 
de podiumkunsten.
Het NICC heeft ook een uit de kluiten gewassen subsidie
dossier ingediend voor de komende jaren. Tevens werd een 
huuroptie genomen op de voormalige ruimte van galerie 
Annick Ketele in de Pourbusstraat 5, pal in Antwerpen-Zuid. 
In zijn geheel omvat dit pand 900 vierkante meter, verdeeld 
over een gelijkvloers en kelderverdieping. Met deze optie 
wordt de leuze ‘kunst in kansarme wijken’ naar de prullen
mand verwezen. Zowel stad als provincie zouden alvast 
huurlast en een personeelslid op hun conto schrijven. De 
Vlaamse Gemeenschap wordt werkingsmiddelen gevraagd. 
Bedoeling is dat het NICC, al dan niet met afdelingen in andere 
steden, via de werkzaamheden van de hogervermelde werk
groepen voortaan als belangenbehartiger optreedt voor de 
beeldende kunstenaars. Dit impliceert enerzijds dat de minder 
zichtbare rol van gesprekspartner ten aanzien van de overheid 
wordt opgenomen, en anderzijds dat een publiek luik wordt 
uitgebouwd om in onvervulde noden te voorzien. In dit laatste 
geval kan het gaan om een sociaal secretariaat, informatie
vergaring betreffende beurzen en publieke opdrachten, de 
organisatie van gesprekken over dit thema of de presentatie 
van buitenlandse initiatieven. Als try-out kan de september- 
oktober programmatic tellen. De Hasseltse afdeling verzorgt 
een tentoonstelling en een debat, over de problematische 
situatie van het Centrum voor Beeldende Kunsten na het plotse 
ontslag van verantwoordelijke Piet Vanrobaeys en de hoogst- 
onduidelijke opvolging.
Onder de titel Hedendaagse kunst en Hasselt: waarheen? 
loopt de tentoonstelling Door de smeerpijp van 10 september 
tot 24 oktober onder leiding van Fred Eerdekens en met de 
kunstenaars Ricardo Brey, Jan Carlier, Walter Daems, Mauro 
Pawlowski, Els Vanden Meersch en Jethro Volders op het 
adres NICC, Pourbusstraat 5,2000 Antwerpen (03/216.08.71 ). 
Het debat Naar een cultuurpolitiek van kijkcijfers? vindt 
plaats op 13 september in theater Monty, Montignystraat 3, 
2000 Antwerpen met onder andere Julian Heynen en (uiter
aard) Piet Vanrobaeys. (E.W.)

GELD. Sedert enige tijd smeken de Nederlandse museum
directeuren bij de overheid om een structurele verhoging van 
de aankoopbudgetten, alsmede om een nationaal aankoop
fonds voor dure ‘topstukken’. In de internationale eredivisie 

spelen de Nederlandse musea, lange tijd vooral op het gebied 
van moderne kunst toonaangevend, inmiddels niet meer mee. 
Terwijl het museale veld vooralsnog .zonder veel succes de 
politiek bewerkte, kondigde de Nederlandsche Bank plots aan 
met een gift van 110 miljoen gulden te zullen komen, ter 
compensatie van het verdwijnen van de gulden. Als het 
Nederlandse volk al geen eigen munt meer heeft, zal het 
tenminste cultuurschatten hebben om trots op te zijn, zo luidde 
ongeveer de redenering. Het geld was bestemd voor het vorig 
jaar door de Vereniging Rembrandt in het leven geroepen 
Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit, die tot doel heeft be
langrijke kunstwerken aan te kopen die musea zich niet 
kunnen veroorloven. Amper een paar weken later kocht die 
stichting Victory Boogie Woogie (1942-’44) aan, het laatste 
(onvoltooide) schilderij van Piet Mondriaan. De prijs: 80 mil
joen gulden. Het schilderij, dat afkomstig is uiteen Newyorkse 
pri vé-collectie, zal geschonken worden aan de staat en komt te 
hangen in het Haags Gemeentemuseum. Laat over één ding 
geen misverstand zijn: Victory Boogie Woogie is een hoogte
punt van de 20ste-eeuwse schilderkunst en een prachtige 
bekroning van de Haagse Mondriaan-collectie. Toch moeten 
bij deze deal een aantal kanttekeningen worden geplaatst.
1) Natuurlijk kon deze aankoop alleen worden gerealiseerd 
met enigszins onorthodoxe, methodes, maar moest het nu 
werkelijk met deze misleidende constructie, deze donatie die 
achteraf voor een wel heel bepaald stukje cultureel erfgoed 
bleek te zijn bestemd? In een klimaat waarin neoliberale 
economen en andere demagogen ten strijde trekken tegen het 
besteden van belastinggeld aan de kunsten, is het onverstandig 
om het publiek zo apert te verneuken. Het zal de bereidheid om 
de budgetten structureel te verhogen in ieder geval niet 
vergroten.
2) Museumdirecteuren staan in de openbare aandacht: hun 
beslissingen worden kritisch gevolgd. Naarmate grote aanko
pen steeds afhankelijker worden van speciale fondsen, verlie
zen de directeuren aan invloed en verliest de besluitvorming 
aan transparantie. De Nederlandsche Bank-deal is een toon
beeld van schimmige achterkamertjespolitiek, terwijl een 
zekere mate aan openbaarheid onontbeerlijk is voor de legiti
matie van ieder cultuurbeleid in een democratische samenle
ving.
3) In Nederland bestaat de neiging om uilen naar Athene te 
dragen, om nog meer Rembrandts, nog meer Van Goghs, nog 
meer Mondriaans uit de klauwen van Amerikanen en Japan
ners te redden. De aankoop van Victory Boogie Woogie is 
natuulijk te verdedigen: het late werk van Mondriaan was een 
lacune in de Nederlandse collecties. Nu dit werk aan het 
nationaal cultuurbezit is toegevoegd, wordt het echter tijd voor 
een moratorium op aankopen van dure Nederlandse werken. 
Laat die maar in het buitenland voor cultureel ambassadeur 
spelen - in Nederland is Nederlandse kunst in overvloed, 
terwijl de collecties op het gebied van internationale kunst 
nogal te wensen overlaten. Het zou spijtig zijn als de teloor
gang van de politieke souvereiniteit een blind cultuur- 
patriottisme oplevert dat slechts de monocultuur versterkt. In 
de 19de eeuw protesteerde Victor de Stuers in Holland op zijn 
smalst tegen de uitverkoop van het vaderlands cultuurbezit; 
tegenwoordig zou hij moeten waarschuwen tegen het 
ongereflecteerde terugkopen ervan. (S.L.)

HAAGS GEMEENTEMUSEUM. In dejaren ’60 werden er 
met veel spektakel de pop art en de minimal art geïntrodu
ceerd, maar inmiddels laat het Haags Gemeentemuseum nieuwe 
ontwikkelingen in de kunst aan anderen over en celebreert het 
bovenal de glorie van een historisch geworden modernisme. 
De witte zalen van het in 1935 geopende museumgebouw van 
H.P. Berlage, de aartsvader van de moderne Nederlandse 
architectuur, laten de impressionistische en symbolistische 
schilderijen, de magnifieke Mondriaan-collectie en werken 

van onder meer Picasso, Arp, Lissitzky en Moholy-Nagy 
optimaal tot hun recht komen. De collectie naoorlogse kunst 
kan hiermee niet in belang wedijveren, alhoewel er een fraai 
ensemble van Constant is en de vorige directeur, Rudi Fuchs, 
uiteraard enige werken van Carl Andre en Donald Judd heeft 
aangekocht. De huidige directeur, Hans Locher, lijkt er mede 
gezien de schuldenberg die Fuchs achterliet de voorkeur aan 
te geven het museum zelf te musealiseren, het in de tijd te 
bevriezen en het tot een tweedegraads-museum te maken. Na 
in totaal driejaar restauratiewerkzaamheden en anderhalf jaar 
sluiting wordt het Gemeentemuseum nu op 29 oktober hero
pend met de tentoonstelling Wassily Kandinsky, de grote 
doorbraak rond 1913, met veel bruiklenen uit Russische 
musea. Natuurlijk poogt men op deze manier een blockbuster 
te creëren, maar het is ook een affirmatie van het karakter van 
het Haags Gemeentemuseum als mausoleum van het moder
nisme. Uiteraard is elk museum óók een mausoleum, maar 
musea voor moderne kunst plachten zich daartegen te verzet
ten door een engagement voor het nieuwe - door de kunst niet 
als afgesloten te beschouwen, maar als veranderlijk en levend. 
Het Haags Gemeentemuseum heeft kennelijk afstand geno
men van die opvatting. Het is thans het Mauritshuis van de 
moderne kunst.
Wassily Kandinsky, de grote doorbraak rond 1913 vanaf 
29 oktober tot 7 februari 1999 in het Haags Gemeentemuseum, 
Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag (070/338.11.11). 
(S.L.)

BERLIN BIENNALE. Nog een nieuwe biënnale met alweer 
een unieke formule. Als toekomstige regeringshoofdstad mag 
hét Berlijn niet aan een portie actuele kunst ontbreken. De 
Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst 1998-2000 heeft de 
eigenaardigheid over de periode van twee jaren te lopen, 
waarbij de programmatic in twee onderdelen wordt opge
splitst. Gestart wordt onvermijdelijk met een Congress 3000 
(sic), een interdisciplinaire driedaagse die op 1,2 en 4 oktober 
plaatsvindt in het Haus der Kuituren der Welt. Het eerste, 
aansluitende tentoonstellingsluik loopt van 29 september tot 
3 januari 1999onder de titel Berlin/Berlin en wordt op 'glokale' 
leest geschoeid. U kent dit neologisme al: een lokale tentoon
stelling met parameters over de hele aardbol. Een zeventigtal 
kunstenaars werd uitgenodigd met als bekenden onder meer 
Marijke van Warmerdam, Sarah Sze, Gabriel Orozco, 
Dominique Gonzalez-Foerster, Douglas Gordon en Tobias 
Rehberger. Het tweede luik mag Flânerie heten en onderzoekt 
of deze typisch 19de-eeuwse blik op de wereld ook vandaag 
nog relevantie kan hebben. Binnen dit luik verwacht men 
vooral fotografische neerslagen die in de loop van 2000 in 
Berlijn en andere steden - - voorgesteld worden. 
Bedenkers en uitvoerders van deze manifestatie zijn Klaus 
Biesenbach, Nancy Spector en de onvermijdelijke Hans- 
Ulrich Obrist.
Contactadres van de Berlin Biennale is Kunst Werke Berlin, 
Auguststrasse 69 in 10117 Berlin (030/28.59.91.48) waar 
Berlin/Berlin van eind september tot 3 januari loopt en voorts 
in de Akademie der Künste, Hanseatenweg 10 en in een 
voormalig postcentrum naast de oude synagoge in de 
Oranienburger Strasse. Wellicht meer hierover in een vol
gende editie. (E.W.)

LEZINGEN. Naar aanleiding van de opmerkelijke retrospec
tieve Lygia Clark (1920-1988) organiseert de Vereniging 
voor Tentoonstellingen een rondetafelgesprek met deelne
mers uit haar - zeg maar familiale - omgeving, zoals auteur en 
kunstcriticus Guy Brett, kunsthistoricus Yve-Alain Bois (ma
ker van recente tentoonstellingen als Piet Mondriaan en 
L’informel), zus Sonia Lins en kunstenaar David Medalla. 
Op 17 september om 20.00 uur in het Paleis voor Schone 
Kunsten, Ravensteinstraat 23 in 1000 Brussel (02/507.84.68).

Robert Mapplethorpe
Works from 1971-1989

Dianne Hagen
10 september tot 24 oktober 1998

Roni Horn
29 oktober tot 12 december 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

Deelname kunstbeurzen

Artissima, Torino — 24 tot 27 september
FIAC 98, Paris — 7 tot 12 oktober
Art Cologne 98, Köln — 8 tot 15 november
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Van 19 september tot 17 oktober 1998

Frank F. 
Castelyns

zaterdag 17 oktober 1998 
17-20 u.

Ter gelegenheid van de finissage 
wordt de dichtbundel 

mijn huis van betterfood voorgesteld.

Bleekhofstraat 22 - 2018 Antwerpen 

Open vrijdag & zaterdag 14-18u.

tel. 03/232.73.95

and
boll

18 beautiful
mark neville
boy & erik stappaerts

leen voet

ellen goovaerts curator

■
F

) «

c

■
ning 10 september ’98 vanaf 18.00 u

ingsuren: woensdag t/m zondag 13.00 u -18.00 u 
oon: 00 323 272 16 41
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27.09- 1.11 1998
galerij c. de voss
RETROSPECTIF 93-98
ignatius de vos
elza de roo

6 september - 3 oktober 1998

adres : oude gentbaan 295 
9300 aalst belgië 
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/ 
gailery/GOVL/devos.htm

Kunst
In Huis 
kennen 

is kunst 
in huis 
hebben.
Kunstuitleen. In Vlaanderen een te 

weinig gekende mógelijkheid. 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 kunstwerken kunt kiezen die u 
graag in uw huis wil hebben. Voor een tijdje, 
of voor altijd...

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

KUNSTIIHUS

Wij wat minder, U wat meer.
Voor meer info: 02/247 97 10. U vraagt naar Inge.

Buecher 
Helm
Kern 

Klussmann 
Schmacke 
Schumann 

Steiger

Leyenbroekerweg 113a Sittard (NL) 
wo-zo 14.00 - 17.00 en op afspraak 
tel 046 4523686 fax 046 4584989

KUNSTCENTRUM SITTARD

IF*
collection dart

galerie

»
■

collection d’art
armando
baselitz
bénner 
brands' 
cassée 
commandeur 
constant 
freijmuth 
gordijn 
hillenius 
van hoek 
schoonhoven 
teeken 
tolman
(bram) van velde 
westerik
ysbrant

collection d’art ! galerie
keizersgracht 516 / amsterdam 
telefoon: 020-6 22 15 11
geopend: wo. t/m za. 13-17 uur

http://www.artsite.be/


De Boekmanstichting en het Nederlands Architectuurinstituut 
organiseren een symposium Museumarchitectuur als spie
gel van de samenleving waarin de opvattingen over recente 
museumarchitectuur en over de plaats van de bezoeker hierin 
worden doorgelicht. Zes sociologen buigen zich over een 
instituut: Paul Schnabel (Guggenheim, Bilbao), Nico 
Wilterdink (Haus der Geschichte der Bundesrepublik, Bonn), 
René Gabriels (Tate Gallery, Liverpool en St Yves), Léon 
Deben (NAi), Christien Brinkgreven (Centro Galega, Santiago 
de Compostela) en Godfried Engbersen (Palais des Beaux- 
Arts, Lille). Verder nemen deel aan een debat onder leiding 
van Chris Dercon: Jan Vaessen, D. Cannegieter, Kristin 
Feireiss, Cas Smithuijsen, B. Dirrix, W. Vanstiphouten Wal- 
terNikkels.Op6 novembervanaf9.30 uurinhetNAi,Museum
park 25,3015 CB Rotterdam (info Mariet Willinge, tel. 010/ 
440.12.21). (E.W.)

KUNSTBEURZEN. In de nabije omgeving is de Parijse 
FIAC de kunstbeurs die het nieuwe seizoen aansnijdt. Tradi
tiegetrouw kunnen een vijftiental galeries van een specifiek 
gastland aan voordelige voorwaarden participeren. Ditmaal is 
Oostenrijk aan de beurt. Daarnaast ondersteunt de Fondation 
Cartier een aantal minder kapitaalkrachtige galeries bij hun 
deelname. FIAC bundelt een 140-tal galeries en loopt van 7 tot 
12 oktober nabij de Eiffeltoren in de Espace Eiffel Branly, 
Quai Branly 29-55,75007 Paris.
Grote broer Art Cologne presenteert dan weer 250 galeries, 
waarvan 25 meedoen met de steun van de Stadtsparkasse 
aldaar. Voorts geniet een selectie jonge kunstenaars van een 
kleine gratis stand en vindt men het opportuun ergens afgezon
derd sculpturen tentoon te stellen. Art Cologne 1998 loopt van 
8tot 15 novemberindeMessegelandeKöln-DeutzRheinhallen, 
Messeplatz 1,50679 Köln (0221/821-0).
Geen kunst wel selecte vormgeving voor het huis biedt Inte
rieur, de tweejaarlijkse beurs in Kortrijk. Hoewel hij niets met 
het centrale thema ‘kunstlicht’ te maken heeft, is Rolf Fehlbaum, 
bedrijfsleider van het Vitra-meubelbedrijf, de jaarlijkse ere
gast. Verder krijgen onder meer Maarten Van Severen, 
Catalaanse vormgeving en een selectie jonge vormgevers een 
podium. Van 16 tot 25 oktober in de Kortrijkse Hallen, Afrit 
E 17, Kortrijk Zuid (056/22.95.22). (E.W.)

Plastische kunsten

GERT VERHOEVEN. In ‘de praktijk’-zalen van het 
MUHKA presenteert Gert Verhoeven een nieuwe reeks foto
werken, samen met een tafel met eraan gemonteerde gips- 
ballen en de continue videovertoning PAPA M’A (trois scè
nes). In een eerste ruimte toveren wat penseeltrekken de ® en 
©-symbolen om tot ogen van een ondeugend clownesk gelaat. 
Dat gebeurt in een trefzekere sierlijke beweging; enkele lijnen 
voor de neus met wenkbrauwen en een paar trekken voor de 
mond. Ondanks de dubbele verwijzing naar auteursrecht in de 
ogen, ontbeert dit gelaat elk spoor van persoonlijkheid. Het 
overkomt de hebzuchtige Dagobert Duck ook weleens dat zijn 
oogbollen tot dollartekens uitpuilen. Hij slaat dan zo’n mal 
figuur terwijl wij weten dat het meestal niets wordt.
Naast deze tekening is een eerste fotowerk te zien uit de 
nieuwe Auto-reeks. Deze reeks continueert het schijnbaar 
simpele kinderspel van Verhoevens tekeningen waarin vin
gers en handen kleine maar dramatische performances ten 
beste geven over hun onderlinge familiale verhoudingen. In 
deze Auto-reeks wordt op elk fotoblad op het voorplan van een 
ijlrozig of violet kleurveld een klein gebeuren gepresenteerd. 
In Auto-mio in Auto-Muhka is dat bijvoorbeeld een kropje 
‘jonge sla’. Vanuit dit plantje wordt via een kunstmatig 
uitgroeiende opeenstapeling van zwarte boontjes een volle 
gedachte ontwikkeld, die bovenaan - in een later stadium van 
fotografische bewerking - echter beslist weggegomd werd. In 
andere werken in een tweede zaal komt deze werkwijze in 
gevarieerde constellaties terug; een vol-roze gedachte wordt 
bijvoorbeeld prothese-roos weggemaquilleerd. Steeds weer 
staan de boontjes voor een weerbarstige voedingsbron van

Gert Verhoeven

Auto-Mio, 1998

ontwikkeling, hetzijnkiemen die onstuitbaar opkomen. Vluch
tig geschreven annotaties op de tekeningen begeleiden of 
ondersteunen het proces; Auto in extremio, Imaginatio tinto, 
Imaginatio uno, duo, tres, auto of bijvoorbeeld een erg ambi
tieuze 11 grando suspendo difantasio in turbo. Welke kunste
naar was het weer die in de beste arte povera-traditie demon
streerde dat loden geometrische volumes geen schijntje weer
stand kunnen bieden aan het ontkiemende vermogen van hun 
inhoud huishoudbonen? Verhoeven borduurt verder op deze 
stelling in kleine humoristische experimenten, met viltstift 
geannoteerd en merkbaar in verschillende, verspringende 
stadia gecorrigeerd.
Auto-Mio van Gert Verhoeven nog tot 20 september in de 
Praktijk-ruimte van het Muhka, Leuvenstraat, 2000 Antwer
pen (03/238.59.60). Bij deze tentoonstelling verscheen overi
gens een kleine publicatie met een schitterende tekst van Jean 
Fischer. (E.W.)

JESSICA STOCKHOLDER. Een verkennend bezoek aan 
haar werk in opbouw in Middelheim Hoog voorspelt een 
onverwacht schouwspel in dit oude gedeelte van het beelden
park. De Amerikaanse kunstenares opteerde er zeer terecht 
voor om haar wellicht grootste installatie ooit in te passen 
tussen de - naar maatstaven van de kunst van de laatste 
decennia - nogal kneuterige bronzen torso’s, figuurtjes en 
dergelijke van de vaste collectie. Wellicht mag men de 
richting van deze integratie zelfs omkeren: de met het gras
veld vergroeide beelden van Pablo Gargallo (Profeet, 1933), 
Henri Laurens (Océanide, 1933) of George Grard (Nicole, 
1947-’48) lijken een tweede jeugd tegemoet te gaan als 
figuranten in een totaalspektakel. Stockholder heeft voor haar 
picturale installatie alvast een imposant staketsel opgericht 
waaraan liefst zeventien gestripte autokarkassen een gekleurd 
scherm vormen van loodmenie, violet en vaalgeel. Hieraan 
zullen nog drie royale, helblauwe zwembadkuipen en forse 
butaanbranders voor terrasverwarming worden toegevoegd. 
Ook groen geverfde grasvlakten en boompartijen en violet en 
oranje geschilderde paden zullen deel uitmaken van het geheel 
dat door kabeltrossen in een compositorisch evenwicht ge
bracht moet worden. Bij regenweer zal 'men vanuit een be
staand klein paviljoentje onder strodak het ensemble Land
scape linoleum kunnen koesteren.
Stockholders werk is niet provocerend bedoeld. Het is in 
essentie een grondige herwerking van abstract expressio
nisme, minimal en pop art. Ze concipieert installaties die in 
feite driedimensionale schilderijen zijn, waarbij het publiek al 
wandelend op zoek gaat naar een goed blikveld. Aan de 
integratie van bijvoorbeeld zwembaden of autokarkassen wordt 
geen institutionele of maatschappelijke kritiek gekoppeld. 
Stockholder wil ook geen verhaal vertellen - het volgen van 

een verhaallijn zou trouwens heel wat verbeeldingskracht 
vergen van de toeschouwer - maar is geïnteresseerd in het 
spanningsveld dat ontstaat door de materiële aanwezigheid 
van herkenbare objecten en hun picturale aanwending. De 
absurd aangewende objecten (auto’s van bumper tot bumper 
verticaal opgericht) leveren gewoonweg een spannende 
picturale oplossing op. Overigens zijn terrasverwarmers, zwem
baden en auto’s geen parkvreemde elementen. Dat bewijst 
onder meer het onderdrukte maar continu aanwezige auto- 
geraas uit de nabije Craeybeckx-tunnel.
Landscape linoleum samen met twee kleine installaties in het 
Braempaviljoen nog tot 15 november in het Museum voor 
Beeldhouwkunst Middelheim, Middelheimlaan 61,2020 Ant
werpen (03/827.15.34). (E.W.)

MANIFESTA 2. Geen thematische tentoonstelling wel een 
pluralistisch overzicht van what is going on bij ‘de huidige 
kunstenaarsgeneratie’. Dat pretendeert Manifesta 2 blijkens 
de catalogusinleiding te bieden. Blijkt voorts dat de actuele 
Europese kunstenaarsgeneratie doorgaans tussen 23 tot ietsje 
over de 40 jaar oud is. Betekent dit dat oudere kunstenaars 
steeds van deelname aan Manifesta’ s uitgesloten zijn? Maken 
zij een ‘oudere soort generatiekunst’, niet te rijmen met ‘de 
volgende generatie’? En zijn sommige bekende generatie
genoten niet geselecteerd omdat ze reeds bekend zijn? Me 
dunkt lijdt Manifesta als tentoonstelling aan een gewetens
probleem; men zwalpt tussen ‘jongeren’ - veertigers? - een 
internationaal podium geven en thema’s uit werken. Resultaat 
is een potpourri waar de bezoeker onvermijdelijk slechts 
erkent wat hij kent. Opvallend is voorts de haast traditionele, 
zaalsgewijze nevenplaatsing van eenieders project. Samen
werkingsverbanden zijn er niet. Ieder heeft zijn ding gedaan en 
daarmee lijkt de kous af. De vraag rijst of meer engagement en 
regie hadden moeten uitgaan vanwege de curatoren Robert 
Fleck, Maria Lind en Barbara Vanderlinden, dan wel of een 
dergelijke manifestatie onvermijdelijk tot tal van onduidelijk
heden leidt. Manifesta 1 en 2 lijden onderhet aantal curatoren. 
De tentoonstellingen gaan over alles en niets. De verklaring als 
zouden we in troebele tijden leven zonder mogelijkheid tot 
overzicht, is bespottelijk goedkoop en gemakkelijk.
Niettemin heeft Manifesta 2 vooruitgang geboekt ten opzichte 
van de vorige editie. De catalogus bijvoorbeeld heeft wat om 
het lijf. Net als de gehele tentoonstellingsbewegwijzering is 
ook hier het vormgevingsconcept kraakhelder en kunnen 
kunstenaars met een minimale vermelding aan bibliografische 
verwijzingen naar keuze de pagina’s benutten. Bovendien 
besluit de publicatie per land met een poging tot situatieschets 
van het artistieke landschap, inclusief adressenlijst. Dit ambi
tieus luik vooronderstelt een gespecialiseerd publiek dat nood 
heeft aan deze specifieke informatie. De kleine tentoonstellings- 
gids daarentegen mist in de omschrijving van de werken 
accurate informatie. Een infolab in het Casino Luxembourg 
tenslotte biedt meer documentatie, hoewel onaangenaam ge
situeerd in vensterloze ruimten. Enkel droogstoppels kunnen 
hier gedijen, dit terwijl enkele voetstappen verder de gewel
dige veranda van Jean Prouvé uitzicht biedt op een schilder
achtig panorama.
In het Musée national d’histoire et d’art presenteert de Turkse 
cineast Kutlug Ataman een zevenurige film, een unplugged 
interview met de overjarige operadiva Semiha Berksoy. Deze 
dame geeft een performance ten beste waarbij ze van het ene 
moment van zelfingenomenheid sprint naar een volgende 
schimpscheut. Hetresultaat is op zijn zachtst gezegd verbazing
wekkend. Ih zekere zin leunt Elke Krystufeks bijdrage / am 
your mirror daar prima bij aan. Krystufek toont ons chronolo
gisch haar privéleven aan de hand van foto’s van vakantie
tripjes, uitjes, tentoonstellingen enzovoort. Iedereen die ze wat 
beter leert kennen, passeert - met of zonder kleren - de revue. 
De foto’s zijn per omlijsting strak gemonteerd en eventueel 
opgefleurd met een ansichtkaart van het soort ‘groeten uit... ’. 
Een gênant dagboek gaande van de nog wat truttige puber tot 
de gepatenteerde exhibitioniste. Men krijgt het in omgekeerde 
volgorde gepresenteerd en een video toont haar bezoek aan 
Luxemburg en de curatóren.

James Van Damme gallery 
Kloosterdreef 37 1000 Brussel
VOX 32 2 644 30 63 Fax 32 2 644 97 17

Heidi Specker
17.09-24.10.98 | ,
San Francisco Art Exposition
01.10-04.10.98
Art Forum Berlin
Carlo Mistiaen
01.10-04.10.98
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GALERIE DE BRIEDER

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

LIDWIEN VAN DE VEN

Bernard Frize
29/8 - 27/9

A. Beumer, L. vd Bulk, 
N. Fröhling, J. Eijkelenborg 

L. Looijschelder, E. Veelenturf

3/10 - 1/11 
Theo ten Have, 

Rineke Kop, 
Eleonora Stol

5 SEPTEMBER - 14 OKTOBER 1998

schilderijen

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

5 september tm 3 januari 1999

13/9 - 11/10.
Romy Finke 

Martin Luijendijk

18/10-15/11
Noei Bick

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

Tacita Dean 13/9 - 11/10
Els Snijder 

F.M. Hutchinson

18/10 - 5/11
AIR Zuidwaarts/Southbound 

Els Snijder

film en installatie

12 september tm 17 januari 1999

GALERIE MAAS
Oudedijk 159 3061 AB Rotterdam tel.41 24048 wo-zo 14.00-17.00

30/8-11/10 
Esther Stasse 

Michael Winkel

27/9 -23/10
Wouter Dam 
Okhie Joun

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

cosy monsters from inner space 13/9 - 11/10 
Tim Gutt, Marjan Laaper, 

Hans Wilschut

houtskooltekeningen

18/10 - 15/11
AIR Zuidwaarts/Southbound 

Gerco de Ruijter, 
Annabel Howland

tm 1 8 oktober
Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdam tel/fax 4145151 wo-zo 13.00-17.00

13/9 - 18/10 
Dorothee von Windheim, 

Mechtild Frisch, . 
Charl van Ark, R.M. Müller

25/10 - 6/12 
Simon Benson

de Tuin van John Körmeling
RAM GALERIE

Rochussenstraat 365 A 3021 DJ Rotterdam tel 4123133 alleen op afspraak

13/9 - 11/10
Lydia Schouten

DE PONT Wilhelminapark 1 Tilburg 
dinsdag - zondag 11-17 uur

18/10 - 20/12 .

AIR Zuidwaarts/Southbound 
Kees Touw

GALERIE PAUL ANDRIESSE
PRINSENGRACHT 116 1015 EA AMSTERDAM 
TEL 020-6236237 FAX 020-6380039
DI-VR 11-18 ZA 14-18 1 e ZO VD MND 14-18

e s

HEDAH Museum voor
MODERNE KUNST

Arnhem

Galerie Mot & Van den Boogaard

Brusselsestraat 114 Maastricht

12 sept - 4 oktober X
Els Ceulemans.
‘TRAPEZE TOY ” ------
Opening: Za. 12 sept. 17.00u.

Vrijdag 9 okt 21.00u. 
ULTRASOUND, 
With movements by Thomas Körtvélyessy.

1 2 . Q - 1 5.11. Q O

17 okt - 8 nov 
Luuk Wilmering. 
Opening: Za. 17 okt 17.00u.

Openingstijden : do t/m zo 13.0ÖU - 17.00u.

HEDAH achter glas.
Cortenstraat 3 Maastricht

12 sept -10 oktober
Rolly Brouwer.
(Extra achter glas :Tongersestraat 35 A Maastricht.)

17 okt - 8 nov 
Gregor Wintgens.

Gillion Grantsaan 

Kostana Banouic 

Fransje Killaars 

Remy Jungerman 

Fiona Tan

Moshekwa Langa

Jeanne uan Heeswijk

Peter Stel

Federico D'Orazio

Ida Lohman

Hans uan Houwelingen

Uinh Phuong

Sandra Sterle

Keiko Seto

Rlicia Framis

Ram Katzir

Eija-Liisa Ahtila, Rineke Dijkstra, 
Douglas Gordon 
17/9 -17/10 
vernissage 16/9 18-21 u

Pierre Bismuth
22/10 - 28/11 
vernissage 21/10 18-21 u

Dominique Gonzalez-Foerster 
3/12 - 23/1 
vernissage 2/12 18-21 u

HEDAH Kantoor.
Cortenstraat 3
6211 HT Maastricht
Tel: 043 3500433 Fax 043 3500432 .
HOLLAND.

*
00 
C

9
MJ

donderdag-vrijdag-zaterdag 
12-18.30 u en op afspraak

Antoine Dansaertstraat 46 1000 Brussel 
tel: 02 514 10 10 fax: 02 514 14 46 
e-mail: mot.vdboogaard@skynet.be
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Wat verder zorgt Eran Schaerf voor een ander hoogtepunt. 
Scenario data (War and Peace in the dictionary) is een 
tweedelig werk. In het eerste deel hangen een tiental stoffen, 
rechthoekige volumes tussen plafond en vloer. In acht talen 
kan men er via luidsprekers een vreemdsoortig verhaal volgen 
over een man met persartikelen in een treincoupé. In de 
volgende ruimte vertoont een videoscherm de drie Manifesta- 
curatoren, zij aan zij met gastheer Enrico Lunghi, in een 
cinemazaal. Zij zijn het die deze vertalingen van een Engelsta
lig origineel ten beste geven. Als publiek kan men dit origineel 
enkel middels deze uiteenlopende vertalingen horen. De vol
ledige strekking van het verhaal ontgaat je; slechts fragmenten 
en haperingen vallen je ten deel. Ondanks acht Europese 
vertalingen blijft Schaerfs tekst even onbereikbaar. In samen
werking met Eva Meyer toont Schaerf voorts de video 
Documentary Credit, een documentaire gefilmd in Palestina. 
Huisvestingspolitiek, vluchtelingensituaties, tewerkstelling, 
handel, medisch onderzoek en meer beelden uit het alledaagse 
leven passeren de revue. Het is duidelijk afstandelijk geobser
veerd - vanuit de wagen lijkt wel - en toch spreekt er soms een 
zekere betrokkenheid uit, zonder in partijdige sympathie om 
te slaan. Schaerf en Meyer weten hier een intrigerende span
ning op te houden. Een bijdrage van Pierre Huyghe daarente
gen ontzenuwt de film Sleep van Andy Warhol. Huyghe 
verdeelde een ruimte in tweeën met tussenin een groot doorkijk- 
raam. In de ene helft kan je Warhols film bekijken, in de andere 
verhaak ‘acteur’ John Giomo hoe Warhol ertoe kwam deze 
film te maken. Volgens Giomo is de ontstaansgeschiedenis 
heel prozaïsch en is de mythevorming achteraf sterk óverdre
ven.
Het aanbod in beide andere hoofdlocaties, het Casino 
Luxembourg en het C.P.C. A., ontgoochelt enorm. Naar mijn 
mening interessante kunstenaars komen eigenlijk niet echt uit 
de verf. De bijdrage van Dora Garcia profiteert van deze 
onvoorziene situatie van algemene ontreddering en 
onsamenhangendheid die eigenlijk overal heerst. In het 
C.P.C. A., een of andere voormalige werkplaats, betrok ze drie 
afzijdig gelegen bureelruimten. In de middenruimte speelt een 
platendraaier een dooreen DJ gesampelde L.P. af. De geluids
boxen bevinden zich in een aangrenzende ruimte, waar men 
deze plaat het best kan beluisteren. Daar staart men namelijk 
niet naar de platenspeler. De soundtrack comprimeert 
muziektracks, tekstflarden en toevallig omgevingsgeluid tij
dens de opname tot één continu veld, nu eens elkaar voor de 
voeten lopend dan weer lekker uitdeinend. De zichtbare bron, 
de platenspeler met de L.P., draait onverstoorbaar verder. In de 
derde ruimte tenslotte botst dezelfde geluidsbron tegen een 
ander visueel en auditief document; een videomonitor toont de 
DJ terwijl hij hoorbaar een ander deel mixt. Het werk van 
Garcia propt samen en rafelt uiteen. Tenslotte bezorgt Tobias 
Rehberger de nietsvermoedende toerist en de kunstbezoeker 
een intelligent speelveld. Op het terras voor het Casino 
Luxembourg heeft hij in een constructivistisch ingedeeld 
vlakkenveld een plantsoen aangelegd, opgevuld met rode 
bietjes, kolen, lavendel, bieslook, gras en bloemen. Er staat 
tevens een verhoogd platformpje tussen. Vanuit het Casino 
Luxembourg levert dit een schilderij op, tot leven gewekt door 
de toevallige passanten. Tevens is het een platform datje blik 
op het achterliggende park in het adembenemende ravijn even 
onderbreekt.
Manifesta 2 loopt nog tot 11 oktober voornamelijk in de 
Casino Luxembourg, Rue Notre Dame 41, Luxembourg (091/ 
71.00.09), Het Musée national d’histoire et d’art, Marché- 
aux-Poissons, het C.P.C.A., Rue du Puits 12 en nog wat 
andere locaties. (E.W.)

LIFE IS A BITCH. Terwijl de tentoonstellingen van De Appel 
vaak onder cerebrale steriliteit gebukt gaan, wordt nu nadruk- 
kelijk Het Echte Leven uitgestort in de witte tentoonstellings
zalen. Meer dan een geval van overcompensatie is de opzet 
van Life is a Bitch echter op het opportunistische af trend
gevoelig. Kunstenaars die ‘hun eigen, intieme leefomgeving 
zonder enige terughoudendheid tot onderwerp maken’, com
pleet met ervaringen die ‘rauw, wrang, wreed en soms pervers’ 

overkomen: wat Charles Saatchi kan, kunnen wij ook! Jonge 
Britten mogen dan ook niet ontbreken: uiteraard is Richard 
Billingham present met zijn foto’s van zijn onvoorstelbaar 
groezelige zelfkant-familie. Hoe sterk zijn foto’s vaak ook 
zijn, Billingham participeert toch in de Jerry Springer-cultuur 
van de enscenering van authenticiteit, van het uitstallen van 
goed verkoopbare problemen en ellende. De hedendaagse 
intimiteitskunst participeert in een tendens om, in een pluralis
tische samenleving waarin steeds minder overtuigingen en 
ervaringen door grote groepen worden gedeeld, terug te grij
pen op de meest basale onderwerpen—seks, dood, enzovoort. 
Nu geeft Billingham zijn familieleden een soort waardigheid 
die in media-exploitaties ontbreekt, maar onproblematisch is 
zijn onderneming niet: de ellende wordt hoe dan ook pittoresk. 
Een andere afgevaardigde van de Brit Art is Tracey Emin, wier 
pathologische voortbrengels in ieder geval confronterend en 
minder gemakkelijk consumeerbaar zijn dan de foto’s van 
Billingham. Emin en haar collega-exhibitioniste Elke Krystufek 
zijn als kunstenaarstype onttoverde versies van het 
getourmenteerde genie à la Van Gogh: het geloof in de kunste
naar als verlosser en in de kunst als iets verhevens is verdwe
nen, alleen de ellende is overgebleven. Naast de esthetische 
perversiteiten van Nobuyoshi Araki en de shock-schilderijen 
van Roland Ophuis is in De Appel voorts Tracey Moffatt 
present, wier films misschien thematische overeenkomsten 
vertonen met het werk van de overige deelnemers aan Life is 
a Bitch, maar de hijgerige authenticiteitscultus ontbreekt bij 
Moffatt gelukkig volledig.
Life is a Bitch nog tot 25 oktober in De Appel, Nieuwe 
Spiegelstraat 10,1017 DE Amsterdam (020/625.56.51).(S.L.)

LIDWIEN VAN DE VEN. Haar wérk laat zich wat onge
makkelijk plaatsen onder de secce rubriek ‘fotografie’. Ze 
maakt en verzamelt onafgebroken ‘foto’s’, dat wel. Maar uit 
dat reservoir stijgen telkens slechts mondjesmaat een paar 
‘uitverkoren’ beelden - uitvergroot - naar de oppervlakte. En 
dan nog, om die beelden op zich gaat het niet zozeer. Wat is 
vandaag nog een ‘uitverkoren’ beeld? Wat heeft het te vertel
len? Omdat één woord niet kan volstaan voor een plot, laat 
staan een web van verhaallijnen, spannen de beelden in 
Lidwien van de Vens installaties samen. Een samenhang met 
voorbedachte rade. Beelden associëren zich. Maar die tijde
lijke verbinding tussen foto’s, tussen foto’s en woorden of 
tussen filmbeelden,... verloopt nauwelijks volgens ,èen ‘logi
sche syntaxis’. Als er hier al een houvast is, ligt die elders. 
Veeleer in de ‘grond’ waarop verhalen zich vormen en in de 
wijze waarop dit hele proces zich verhoudt tot dé ‘werkelijk
heid’ . Verhalen blijven er onontkoombaar op aangewezen -ze 
halen er hun ‘stof. Tegelijk is ‘werkelijkheid’ ook maar een 
woord, “we got to leam how to use it,” citeert Lidwien van de 
Ven de atoomfysicus Niels Bohr.
Begin dit jaar was in Museum Boijmans Van Beuningen even 
haar geladen - en in meer dan een opzicht gewaagde- 
filminstallatie untitled 'The Belgium Affair’ te zien. Vier loops 
met telkens - onveranderlijk - een van de Dutroux-taboe-sites 
die maandenlang op ons netvlies werden geramd, zonder dat 
we ze wellicht echt tot ons hadden laten doordringen, naast een 
vijfde loop met het vertraagde beeld van een vrouw die een 
contactlens inbrengt en weer uitneemt. Geen geluid, behalve 
het geratel van de projectoren, die zo waren opgesteld dat je je 
niet doorheen de zaal kon bewegen zonder in de stralenbundel 
van telkens weer een andere projector terecht te komen. Een 
(onbedoeld?) schimmenspel. Wie niet ‘onbewogen’ wilde 
toekijken, kon niet anders dan het beeld verstoren.
Lidwien van de Véns werk regent associaties, suggesties, die 
op een merkwaardige manier op de grenzen van een bepaalde 
‘evidentie’ balanceren en die zich in de loop van opeenvol
gende installaties en publicaties deels ook aan elkaar laten 
rijgen. Dan weer krijg je een woord teruggegooid, een beeld, 
een schakeling van woorden, een citaat. Altijd binnensmonds. 
Nooit gearticuleerd, soms bijna letterlijk verstopt. Zoals een 
uitroep van Sherlock Holmes, verscholen in de dubbele ach
terflap van haar Berlijnse catalogus uit 1993, ondubbelzinnig 
voor de Boijmans-installatie bestemd had kunnen zijn: “But 

without IMAGINATION, Watson, there would be no HOR
ROR.”
Een installatie met nieuw fotografisch werk van Lidwien van 
de Ven is tot 14 oktober te zien in Galerie Paul Andriesse, 
Prinsengracht 116, 1015 EA Amsterdam (020/623.62.37). 
(E.E.)

SCRATCHES ON THE SURFACE OF THINGS. Hoewel 
deze tentoonstelling als ondertitel Aanwinsten hedendaagse 
Amerikaanse Kunst heeft, is zij in feite al bijna historisch van 
opzet. Hier wordt niet zozeer actueel beleid getoond, als wel 
een hoofdstuk in de aankooppolitiek afgesloten. De fixatie op 
Amerika, die jarenlang het beleid van conservator Karei 
Schampers kenmerkte, is in de praktijk al verlaten nu niet meer 
kan worden volgehouden dat de Verenigde Staten hét brand
punt van nieuwe ontwikkelingen zijn. Scratches on the Surface 
of Things, waarin overigens ook werk van enkele Canadese 
kunstenaars wordt getoond, getuigt van een zeer consistent 
beleid. De appropration van beelden uit de populaire cultuur 
en de massamedia speelt bij een aantal kunstenaars een hoofd
rol - zo eigent Richard Prince zich foto’s uit onder meer 
ranzige biker-tijdschriften toe. Van Cady Noland is een prach
tig ensemble aangekocht met enkele aluminium-werken waarop 
dubieuze of tragische figuren uit de Amerikaanse geschiede
nis zijn gezeefdrukt: William Randolph Hearst, Betty Ford, 
Charles Manson-volgelingen. Sherrie Levine richt zich met 
haar toeëigeningen op de high arf, van haar bezit het Boij mans 
onder meer een tekening naar Matisse. Ook is er een reeks 
foto’s van Louise Lawler, waarin wordt ingezoomd op details 
van kunstcollecties en veilinghuizen. De kunstwereld wordt 
eveneens geanalyseerd in Stephen Prina’s minimalistische 
sculptuur van een houten sokkel waarop in kartonnen dozen 
het mailing-bestand van het Boijmans is uitgestald, en in 
Andrea Frasers hilarische video Museum Highlights. A Gallery 
Talk.
Naast Cady Noland behoort Cindy Sherman tot de kunste
naars die het best zijn vertegenwoordigd. Van haar bezit het 
museum drie prachtige zogeheten centerfolds uit 1981 (een
zame, aan de grond, op de bank of op bed gekluisterde 
vrouwen), maar ook onder meer een prachtige recente horror- 
foto. In tegenstelling tot het latere werk van Sherman is het 
meeste werk in Scratches on the surfaces of things formeel 
ingetogen: fotografie overheerst, vaak zwart-wit, net als de 
letter- en omamentschilderijen van Christopher Wool. De 
keuzes die zijn gemaakt, zijn zó samenhangend dat het totaal 
een tikkeltje saai is. Het grote Fremdkörper is het werk van 
Matthew Barney: extravagant, suggestief, met mythologische 
en symbolische rimram overladen. Barney - een exponent van 
de nieuwe tijd, de era Dercon - onderbreekt de monotonie, 
maar op een twijfelachtige wijze: hij is een kunstenaar die de 
conceptuele benadering van de kunstenaars in Scratches on 
the Surface of Things perverteert door de goegemeente quasi- 
diepzinnige raadsels omtrent modieuze obsessies voor te 
houden, tergend oninteressant uitgevoerd om te benadrukken 
dat het om belangrijke zaken gaat. Dan liever naar Jorge 
Pardo’s prachtige leestafel. Hopelijk ligt daar niet alleen 
literatuur over Barney.
Tot4 oktoberinMuseumBoijmans Van Beuningen, Museum
park 18-20, 3015 CX Rotterdam (010/4419400). (S.L.)

PIRANESI. Museum Boijmans Van Beuningen bezit een 
grote collectie Piranesi-prenten, die na een visite aan het 
Bonnefantenmuseum nu in eigen huis wordt getoond. Vanaf 
12 september is in de Rotterdamse Kunsthal een overzichts
tentoonstelling van de graficus M.C. Escher te zien, en in het 
Boijmans wordt Piranesi dan ook als ‘het grote voorbeeld van 
M.C. Escher’ getoond, hoewel ook de strips van Schuiten en 
Peeters niet ontbreken. What’s next? Picasso als het grote 
voorbeeld van Patty Harpenau? Rubens als voorbeeld van 
Bierenbroodspot? Eschers puzzelplaatjes, met name bij wis
en natuurkundigen populair, zijn dusdanig perfecte visuele 
paradoxen, en zo mechanisch uitgevoerd, dat ze de 
oninteressantie ten top zijn. Enfin, gelukkig gaat de meeste 
aandacht in het Boijmans toch uit naaf Giovanni Battista

Scratches on the

Aanwinsten moderne Amerikaanse kunst 
t/m 4 oktober

En verder:

KISS THE FUTURE!
Walter Van Beirendonck/W.&L.T. 

hlI september t/m 15 november^
Egyptomania in 

Nederland
V t/m 1 november

Kant, waaiers en vormgeving in textiel 1900-1998 
(semi-)permanent

I ripyou,you rip me 
t/m 27 september

Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) 
t/m 25 oktober

Big enough for both of us 
seventies and nineties Oit de collectie 
26 September t/m 10 januari

Ralph Kâmena - fotowerken | photoworks 
10 oktober t/m 17 januari

Rineke Dijkstra 
10 oktober t/m 17 januari 

‘Uit den Vreemde’ 
Boijmans-agenda 1999-tentoonstelling 

31 oktober t/m 17 januari

Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam
www.boijmans.rotterdam.nl
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alliance française fi o t t E p d a IR
Westersingel 14 - 3014 GN Rotterdam 
tel : 010-4360421 /fax : 010-4360088 
e-mail : afrotterdam@compuserve.com

‘Architectuur in gebruik’
28 september - 23 oktober 1998

Foto’s van het gebouw van de Alliance Française in Johannesburg 
Architect Pierre Lombard

Brahim Bachiri
2 november -17 november 1998

Videoinstallatie

Openingstijden: ma & wo: 9.00-20.15 - di & do: 9.00-18.00 - vr: 9.00-17.00

GALERIE MARIA CHAILLOUX
Prinseneiland 439 1013 LP Amsterdam

J A A P D E RUIG
paren, baren, vervellen, wachten, doden, eten en sterven

6 september t/m 4 oktober 1998 
opening & presentatie ‘Jaap de Ruig, Beeldend WerkA/isual Art #2’: 

zondag 6 september 16-18.00 uur

telefoon: 31(0)20 6388211 / 31(0)20 6393408 fax: 31(0)20 6392009 
openingstijden: donderdag t/m zaterdag 13-18 uur 

eerste zondag van de maand 14-17 uur

KRITISCHE ELEGANTIE
Wim Delvoye, Anne-Mie Van Kerckhoven,
Erik Nerinckx, Sylvie Fleury (CH), Georgina Starr (GB), 
Karen Kilimnik (USA), Vanessa Beecroft (I)

20 september — 8 november

Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 — B-9831 Deurle — Tel.: 09/282 51 23 — Fax: 09/281 08 53

Curator: Filip Luyckx

Open: woensdag tot vrijdag van 14 tot 17 uur
zaterdag, zon- en feestdagen van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

Structurele sponsors: Bank Degroof, C&A, Europabank, Hulp der Patroons, 
Ipsen, Nationale Loterij, UA Scania, Van de Walle-Lissnijder

De tentoonstelling kwam tot stand met de steun van: trappist Westmalle,
De Morgen, Pro Helvetia, US.IS - Brussel, British Council,
Provincie Oost-Vlaanderen, Gelijkekansenbeleid - Brussel

Catalogus: met teksten van Filip Luyckx, Lex ter Braak,
Leontien Coelewij, Ronald Van dé Sompel, Jorinde Seijdel

4 september - I oktober 9 oktober - 5 november

•Io)NaNinYaVsYelm[exukmmNm GROTE ZALEN B
solo I aquarellen en schilderijen nachtlicht | schilderijen en tekeningen

5n:14my%m4avEdVVNE FOYER M-{e)=iMNaCzarYeln1em
metaforen | werk uit Israël / A recent werk

p{ct
T E E K E N G E N O OTS C H A P PI C T U R A - VOORSTRAAT 190, 3300 AE DORDRECHT. TEL: +31(0)78 614 98 22. OPENINGSTIJDEN: Dl T/M ZO 14.00 - 17.00 U.

SPEELHOVEN 98
MARIA BLONDEEL 

CLAUDIA SCHMACKE 
BERLINDE DE BRUYCKERE 

LUC DELEU 
ELS VANDEN MEERSCH

van 6 september tot en met 5 oktober, dagelijks van 14 tot 19 uur
SPEELHOVENvzw HATERBEEK 90 3200 AARSCHOT 016/56 80 03

SIMCHA ROODENBURG 
presentatie: do. 10 sept. 19.00 uur 
10 sept, t/m 3 o kt. 1998 
(do. vr. za. 13.00 - 17.00 uur) 
(3e Galerie Weekend 12 - 13 sept 
12.00 - 18.00 uur)

PETER BUGGENHOUT 
PAUL DEVENS 

ANNE VAN DE PALS 
presentatie: vr. 11 sept. 19.00 uur 

11 sept, t/m 4 okt. 1998 
(do. vr. za. zo. 13.00 - 17.00 uur)

blow up photography bookshop boeken,vihtage plnts.portfolios.
LOKAAL

ANTWERPEN
Verbrande Entrepotstraat 9 

(B) 2000 Antwerpen 
T: 32 (0)3 2388166

Kloosterlaan 138 BREDA
(NL) 4811 EE Breda
T: +31 (0)76 5141928 HTTP://www.lokaalOl.nl
T: +31 (0)76 5207124 E: bureau@lokaal01.nl
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Piranesi, die vooral met zijn in 1748 verschenen reeks Careen 
(voluit Invenzione Capric di Carceri) de verbeelding van de 
romantici zou bevleugelen. Piranesi leefde in een tijd van 
intense belangstelling voor de oudheid: Pompei en 
Herculeneaum werden opgegraven, Rome was het centrum 
van de Grand Tour en Winckelmann trachtte de smaak te 
hervormen door de klassieke Griekse kunst als hoogtepunt van 
de beschaving voor te stellen. Met Winckelmann polemi
seerde Piranesi over de Romeinse architectuur: deze was 
volgens de Duitse geleerde afgeleid van de Griekse, terwijl 
Piranesi Etruskische (en dus Italiaanse) wortels aan de bouw
stijl der Romeinen toeschreef. Piranesi’s visie op Rome, die hij 
vastlegde in de prentenreeks Vedute di Roma, heeft met 
Winckelmanns ‘edle Einfalt und stille Grosse’ dan ook maar 
zeer beperkt iets van doen. Regelmaat en eenvoud maken bij 
Piranesi plaats voor barok monumentalisme en fascinatie met 
verval. Hoe fraai de Vedute echter ook zijn, de Carceri eisen 
ook in het Boijmans als vanzelf de meeste aandacht op. 
Interessant is de mogelijkheid de eerste én de tweede staat van 
sommige prenten te vergelijken: in 1761 verscheen namelijk 
de definitieve versie, Carceri d’invenzione getiteld, waarin 
Piranesi lustig over de oorspronkelijke composities had heen 
gekrast, zodat deze donkerder, dikker, complexer en verwarren
der waren geworden. In de era van neoclassicisme en Verlich
ting gaf Piranesi zich over aan de slaap van de rede.
Tot 25 oktober in Museum Boijmans Van Beuningen, 
Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam (010/44.19.400). 
(S.L.)

ROBERT RAUSCHENBERG. Zelden zal bij een overzichts
tentoonstelling van een levende kunstenaar zo kwistig met 
hyperbolen zijn gestrooid als bij de Rauschenberg-retrospec- 
tieve die na het Museum of Modem Art nu het Museum 
Ludwig in Keulen aandoet. Zo lezen we in de catalogustekst 
van Walter Hopps dat Rauschenbergs invloed alleen met die 
van Picasso en De Kooning te vergelijken is, en in de bijdrage 
van Charles F. Stuckey dat we maar liefst in de ‘era 
Rauschenberg’ leven, en dat de kunst in de era Rauschenberg 
beter is dan ooit tevoren. Het staat er echt! Hopps doet 
bovendien zijn best om Rauschenberg in de traditie van 
Amerikaanse liberale democraten à la Benjamin Franklin te 
plaatsen en hem daarmee tot Amerikaanse kunstenaar par 
excellence te maken, terwijl Stuckey zich verstout te zeggen 
dat Rauschenberg ‘het politieke geweten van zijn tijd in de 
kunsten’ vertegenwoordigt. Uit de ten opzichte van New York 
ingekrompen, maar nog altijd zeer grote tentoonstelling komt 
dit genie ondertussen niet zonder kleerscheuren naar voren. 
Het werk uit de vroege jaren ’50 - waaraan Walter Hopps ooit 
een aparte tentoonstelling wijdde die trachtte aan te komen dat 
Rauschenberg destijds al alle belangrijke kunststromingen 
van de volgende dertig jaar anticipeerde - is inventief maar 
nog stuurloos; het zwalkt heen en weer tussen monochromen 
en surrealistische fetisjen, om maar twee uitersten te noemen. 
Middenjaren ’50 vindt Rauschenberg met de combines (vrij
staand) en combine paintings (aan de muur hangend) pas echt 
zijn vorm. Het niveau is echter wisselvallig: de combinaties 
van met verf- en stoflagen en allerhande voorwerpen gecom
bineerde kranten- en tijdschriftfoto’ s blijvenvaak banaal. Het 
niveau van het afwezige Charlene ( 1954) niet zijn rijkdom aan 
materialen en kleur-, licht- en ruimte-effecten wordt zelden 
gehaald. Behalve Charlene, dat zich in de collectie van het 
Stedelijk Museum bevindt, ontbreken overigens nog wel meer 
essentiële stukken, zoals Bed (1955). Rauschenbergs combi
naties van plaatjes en objecten resulteren zelden in vaste 
betekenissen, in grijpbare associaties. Hij heeft de connotaties 
die inherent zijn aan afbeeldingen en objecten nooit maximaal 
willen uitbuiten, integendeel: in veel werken worden de beel
den ‘gezuiverd’ geabstraheerd, door de plaatsing in een con
text die geen eenduidige zin genereert. Er zijn echter uitzon
deringen: zo is Odalisk (1955-1958), een door een opgezette 
kip bekroonde combine, duidelijk een afrekening met het 
vrouwelijke naakt, dat middels op het centrale volume ge
plakte reproducties ruimschoots is vertegenwoordigd.
Begin jaren ’60 maken de combines en combine paintings 

Braco Dimitrijevic

Cas d’évolution, 1998, foto: Bruno Scotti © DAP

grond’ krijgt toegedicht, is in politiek opzicht hopeloos naïef. 
Wat heeft het met culturele uitwisseling te maken als 
Rauschenberg naar Mexico of China gaat en aldaar opgedane 
indrukken in kunst verwerkt? Dat Rauschenberg als bedankje 
steeds één kunstwerk in het betreffende land achterliet, is 
wereldvreemde arrogantie die niet kan verhelen dat er geen 
echte dialoog heeft plaatsgevonden. De rest van de wereld is 
voor Rauschenberg als kunstenaar vooral een leverancier van 
interessante plaatjes die materiaal vormen voor zijn omvang
rijke maar, na een hoogtepunt in de late jaren ’ 50 en de vroege 
jaren ’60, nogal stuurloze productie.
Robert Rauschenberg nog tot 11 oktober in het Museum 
Ludwig, Bischofsgartenstrasse 1, 50667 Keulen (0221/ 
221.23.70). (S.L.)

BRACO DIMITRIJEVIC. “Geschiedkunde is een impres
sionistische wetenschap.” Objectieve waarheden van histori
sche en kunsthistorische aard bestaan niet voor Braco 
Dimitrijevic (Sarajevo, 1948). Zijn oeuvre is er dan ook op 
gericht om deze mythe te doorprikken. In de jaren ’70 ge
beurde dat hoofdzakelijk door de nadruk te leggen op de 
toevalsfactoren bij het ontstaan van het kunstwerk en de 
carrière van een kunstenaar. De foto van een toevallige voor
bijganger werd op billboardformaat opgetrokken en publiek 
geafficheerd. Een andere passant kreeg een bronzen monu
ment. Op de obelisk van het Berlijnse kasteel van 
Charlottenburg schreef hij: “Dit zou een dag van historische 
betekenis kunnen zijn.” Banale plaatsen kregen het opschrift: 
“Dit zou een plaats van historische betekenis kunnen zijn.” “Er 
bestaan geen historische vergissingen,” zegt Dimitrijevic, “de 
geschiedenis zelf is een vergissing.”
Zijn Tractatus post historicus (1976) is een aanval op de 
musea en de kunstgeschiedenis, die de formele ontwikkeling 
van stijlen laat afhangen van politieke machtsstructuren. “Stij
len zijn ficties van de heersende klasse.” De ware geschiedenis 
bestaat uit veel verschillende mogelijkheden en interpretaties. 
Deze worden in het post-historische tijdperk van Braco 
Dimitrijevic ernstig genomen. Sindsdien maakt hij hoofdza
kelijk nog drieluiken die hij naar voor schuift als een alternatief 
voor de geïnstitutionaliseerde cultuurwaarden. Hij noemt ze 
Triptychos post historicus. Ze bestaan steeds uit een 
geconsacreerd kunstwerk, een gebruiksvoorwerp en groenten 
of fruit. Door de a-hiërarchische ordening biedt de conventio
nele classificatie (eeuwige schoonheid, triviale cultuur en 
vergankelijke natuur) plaats voor nieuwe, post-historische 
interpretaties. Tevens reageert hij tegen de fetisjistische be
handeling van het kunstwerk. In de context van een post- 
historische triptiek komen andere leeslagen gemakkelijker 
bovendrijven. De kunstenaar legt de nadruk op andere waar
den en andere betekenissen. Zijn eerste triptiek met historische 
schilderijen van klassieke meesters realiseerde hij in 1978 in 
het Gentse Museum voor Schone Kunsten. Hiervoor kon hij 
gebruik maken van schilderijen van Bosch, Hals, Rubens en 
Van Dyck. Voor de tentoonstelling Kunst in Europa na’68 
voorzag hij het schilderij Le Balcon de Manet van Magritte van 
een paar cowboy-laarzen en zeven eieren. “Het Louvre is mijn 
atelier,” zegt hij, “de straat mijn museum.”
Sind de jaren ’80 introduceert hij ook levende dieren in zijn 
installaties. Hun elegantie en hun waardigheid worden ver
bonden met hun symboolwaarde en bepaalde noties van 
schoonheid en vergeestelijking binnen de kunst en cultuur. 
Evenals de groenten en het fruit in de vroegere post-histori
sche triptieken, staan ze voor de vergankelijkheid, maar zegt 
Dimitrijevic: “Ik heb deze werken met dieren gemaakt om de 
mens beter te kunnen begrijpen. Hegel zegde reeds dat de 
natuur geen geschiedenis heeft, ik zeg dat de natuur behoort tot 
het post-historische.”
Volgens Dimitrijevic is er geen verschil tussen het Louvre en 
de dierentuin. Alles is er op dezelfde fragmentarische manier 
geclassificeerd. Met zijn werk wil hij deze klassieke orde 
verstoren. “Ik wil leeuwen zien lopen in het Louvre.” Vandaar 
zijn belangstelling voor de grotten van Lascaux waar zowel 
schilderijen als wilde dieren konden bestaan in dezelfde 
ruimte. De pre-historie en de post-historie liggen volgens hem

plaats voor gezeefdrukte schilderijen; de techniek is overge
nomen van Warhol, maar Rauschenberg blijft zichzelf trouw 
door niet voor eenvoudige rastercomposities en de herhaling 
van steeds dezelfde beelden te opteren, maar voor complexe, 
op de grens van orde en wanorde balancerende composities 
met het meest uiteenlopende beeldmateriaal. Met name het 
monumentale Barge uit 1962-63 is erg rijk en complex: het 
betreft een zwart-witschilderij met onder meer beelden van 
een legertruck, de Rokeby Venus van Velazquez, een snelweg, 
een satelliet en een sportwedstrijd. Toch doet Rauschenbergs 
werk juist door die visuele complexiteit - in vergelijking met 
bijvoorbeeld dat van Warhol - ietwat ouderwets aan. In 
navolging van de commerciële beeldcultuur domineren in de 
naoorlogse kunst beelden die zich in één keer aan het netvlies 
opdringen, hetgeen in sterk contrast staat met de werking van 
Rauschenbergs kunst. In haar catalogusbijdrage beschrijft 
Rosalind Krauss de ruimtelijkheid in Rauschenbergs werk als 
allegorie van de verloren gegane renaissanceperspectief in het 
tijdperk van het modernistische platte vlak; Rauschenberg zou 
aldus twee beeldvormen met elkaar verzoenen of tegen elkaar 
uitspelen. Het is een interessant gezichtspunt, maar het kan de 
stoffigheid niet uit Rauschenbergs werk verdrijven.
In de jaren ’60 ging Rauschenberg zich met technologie 
bezighouden: het leverde werken op die bewegen en reageren 
op de beschouwer, en die nu enigszins aandoénlijk zijn. In de 
jaren ’80 richtte hij ROCI (Rauschenberg Overseas Cultural 
Interchange) op en ging hij kunst in en over andere landen 
maken. De meeste werken die hieruit zijn voortgekomen, zijn 
van een verpletterende clichématigheid. Het ‘politieke gewe
ten van zijn tijd’, dat omwille van enkele Duitse en Indiaanse 
voorouders in de catalogus zelfs een ‘multiculturele achter
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_________ No beauty for me there where human life Is rare (part one)_________  
Regie: Jan Lauwers

Werd gemaakt in opdracht van de Documenta X in Kassel en is nu voor het eerst 
te zien in België. Met: Viviane De Muynck, Mil Seghers, Grace Ellen Barkey, Carlotta 

Sagna, Gonzalo Cunill en ‘special guests': o.a. Dirk Roofthooft, Gene Bervoets, 
Paul De Clerck, Tijen Lawton en Kuniko Kato

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUHKA):
13,14 en 15 september 1998 / Tickets: Monty: 03/238 64 97

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
(in het kader van Rotterdam Festivals):

18, 19 en 20 September 1998 / Tickets: 0031 10 213 21 93 
Universiteitsbibliotheek, Leuven: 15,16,17 en 18 maart 1999/ 

Tickets: Stuc: 016/20 81 33
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Regie en choreografie: Grace Ellen Barkey 
Met: Grace Ellen Barkey, Muriel Hérault, Misha Downey, 

Eduardo Torroja, Simon Versnel
Stuc, Leuven: 5, 6 en 7 oktober 1998 / Tickets: 016/20 81 33

Kunstencentrum Vooruit, Gent: 15 en 16 december 1998 / Tickets: 09 / 267 28 28 
Ook voorstellingen in Rotterdam en Amsterdam
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No beauty for me there where human life is rare (part two)
Concept: Jan Lauwers

Het Needcotnpany-boek ‘De luciditeit van het obscene/het obscene in de luciditeit, 
met foto’s van Maarten Vanden Abeele en teksten van Stefan Hertmans, 
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dan ook zeer dicht bij elkaar. “Het is de wereld waarin men de 
relatie ziet tussen schilderijen en vogels, tussen vruchten en 
gebruiksvoorwerpen, tussen de smid en de sterren.” 
In de dierentuin van de Parijse Jardin des plantes toont hij nu 
twintig installaties met levende dieren. Het project is meer dan 
tien jaar oud. Zolang heeft het geduurd om de verantwoorde
lijken van de oudste dierentiuin ter wereld, geopend in 1793, 
te overtuigen. En toch is Braco Dimitrijevic niet de eerste 
kunstenaar die hier gewerkt heeft. Zijn illustere voorgangers 
luisteren naar namen als Delacroix, Daumier en Rodin. On
danks het aantrekkelijke discours is de realisatie niet altijd 
optimaal. De kunstwerken verplaatsen naar een dierentuin is 
niet hetzelfde als de dieren integreren in een kunstwerk. De 
werken hangen of staan in een kooi omdat anders de dieren 
gaan lopen of gaan vliegen. Een beeld of een schilderij in een 
kooi wordt snel belachelijk. De context is niet deze van de 
kunst, maar deze van de vrijetijdsbesteding. Terwille van het 
publieke zijn de associaties wat aan de gemakkelijke kant. De 
schilderijen van de fauvisten hangen bij de wilde dieren. 
Eenvoudiger kan het niet, maar wat erger is, is het feit dat het 
hier niet gaat om echte schilderijen, maar om reproducties. Dat 
Dimitrijevic bereid is om op het vlak van de interpretatie van 
zijn werk toegevingen te doen, tot daar aan toe. Dat hij 
toegevingen doet bij de realisatie, is net een brug te ver.
Braco Dimitrijevic nog tot 10 november in het Musée National 
d’Histoire Naturelle, Ménagerie du Jardin des Plantes, Rue 
Cuvier 57,75005 Paris 01.40.79.37.94). (L.V.D.A.)

TADASHI KAWAMATA. Vorigjaarrealiseerde de Japanse 
kunstenaar Tadashi Kawamata (Hokkaido, 1953) ter gelegen
heid van het Festival d’automne een installatie met drie
duizend kerkstoelen inde Chapelle Saint-Louis van het Parijse 
hospitaal La Pitié Salpétrière. Dit jaar is hij ‘artiste en résidence’ 
bij de FRAC Lorraine in Metz. Trouw aan zijn concept van ‘art 
in process’, wordt het in Parijs begonnen werk hier voortgezet. 
Zoals in de architectuur zijn ook in het werk van Kawamata 
vorm en functie nauw met elkaar verbonden. In Parijs bevond 
de installatie zich in een kapel die de verbinding verzekerde 
tussen kerk en hospitaal. Twee plaatsen met een totaal ver
schillende symbolische connotatie. Ter contemplatie van deze 
ruimte tussen het lichamelijke en het geestelijke, opteerde 
Kawamata voor een tijdelijke, maar wel statische opbouw. 
In het centrum van Metz kreeg hij nu de beschikking over een 
burgerlijk gebouw, het Hôtel Saint-Livier. In Delme, op dertig 
kilometer van Metz, gebruikte hij de ruimte van een voorma
lige synagoge. Op de weg tussen beide plaatsen zette hij in elke 
bushalte een gelijkaardige stoel. Kwestie van de beide plaat
sen met elkaar te verbinden. Ondanks het feit dat Kàwamata 
hier gebruik maakt van houten stoelen is zijn belangrijkste 
materiaal de architectuur. Zowel wat de materie als de ruimte 
betreft. Evenals in zijn vroegere werken waarbij hij gebruik 
maakte van houten planken of stellingen, is zijn ingreep vooral 
bedoeld om de aandacht te vestigen op de fysieke gewaarwor
ding van de architecturale ruimte. In meer recente werken lijkt 
de symboolwaarde, zowel van de site als van de gebruikte 
materialen, een belangrijke plaats in te nemen. De stoel 
symboliseert de menselijke aanwezigheid. “Een stoel wacht 
altijd opiemand èn is steeds bereid gelijk wie zijndiensten aan 
te bieden,” zegt Kawamata. De gemeenschappelijkeop bouw 
-Kawamata werkte met veertig studenten van de plaatselijke 
kunstschool - symboliseert een gemeenschap van individuen 
die deze door de hedendaagse maatschappij verlaten oorden 
opnieüw een sociale functie geven.
Evenals de architectuur heeft het werk van Kawamata zowel 
een esthetische als een maatschappelijke functie. Terwijl La 
Salpétrière nog een religieus gebouw is dat actief gebruikt 
wordt, is de synagoge van Delme, na het verdwijnen van de 
religieuze gemeenschap, herschapen in een kunstcentrum. In 
relatie tot deze levendige herinnering aan zij n Parij se ervaring, 
wenste Kawamata de ruimte in Delme opnieuw te activeren. 
Hij recycleerde de stoelen die ook reeds in La Salpétrière 
gebruikt werden. Hierdoor legt hij de nadruk op de continuïteit 
die er bestaat tussen het judaïsme en het christendom, tussen 
het oude en het nieuwe testament.

Het spel met de architectuur heeft dan ook een symbolische 
betekenis. Het gelijkvloers van de synagoge was voorbehou
den aan de mannen. De vrouwen kwamen samen op de 
verdieping. Door halverwege het gebouw met de stoelen een 
soort vals plafond te bouwen, legt hij de relatie tussen de 
mannen die naar boven kijken en de vrouwen die hun blik naar 
onder richten. De blikken kruisen elkaar op de plaats waar de 
stoelen hangen. In Metz maakte hij gebruik van stoelen die ter 
plaatse verworven werden. De op de binnenkoer opeen
gestapelde stoelen vormen een tijdelijk evenwicht. De chaos 
wordt maar even vastgehouden. Het tijdelijke en precaire 
karakter van zijn werk, dat vooral benadrukt werd in zijn 
People ’s garden op Documenta IX, komt hier minder sterk tot 
uiting. De nadrukkelijke aanwezigheid van de historische 
gebouwen, zowel burgerlijke als religieuze, geven zijn werk 
iets hiëratisch.
Les chaises de traverse van Tadashi Kawamata nog tot 31 ok
tober in het Hôtel Saint-Livier, Rue des Trinitaires 1, 
57000 Metz (03.87.01.35.61) en in de Synagogue de Delme, 
Rue Poincaré 31,57590 Delme. (L.V.D.A.)

Architectuur

JOZE PLECNIK en PRAAG. De naam van de moderne 
architect Joze Plecnik (1872-1957) is op de eerste plaats 
verbonden met zijn geboortestad Ljubljana. Hij realiseerde er 
tal van openbare gebouwen, waaronder de nationale universi
taire bibliotheek, richtte de belangrijkste assen van de stad in 
en stond ook in voor de heraanleg van de oevers van de 
Ljubljanica. Daarnaast was Plecnik ook uitvoerig actief in 
Praag. Vanaf 1911 gaf Plecnik er les aan de School voor 
Sierkunsten en na de Eerste Wereldoorlog kreeg hij de op
dracht voor de heropbouw van de Praagse Burcht, die tot de 
officiële residentie van het staatshoofd werd getransformeerd. 
Op de tentoonstelling in de Brusselse Fondation pour 
l’architecture wordt uitvoerig aandacht geschonken aan 
Plecniks activiteiten te Praag. Het geheel wordt aangevuld met 
documenten uit zijn Weense periode - kort na de eeuwwisse
ling werkte hij op het atelier van Otto Wagner - en met 
schetsen voor meubilair en gebruiksvoorwerpen Voor de wo
ning Prelovsek en voor de Kamer van Koophandel.
Tot 1 november in de Fondation pour l'architecture. Kluis- 
straat 55,1050 Brussel (02/649.02.59). Een aanvullende ten
toonstelling vindt plaats in het Tsjechisch Centrum, Adolf 
Buyllaan 150, 1050 Brussel (02/644.95.27). (S.J.)

STATIONSBUURT. De aanpassingswerken aan het spoor 
als gevolg van de aanleg van de trajecten voor de Hoge 
Snelheidstrein en de heroplevende belangstelling voor de 
mobiliteitsproblematiek maakten de ombouw van bepaalde 
stationsbuurten noodzakelijk. Het in Kortrijk gevestigde Cen
trum voor Architectuur en Design schenkt met behulp van een 
tentoonstelling aandacht aan enkele interessante recente pro
jecten, die stationsbuurten als onderwerp hadden zoals het 
ontwerp van Neutelings & Riedijk voor Brugge, van Calatrava 
voor Luik, de twee onderling sterk verschillende inzendingen 
van De Geyter en Sarfati voor de Brusselse Keizerinlaan- 
wedstrijd en dc projecten voor Leuven en Antwerpen die door 
het Projectteam Stadsontwerp onder leiding van K.U.L.- 
hoogleraar Marcel Smets werden uitgewerkt. Daarnaast wor
den studies aan het publiek voorgesteld, die in de verschillende 
architectenscholen zijn ontwikkeld voor Antwerpen, Brussel, 
Gent, Leuven en andere steden. De tentoonstelling wordt op 
19 september met een symposium ingeleid, met Structuur- 
plan-coauteur Charles Vermeersch als moderator.
Deze tentoonstelling loopt van 19 september tot 8 november 
in het Centrum voor Architectuur en Design, Groeninge- 
straat 37, 8500 Kortrijk (056/22.95.22). (S.J.)

DE BUFFALO GRAIN ELEVATORS. Architecten heb
ben een haat-liefde-verhouding met ingénieurs. Enerzijds 
worden ingenieurs gezien als techneuten wier werk gespeend 
is van alles wat architectuur tot een kunst maakt, anderzijds 

worden ze als een variant op de nobele wilden beschouwd, die 
de bouwkunst juist door een zuiver utilitaire benadering 
vooruit hebben gebracht op het moment dat architecten zich
zelf verloren in het doolhof van de historische stijlen en 
typologieën. Zo schreef de Pruisische bouwmeester Karl 
Friedrich Schinkel tijdens zijn reis door Engeland in 1826 vol 
ontzag over Manchesters katoenfabrieken: “Ungeheure 
Baumassén von nur Werkmeistem ohne Architektur und fürs 
nackteste Bedürfnis allein aus rotem Backstein ausgeführt". 
De architectuurloze functionaliteit oefende een grote aantrek
kingskracht uit, maar Schinkel had terdege oog voor de 
schaduwzijde van de moderne tijd. Zijn dagboeknotities be
vatten ook opmerkingen over de belabberde woon
omstandigheden van de arbeiders en de schizofrene situatie 
dat duizenden arbeiders werkloos waren terwijl het werkzame 
deel werd uitgeput met een 16-urige werkdag.
Nóg geen eeuw later was de strijd van het socialisme kennelijk 
gestreden, want van tegenstrijdige gevoelens was bij de nieuwe 
architecturale voorhoede geen sprake. De nieuwe iconen van 
de moderne architectuur, reusachtige graansilo’s met een 
capaciteit van wel een miljoen liter, worden door Le Corbusier 
in Vers une architecture op juichende toon vergeleken met de 
piramides en het Parthenon. Deze iconen stonden natuurlijk 
niet meer in Engeland maar in de Verenigde Staten, en wel aan 
de oever van de Buffalo, waar graan van het Middenwesten 
naar de Oostkust werd verscheept. Ook bij deze graansilo’s 
was het weer de ongenaakbare functionaliteit die de architec
ten overrompelde. Maar anders dan Schinkel waren Walter 
Gropius (die reeds in 1913 foto’s van de silo’s publiceerde in 
het jaarboek van de Deutsche Werkbund) en Le Corbüsiér 
slechts geïnteresseerd in de bouwwerken als abstracte compo
sities van volumes. Schinkel laat in zijn bekende tekening van 
de katoenfabrieken de geometrische blokkendozen scherp 
afsteken tegen de kringelend rokende schoorstenen en rom
melig opeengepakte woonhuizen en werkplaatsen. Op de 
foto’s van Gropius en Le Corbusier is geen bedrijvigheid te 
bespeuren. Een enkele kraan en spoorrails in onbruik verraden 
dat er normaliter een drukte van schepen en treinen moet zijn, 
maar de bedoeling is dat we ons concentreren op het abstracte 
spel van primaire vormen: rechthoeken, kubussen en de zo 
typische rijen cilinders.
Aangezien dezelfde foto’s keer op keer gebruikt zijn, onder 
meer in de architectuurgeschiedenisboeken van Giedion en 
Scully, werden deze zwart-wit abstracties belangrijker dan de 
gebouwen zelf. Die werden vergeten totdat in 1986 architectuur- 
historicus Reyner Banham tot zijn verbazing ontdekte dat de 
silo’s, die in de jaren ’60 hun functie verloren hadden, nog 
steeds like a row of mighty tómbsop de oevers van de Buffalo 
te zien waren. Banham bestudeerde hun geschiedenis die hij 
publiceerde in A concrete Atlantis (MIT Press, 1986). De 
foto’s die hij maakte, waren nieuw, maar verschilden wéinig 
van hun historische voorgangers en waren bovendien weer 
zwart-wit.
Architectuurfotograaf Gerrit Engel maakte recentelijk nieuwe 
foto’ s. Ze zijn gepubliceerd in het boékBuffalo Grain Elevators 
(1997) met een inleiding van Winfried Nerdinger en tot 
11 oktober te zien in het Nederlands Architectuurinstituut. 
Nerdinger beweert in zijn inleiding dat Engel afrekent mét het 
bestaande clichébeeld. We zouden deze overbekende gebou
wen nu met completely different eyes bekijken. De silo’s 
hebben op Engels foto’ s eindelijk kleur en materialiteit gekre
gen en een enkele keer verlaat hij inderdaad de gebaande 
paden, bijvoorbeeld met de foto Cargill Pool, Lake Erie, waar 
recreatiebootjes vrolijk dobberend de voorgrond domineren, 
of de Opname van de in puin liggende binnenruimtes, Maar op 
de meeste foto’ s heeft ook Engel zich laten meeslepen door de 
monumentale abstractie van de bouwmassa’s. Het persbericht 
van het NAi spreekt dan ook van een bevestiging van de 
esthetische kwaliteit die Gropius en Le Corbusier reeds zagen. 
Maar of dat nu een tentoonstelling waard is?
Ikonen van de moderne architectuur: De Buffalo Grain 
Elevators. Architectuurfotografie van Gerrit Engel tot 11 ok
tober in de bovenzaal van het Nederlands Architectuurinstituut, 
Museumpark 25,3015 CBRotterdam(010/440.12.00).(P.B.)
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FotografieDE NUL ARCHITECTEN. “Taal is een karakteristiek 
bestanddeel van een groep bezigheden. Als we huizen bou
wen, praten en schrijven we.” Kernachtiger kan de samenvat
ting van het werk van De Nijl niet zijn. De tweede zin van dit 
citaat van Ludwig Wittgenstein is de titel van ‘de autobiogra
fie’ van De Nijl Architecten uit Rotterdam, tot 1 november te 
zien in het Nederlands Architectuurinstituut en gepubliceerd 
bij NAi Uitgevers. Bouwen, praten en schrijven lopen bij 
De Nijl, bestaande uit de maatschap Ben.Cohen, Henk Engel, 
Jos van der Steen en Endry van Velzen en een tiental medewer
kers, naadloos in elkaar over. Naast een architectuur- en 
stedenbouwpraktijk kent het bureau een lange onderzoeks- en 
onderwijspraktijk. De in het boek opgenomen werkenlijst 
(van 1978 tot 1998) is bepaald ongebruikelijk voor een 
architectenbureau. Publicaties, lezingen, seminars en studie
reizen, redacteurschappen en tentoonstellingen staan tussen 
interieurverbouwingen, stedenbouwkundige studies en -su
pervisies, meubelontwerpen en woningbouwprojecten.
Met het boek en de tentoonstelling heeft het bureau echter 
meer willen doen dan een overzicht presenteren. Het wil zich 
vooral uitspreken over de belangrijkste thema’s in hun werk. 
De linkerwand van de balkonzaal in het NAi is behangen met 
stroken met citaten en afbeeldingen. De meest fundamentele 
vraagstukken worden gepresenteerd aan de hand van werk van 
onder meer Wittgenstein, Durand, Rossi, Loos, Hilberseimer, 
Oud en Berlage: over het wezen van de architectuur, over de 
verhouding tussen verbeelding en representatie, tussen tradi
tie en vernieuwing, de ge vel en het interieur, architectuur en de 
stad, de open en de gesloten stad. Al te vaak worden citaten 
gebruikt om gemakkelijk en snel diepgang te suggereren, 
maar in dit geval zijn de filosofische en architectuurtheoretische 
contemplaties uiterst zorgvuldig gekozen en zijn ze onlosma
kelijk verbonden met de getoonde ontwerpen. Analyse en 
ontwerp hebben hetzelfde kennisdoel, lezen we in een van de 
eerste citaten. “Daarom wordt de architectuur gedefinieerd 
door haar eigenschap ‘constructie’ te zijn. Met andere woor
den, ze is een ‘methode’ die volgens een logische reeks van 
keuzen te werk gaat” (Giorgio Grassi).
Met dit kennisdoel voor ogen is De Nijl in eerste instantie 
altijd op zoek naar continuïteit - vandaar hun grote interesse 
in typologie en de architectuurgeschiedenis - en pas daarna 
naar de noodzakelijke veranderingen en aanpassingen. Hun 
ontwerpen, vrijwel altijd voor de bestaande stad, zijn daarbij 
richtinggevend voor het onderzoek.
Twee voorbeelden van stedelijke herstructurering zijn op de 
tentoonstelling uitgelicht: een ontwerp voor Hillesluis in 
Rotterdam (de gesloten stad) en voor het zuidwestkwadrant 
Osdorp in Amsterdam (de open stad). Tussen beide maquettes 
in huist een interieur: twee banken op een vloerkleed. Vanaf de 
ene bank leest de bezoeker het citaat van Adolf Loos over de 
grootstedelijke architectuur: “Het huis dient naar buiten toe te 
zwijgen, binnen behoort het zijn volle rijkdom te openbaren”. 
Het modernistische ideaal dat de gevelwand een afspiegeling 
moet zijn van het interieur wordt door De Nijl verlaten. Het 
interieur is immers juist het domein dat persoonlijk in beslag, 
wordt genomen. Dat kan af en toe met behulp van een 
architect, zoals te zien is vanaf de andere bank, met uitzicht op 
zorgvuldige binnenhuisontwerpen gemaakt door De Nijl. Maar 
met een reeks foto’s van bewoners in hun volgestouwde 
eikenhouten territorium, die als een continue ‘bovenstroom’ 
over de volle lengte van de zaal hangen, wordt duidelijk 
gemaakt dat de architect de grenzen van zijn discipline moet 
kennen en deze moet accepteren. Heeft De Nijl een voorliefde 
voor dit soort feitelijke constateringen, tegelijkertijd is het een 
uitgesproken idealistisch bureau. Want de architectonische 
discipline wordt met een consequente nauwgezetheid steeds 
opnieuw verkend, bestudeerd en uitgevoerd. “Een volgehou
den oefening,” aldus Durand.
De Nijl architecten. Als we huizen bouwen, praten en schrij
ven we tot 1 november in de balkonzaal van het Nederlands 
Architectuurinstituut, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam 
(010/440.12.00). De gelijknamige catalogus is uitgegeven 
door NAi Uitgevers, Rotterdam. (P.B.)

ANTONY, MAURICE & ROBERT. Een aanzienlijk deel 
van alle fotografische oeuvres is allesbehalve wereldschok
kend. De meeste daarvan zullen het ook ‘later’ nooit worden. 
Maar daar bijvoorbeeld botweg uit concluderen dat het gros 
van alle professionele studio’s - en dan ‘zeker’ bij ons - 
verwaarloosbaar werk afleverde, is een heel andere kwestie. 
Een accuraat in kaart brengen en comparatief plaatsen van al 
die diverse lokale praktijken zou zelfs een zinnig project 
binnen de historische opdracht van een fotografiemuseum 
kunnen vormen. Vooralsnog blijven we hier alvast aangewe
zen op erg sporadische en puur toevallige initiatieven. Zo loopt 
in Oostende nog tot het eind van de zomer een behoorlijk 
accuraat gemaakte tentoonstelling over de fotostudio van de 
ooit in leper en Oostende actieve gebroeders Antony, een 
project dat bedacht en geproduceerd werd door het Gentse 
‘Tijdsbeeld nv’. Niet dat er baanbrekende fotohistorische 
inzichten worden aangebracht of meesterlijke foto’s getoond, 
het initiatief haalt zijn verdienste veeleer uit een leefbaar 
evenwicht tussen een beknopt historisch basisonderzoek, een 
dosis anekdotiek en een doordachte publiekspresentatie (afge
zien dan van de wat knullige reconstructie van een heuse 
portretstudio uit het begin van deze eeuw). In grote lijnen krijg 
je doorheen deze tentoonstelling een bijna vanzelfsprekend 
beeld mee van de vaak heel uiteenlopende facetten van een 
commerciële fotografenpraktijk bij ons in de eerste helft van 
deze eeuw. Van de doorsneestudioportretten tot de opnamen 
bij James Ensor thuis in zijn atelier-salon, van de reportage 
over de verwoesting van leper waarvan de broers al tijdens de 
Eerste Wereldoorlog een goed verkopende reeks ansichtkaart
jes uitgaven, van het uiteenlopende opdrachtwerk voor de 
industrie of voor het ‘toerisme’ : van ‘pittoreske visservrouwen' 
tot de Miss Universe-verkiezing in het Oostendse Kursaal in 
1932. Je stelt vast dat tegenover een indrukwekkende vakken
nis, na verloop van jaren een duchtig conservatieve omgang 
met het fotografische beeld kwam te staan. Het modernisme 
was aan de Antony’s voorwaar niet besteed. Net daardoor 
wellicht, ziet Oostende er op een aantal van hun foto’s nog zo 
schandelijk prachtig uit.
Maurice & Robert Antony, Ooggetuigen : nog tot 27 septem
ber in de Venetiaanse Gaanderijen, Zeedijk, Oostende (059/ 
70.11.99), inclusief een publicatie met een tekst van Lieve 
Compemolle. (E.E.)

THOMAS STRUTH. Een centrale rol in het oeuvre van 
Thomas Struth, aan wie het Stedelijk Museum vanaf 26 sep
tember een overzichtstentoonstelling wijdt, wordt ingenomen 
door zijn kleurenfoto’s van kerkinterieurs en museumzalen. 
Hier komt samen wat elders in zijn werk vaak gescheiden is: 
mensen en plekken. Het is waar dat in deze werken Struths blik 
op zijn personages ironischer en sociologischer is dan in zijn 
andere werk; de aandacht gaat echter niet alleen uit naar details 
die iets ‘verraden’ over de achtergrond van de betreffende 
cultuurtoeristen in San Zaccaria in Venetië of in het Art 
Institute of Chicago, maar vooral ook naar de relaties tussen 
deze mensen en de kunst die hen omringt. In de kerk worden 
zij als getuigen opgenomen in de heiligenlevens die hen 
omringen; in het Art Institute of Chicago lijkt de vrouw met 
buggy op één plan te staan met de passanten in Caillebottes 
schilderij. Struths Amerikaanse en Europese straatgezichten 
zijn vaak uitgestorven: de in zwart-wit vastgelegde gebouwen 
strijden om aandacht met de leegte tussen die gebouwen. 
Struths Aziatische stadsgezichten zijn daarentegen in kleuren 
druk bevolkt: terwijl hij Westerse steden consequent als 
contemporaine versies van Pompei’ fotografeert, bruist in het 
Verre Oosten het leven. Sommige Japanse foto’s zijn echter 
eveneens zonder mensen: tot de mooiste behoort die van een 
uitgestorven kerkhof, waarop de torenachtige grijze grafste
nen op de voorgrond een echo in de vorm van stedelijke 
bebouwing op de achtergrond krijgen. Struths portret- en 
groepsfoto’s zijn net als de straatgezichten secuur en gedetail
leerd, zonder afstandelijk te zijn. Zijn foto’s zijn analytisch,

Thomas Struth

maar zij reduceren het geziene niet tot rigide structuren, zoals 
vaak bij zijn collega Andreas Gursky het geval is; veeleer is 
niet duidelijk waar de grens tussen orde en chaos ligt, wat 
wezenlijk is en wat toevallig.
De retrospectieve van Thomas Struth loopt van 26 september 
tot 22 november in het Stedelijk Museum, Paulus Potter
straat 13,1071 CX Amsterdam. (020/573.27.37) (S.L.)

MOIS DE LA PHOTO. Voor de tiende keer tracht Parijs de 
hele maand november zijn status van capitale de la photo waar 
te maken. Kenmerkend voor de tweejaarlijkse Mois de la 
Photo - goed voor zo’n half miljoen bezoekers - is vooreerst 
dat géén redelijk mens ooit het hele parcours van tentoonstel
lingen, manifestaties en evenementen kan afwerken zonder 
blijvend letsel. Voorts is de Mois in de eerste plaats een 
extreem breed fotofeest waar veeleer ‘samengebracht’ wordt 
dan ‘geselecteerd’. Visie brenge men best zelf mee. Toch 
kondigt deze aflevering alvast een aantal veelbelovende mo
menten aan. Zo is er een grootse hommage aan de Nederlandse 
fotograaf en filmmaker Johan van der Keuken, gespreid over 
vijf plaatsen en met een retrospectief van zijn films in het 
Jeu de Paume. Ook twee Franse semi-klassiekers worden 
geëerd: de dit jaar overleden Pierre Boulât met een compleet 
overzicht en François Tuefferd met een selectie van de circus- 
foto’s die hij tussen 1933 en ’54 maakte. Een wat merkwaar
dige eregast is de Amerikaanse kunstenaar Jim Dine, die ook 
tekende voor de affiche van deze Mois. Hij toont recent 
fotowerk in het Maison Européenne de la Photographie. 
Fascinerend wordt de presentatie die het Musée d’Orsay 
brengt van de daguerréotypieën die Victor Hugo samen met 
zijn zoons maakte tijdens hun ballingschap in Jersey. En dan 
zijn er nog de talloze projecten en tentoonstellingen die 
geweven worden rond drie huizenhoge thema’ s: / ’enfermement, 
l’intimité, l’événement en waarin (onder andere) namen als 
Mare Trivier, Nicholas Nixon, Lee Friedlander, Larry Clark, 
Lynne Cohen, Kertész, Marissiaux, Pierre Molinier, Bernard 
Plossu, Arthur Tress, Weegee, W. Eugene Smith of Candida 
Höfer opduiken.
Meer info over de Mois de la Photo, waarvan nogal wat 
tentoonstellingen nu gelukkig ook langer dan een maand 
lopen,bekomtuviahetMaisonEuropéennedelaPhotographie, 
rue François Miron 82,75004 Paris (01.44.78.75.01). (E.E.)

ZOE LEONARD. Heeft de laatste twee jaar grotendeels in 
Alaska doorgebracht. Op zijn minst een andere biotoop dan 
New York, waar ze in 1961 geboren werd en doorgaans leeft 
en werkt. En van waaruit ze sinds het eind van de jaren '80- 
zeker voor een politiek activiste die deel uitmaakte van bij
voorbeeld ‘Act Up’, de ‘Women’s Action Coalition’ of van 
kunstenaarscollectieven als ‘Gang’ en ‘Fierce Pussy’ — met
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merkwaardig ingehouden foto’s, een verbeten kritiek de we
reld instuurde. Op de in die dagen erg onder vuur liggende 
white male bijvoorbeeld, die alle historische en maatschappe
lijke structuren naar zijn controlerende hand heeft gezet, ook 
onvermoede, ‘neutraal’ geachte terreinen als stadsplanning, 
wegenaanleg, de inrichting van musea en zoveel meer. In haar 
vroege zwart-wit reeksen trachtte ze haar camera juist hierop 
te richten. Zoe Leonard beseft maar al te goed dat een ‘objec
tieve’ (fotografische) voorstelling ondenkbaar en zelfs niet 
wenselijk is. Haar beelden bieden in die zin vaak erg rake 
suggesties - die niettemin superbewust en doelgericht uitge
kozen werden - en waarin afstandelijkheid, politieke en 
emotionele verontwaardiging, een eigenzinnige (anti-)esthetiek 
en een onopdringerige, niet-anekdotische biografische lading 
zich subtiel vermengen. Looking for clues noemde ze wat ze 
op die manier aan het licht wou brengen én - tegen beter weten 
in - veranderd wilde zien.
Haar tentoonstelling die binnenkort in Parijs van start gaat, 
kondigt zich enigszins meer gereserveerd (en tegelijk ambiti
euzer) aan. ‘Bomen’, ‘wouden’ en ‘de jacht’ zullen er de 
aanknopingspunten vormen om een aantal sporen na te trek
ken van de complexe relatie tussen mens en natuur. Een relatie 
waarin noties als schoonheid, geweld en wreedheid elkaar 
achterna zitten. In een eerste zaal wil Leonard een geïsoleerde 
kleurenfoto van een boom in de wijdse, vrije natuur confron
teren met een serie zwart-witbeelden van bomen in de stad, al 
dan niet met een hek rond. Deze Tree and Fence-reeks 
suggereert de gekooide, afgemeten urbane flora. Zaal twee 
toont eieren in nesten, bijna even onnaspeurbaar door het 
dichte struikgewas als door het verzadigde oppervlak van haar 
foto’s, naast close-ups van knoestige boomwortels die zich, 
het hek ten spijt, een weg zoeken, weerstand bieden. Een 
laatste ruimte geeft dode, gevilde dieren te zien, na jachtpar
tijen in Alaska. Een onnoemelijk zielige berenkop, een aan 
stukken gereten eland of een dode eend, naast een jachtge
weer. Beaver Guts, een foto van een opengesneden bever, 
blijkt zelfs een verwarrende, viscerale verwijzing naar Leonards 
eerdere reeks met close-ups van vagina’s (gepresenteerd op 
Documenta IX). Deze laatste zaal, waar het parcours ook 
eindigt en je als kijker enkel op je stappen kan terugkeren, moet 
voor Zoe Leonard een soort orgelpunt vormen. Een hele 
pléiade van verwijzingen - het stilleven, Rembrandt, Soutine 
of de martelareniconografie - valt merkwaardig samen in deze 
‘nuchtere’ foto’s, waarin niets in scène gezet werd - alleen 
maar getoond wordt, zoals het ‘aangetroffen’ werd. Dit zijn 
geen ‘jachttaferelen’, zegt Leonard, het gaat veeleer om de 
ambiguïteit van deze beelden. “Ik wil de jacht noch verheer
lijken, noch afwijzen, zo simpel is het niet. Ik nodig gewoon 
uit om te kijken naar wat ik heb gezien.” En daaraan een aantal 
fundamentele vragen te verbinden: “Wat zijn de grenzen van 
onze macht, van onze persoonlijke ruimte? Welke controle 
willen we nu eigenlijk hebben over de wereld?”
Haar nieuwe foto’s blijken in die zin nog een stuk ‘eenvoudi
ger’ vormgegeven dan voorheen: het ‘onderwerp’ steeds 
midden in het kader, zo goed als geen schaduwen. Ook de 
extreme hoeken van waaruit vroegere beelden, zoals de ‘ mode- 
foto’s’ of de anatomische modellen, werden genomen, en die 
suggereerden dat ze in de vlucht of zelfs een beetje clandestien 
werden geschoten, zijn helemaal verdwenen. In deze beelden 
lijkt Zoe Leonard eerder op zoek naar een soort geduldige, 
‘trage’ fotografie op de maat van de enorme, universele 
problematiek, die ze zich momenteel blijkbaar heeft gesteld. 
Tot 2‛november in het Centre national de la photographie, 
Hôtel Salomon de Rothschild, rue Berryer 11, 75008 Paris 
(01.53.76.12.32), begeleid door een publicatie in de reeks 
I ’atelier Cnp met een tekst van Elisabeth Lebovici. Zolang is er 
van Sophie Calle ook de tentoonstelling Doubles-jeux te zien, 
waaraan door uitgever Actes Sud niet minder dan zeven boeken 
gekoppeld worden en een film in de Contacts-reeks. (E.E.)

ALVIN LANGDON COBURN. Aristocratisch symbolisten 
avant-gardist van het eerste uur. Vrijmetselaar, Rozekruiser en 
druïde. Rond de eeuwwisseling reist Cobum ( 1882-1966) van 
Amerika naar Londen. Het wordt de eerste van een reeks
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Atlantische overtochten, die hij tot 1912 met regelmaat onder
neemt. Zo kent hij zowel Alfred Stieglitz als F. Holland Day, 
Henry James, George Bernard Shaw als Ezra Pound en 
bevindt hij zich middenin het intense proces van uitwisseling 
van ideeën tussen Europa en Amerika. Traditie en vernieu
wing. Alvin Langdon Cobum maakt deel uit van foto- 
bewegingen als de Londense Linked Ring Brotherhood of de 
Photo-Secession in New York, maar ook bij de Vorticists sluit 
hij zich aan, een groep Britse ‘kubisten’ rond Ezra Pound en 
Wyndham Lewis. Hij maakt er in 1917 zijn 'Vortografieën', 
foto’s waarin hij met behulp van een spiegelprisma een bijna 
kaleidoscopische, (min of meer) kubistische vorm- 
versplintering suggereert. Tegelijk blijft hij zich rigoureus op 
het métier concentreren, maakt zich zowat alle mogelijke 
druktechnieken eigen. Hij neemt deel aan talloze tentoonstel
lingen, publiceert tal van beelden in tijdschriften, onder meer 
in Stieglitz’ Camera Work, of illustreert in 1907 The Intelligence 
of the Flowers van Maeterlinck of The Cloud van Shelley in 
1912. Vanaf 1909 geeft hij ook een aantal eigenhandig ge
drukte boeken met zijn foto’s uit. Vooral Stieglitz zal Coburns 
beeldtaal rond 1912-13 een meer besliste richting uitsturen. 
Hij concentreert zich op meer abstracte structuren en vormen 
en experimenteert met extreme perspectieven. In Octopus uit 
1912, bijvoorbeeld, kijkt hij vanop grote hoogte neer op de 
sneeuwvrij gemaakte paden van een Newyorks park. De 
schaduw van het torengebouw waarop Cobum stond, vult 
vrijwel het halve kader. Inmiddels ontbreekt dit onverslijtbare 
beeld in geen enkel boek over modernistische fotografie. Maar 
de invloed ervan was al eerder naspeurbaar en reikte soms ver. 
In 1930 bijvoorbeeld maakte de Brusselse fotograaf Willy 
Kessels er zelfs zo’n beetje een eigen versie van. Al stond hij 

wel een stuk lager om ons een inkijk te bieden op het parkje van 
de Brusselse Kleine Zavel, met de povere schaduw van een 
van de hek-sculptuurtjes die aarzelend, schraal de voorgrond 
penetreert... Typisch voor Cobum lijkt wel dat hij zijn eigen 
(of de hem toegeschreven) modernistische ambities in toom 
wilde houden door deze foto in de titel een uitgesproken 
symbolistische lading mee te geven. Zo las hij dit beeld ook. 
Als een web van referenties, een complexe kosmologie, waarin 
de ‘octopus’ voor hem eenzelfde status kreeg als de universele 
‘leeuw’, ‘draak’ of ‘arend’... Die schijnbare tegenstrijdig
heid, de onmogelijkheid uiteindelijk, om zijn oeuvre afgeme
ten te ‘plaatsen’, maakt Alvin Langdon Cobum tot een intrige
rende figuur. Daar ging het hem net om: “Waarom zou de 
fotografie niet de kluisters van de conventionele representatie 
afgooien en iets fris en onvermoeds uitproberen?” schreef hij. 
“Stel je het genot voor om iets te doen dat onmogelijk kan 
geklasseerd worden, waarvan je niet kan zeggen wat onder en 
wat boven hoort...” In Keulen is naar aanleiding van de 
Photokina een selectie van Cobums vroege werk te zien, 
afkomstig uit het International Museum of Photography in het 
George Eastman House, New York.
Van 12 september tot 25 oktoberinhetRömisch-Germanisches 
Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (0221/221.44.38). 
(EE.)

VANITY FAIR/FRAUEN IN DER PHOTOGRAPHIE. 
Naast het Alvin Langdon Cobum retrospectief, kwamen er 
nog twee tentoonstellingen uit het Newyorkse George Eastman 
House over naar Keulen. Hollywood Celebrity brengt de 
portretten samen die Edward Steichen tussen 1923 en 1936 
maakte voor het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. In die 
dagen draaide Hollywood op volle toeren en besefte men er al 
erg goed dat sterren en hun status de belangrijkste ‘producten’ 
van de fabriek waren. Die moesten worden gepromoot en 
gepusht met alle beschikbare middelen. Fotografie was toen 
nog het massamedium bij uitstek dat in society-magazines als 
Vanity Fair een gretige afzetmarkt vond. Allemaal kwamen ze 
wat graag bij Steichen langs voor een portret: Louise Brooks, 
Douglas Fairbanks, Greta Garbo en Marlene Dietrich, Charlie 
Chaplin of Fred Astaire. Steichen, die op elk moment van zijn 
legendarische carrière eigenlijk best wel wist waar de meest 
gunstige wind vandaan kwam, had zich ook voor dit soort 
opdrachtwerk een eigen benadering samengezocht. Deels 
door elementen uit zijn vroegere portretwerk te behouden en 
te beklemtonen, deels door typische elementen uit het werk 
van zijn voorgangers achterwege te laten. Bij hem geen 
versluierde achtergronden of drukke arabesken, hij koos voor 
een vaak volle theaterbelichting, voor de helderheid van het 
geometrische design en de modieuze lijnvoering van de art 
deco. Uit elke hoek van het beeld moest elegantie en glamour 
ademen. Het quasi archetypische beeld van de Star, voor het 
een stereotype werd. De tweede Eastman-tentoonstelling heet 
oorspronkelijk Insight en kwam tot stand naar aanleiding van 
de 75ste verjaardag van het vrouwenstemrecht in de VS. Ze 
brengt werk van meer dan 50 fotografes, geplukt uit de hele 
fotogeschiedenis. Niets minder, niets meer.
Insight - Frauen in der Photographie: tot 11 oktober in het 
Museum Ludwig, BischofsgartenstraBe 1,50667 Köln (0221/ 
221.23.79). Hollywood Celebrity-Edward Steichens Vanity 
Fair Portrats: tot 4 oktober in het Museum fiir Angewandte 
Kunst, An der Rechtschule, 50667 Köln (0221/221.38.60). 
(E.E.)

Beeld/Scherm

STILLE FILMS. Een traditioneel gestructureerd overzicht 
gepresenteerd op twintig videoschermen is Kleine geschiede
nis van de stille film 1895 -1930, een documentaire tentoon
stelling in de Witte Zaal te Gent. Losjes chronologisch over
loopt men de geschiedenis van de stille film op video’s, 
samengesteld naar auteur, motief, artistieke beweging of 
technisch-stilistische ontwikkeling. Zo komen onder meer 
David W. Griffith, Buster Keaton, de evocatie van de groot-
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stad, het surrealisme en de close-up aan bod. Elke monitor is 
vergezeld van een korte, verklarende tekst. Selectie en mon
tage zijn van de hand van Steven Jacobs.
De tentoonstelling loopt van 29 september tot en met 24 okto
ber in de Witte Zaal, Posteemestraat 64, 9000 Gent (09/ 
225.42.90). (P.R.)

GODZILLA. Godzilla, King of the Monsters is een kleine 
expositie in het Nederlands Filmmuseum, met affiches, bouw- 
modellen, strips, gadgets en curiosa rond het Aziatische 
cultmonster. In afwachting van de Europese release van 
Roland. Emmerichs Godzilla worden in de Mondo Bizarro 
programmatic ook vier van de populaire Japanse formulefilms 
vertoond. Ze volgden in het zog van de oorspronkelijke 
Godzilla van Inoshiro Honda uit 1954 en danken een groot 
deel van hun succes aan de vaardige special effects. Een 
vaardigheid die vooral werd verworven tijdens de productie 
van propagandafilms gedurende Wereldoorlog Twee. Vol
gende films zijn te zien: King Kong vs. Godzilla (Inoshiro 
Honda, 1962), Godzilla vs. The Thing (Inoshiro Honda, 1966), 
Son of Godzilla (Jun Fukuda, 1969) en Godzilla (Kohji 
Hashimoto, 1984), respectievelijk op 4,11,18 en 25 septem
ber in het Nederlands Filmmuseum, Vondelpark 3,1070 BT 
Amsterdam (020/589.14.00). (P.R.)

FILMVONDSTEN/AGE D’OR. Jaarlijks presenteert het 
Brusselse Filmmuseum gedurende de eerste twee weken van 
juli de Filmvondsten/Age d’Or competitie: een selectie van 
een twintigtal fi Ims die in de zalen van dit land nog niet werden 
vertoond. Vijf laureaten worden, ter bevordering van hun 
Belgische distributie, bekroond met de 250.000 BEF bedra
gende Filmvondsten-prijs. De prijs Age d’Or, eenzelfde be
drag, wordt uitgereikt aan regisseur en producent van een film 
“die zich door de originaliteit van zijn stijl en strekking 
doelbewust onderscheidt van de heersende conventies”. Deze 
laatste is altijd één van de vijf bekroonde Filmvondsten. 
Dankzij deze competitie vonden sinds 1977 reeds films van 
onder andere Duras, Visconti, Bresson, Bergman en Rohmer 
de weg naar de zalen. De dit jaar bekroonde films zijn Os 
Mutantes van Teresa Villaverde, Public Housing van de 
Amerikaanse documentairefilmer Frederick Wiseman, 
Svenvedély van Gyorgy Feher en Von Heute auf Morgen, een 
filmbewerking van Arnold Schonbergs minder bekende ko
mische opera, door Jean-Marie Straub en Danielle Huillet. De 
Age d’Or prijs ging naar het Chinese Xiao Wu, de debuutfilm 
van Jia Zhang Ke. De titel is de naam van de protagonist, een 
zakkenroller die nonchalant rondlummelt in het provincie
stadje Fenyang. De pose die hij aanneemt, kan zijn zoektocht 
naar iets meer dan een onpersoonlijke omgang nochtans niet 
verbergen. Hij wordt achtereenvolgens in de steek gelaten 
door zijn oudste vriend, zijn familie en zijn nieuwe vriendin 
om tenslotte met zijn persoonlijk failliet in de handen van een 
politiefunctionaris achter te blijven. Deze stilistisch aan de 
Nouvelle Vague verwante film put zijn vreemde, brute schoon
heid onder meer uit de gedetailleerde observatie van zowel een 
vreugdeloze liefdesgeschiedenis als het dagelijkse leven in 
een troosteloos stadje waar moderne technologie en heden
daags vertier zoals beepers en karaokebordelen zich inplanten 
in een nog grotendeels agrarische leefgemeenschap. Samen 
met de andere winnaars zou deze film in de loop van volgend 
jaar in België worden verdeeld. (P.R.)

Publicaties

RECTIFICATIE. De foto met het werk Spiegelborsten aan 
de pruimenboom van Maria Roosen, gepubliceerd op pa
gina 37 van de juli-editie van De Witte Raaf, werd ten onrechte 
toegeschreven aan Erik van den Boom. Liedeke Kruk is de 
fotograaf, ze stond trouwens in voor de meeste afbeeldingen 
in Ziezo, de besproken publicatie van Maria Roosen. Overi
gens treft men op pagina 35 van diezelfde editie van De Witte 
Raaf een wonderlijke variatie op Stapelia variegata (1923) 
van fotograaf Albert Renger-Patzsch. Voor een correcte blik 

op deze foto hoort u uw krant een kwartslag naar rechts te 
kantelen. Het loont de moeite. (E.W.)

BASTA. De ludieke titel belooft weinig goeds, maar Basta, 
het nieuwe jaarboek voor hedendaagse kunst, is bovenal 
informatief en degelijk - alhoewel incrowd-lolligheid niet 
geheel ontbreekt. Voor het grootste deel bestaat Basta 1997, 
een initiatief van het Centraal Museum, uit thematische rubrie
ken met daarin opsommingen van tentoonstellingen, artike
len, toegekende prijzen en wat dies meer zij. Ook handig zijn 
de adresssen van galeries, kunstenaars, academies en boek
handels. Toekomstige onderzoekers die de Nederlandse kunst
wereld van 1997 in kaart willen brengen, vinden hier heel wat 
materiaal -alhoewel er curieuze lacunes zijn, die afbreuk doen 
aan de voornaamste waarde van Basta, die van naslagwerk. 
Van analyses en kritische terugblikken moet dit jaarboek het 
namelijk duidelijk niet hebben. Het is veeleer samengebalde 
informatie, die is samengebracht in categorieën die voor een 
deel aan de vorig jaar gevoerde discussies is ontleend: ‘Van
dalisme, diefstal en vervalsingen’ (met onder meer de kwes
ties Malevitsj en Newman) en ‘Shock art en andere controver
ses’. Deze laatste categorie is dan weer onderverdeeld in 
subcategorieën als ‘naakte docent’, ‘plasseks’, ‘meer onder
lijf, ‘stinkende vis’ en ‘kinderporno’. Naast alle lijsten met 
gegevens bevat Basta ook een aantal teksten. Dit zijn enerzijds 
overgenomen artikelen uit kranten en weekbladen over onder 
meer de vernieling van Newmans Cathedra, en anderzijds 
korte stukjes over werken van een aantal spraakmakende 
Nederlandse kunstenaars en nog kortere profielen van figuren 
uit de kunstwereld. De teksten in de laatste twee categorieën 
zijn tweetalig (Nederlands-Engels), waaruit blijkt dat Basta 
kennelijk ook het buitenland inzicht in de Nederlandse kunst
wereld wil verschaffen. Gelukkig is de Basta top honderd 
alleen in het Nederlands, want wie weet zou deze hitparade 
van de kunstwereld anders elders serieus genomen worden. 
De redactie stelde een lijst samen waarin is verdisconteerd hoe 
vaak iemand in de media wordt genoemd, schrijft, of zitting 
heeft in een commissie -een index die “niets waard is, behalve 
voor hen die hogerop willen”. Het is een ludieke onderneming 
die Hollandse gezelligheid paart aan lichte baldadigheid. Leuk 
om op de burelen van het Centraal Museum te laten circuleren, 
maar het geeft aan Basta 1997 wat teveel het karakter van een 
clubblaadje.
Maarten Jansen en Ranti Tjan (reds.), Basta 1997, in 1998 
uitgegeven doorhetCentraal Museum, Postbus 2106,3500 GC 
Utrecht (030/236.23.62). (S.L.)

DE SANDWICH-MAN. Onder de oerhollandse titel De 
Sandwich-Mangaat een onregelmatig verschijnende publicatie 
van de Nederlandse afdeling van de AICA (Association 
Internationale des Critiques d’Art) schuil. Onlangs verscheen 
het derde nummer van dit op grijzig papier gezeefdrukte 
blaadje, waarvan de redactie thans wordt gevormd door Jeroen 
Boomgaard, Mark Kremer, Philip Peters en Tineke Reijnders. 
Achter het weinig imposante uiterlijk en de marginale oplage 
(300 ex.) van. De Sandwich-Man schuilt een inhoudelijke 
aanwinst voor het debat over hedendaagse kunst en kunst
kritiek. Het actuele nummer gaat over de kennis van zaken (of 
het gebrek daaraan) van de kunstcriticus. Jeroen Boomgaard 
constateert in zijn bijdrage dat de kunstcriticus na de teloor
gang van het Grote Verhaal van de kunstgeschiedenis ‘last van 
literatuur’ heeft: hij is onzeker over zijn criteria en neemt 
daarom zijn toevlucht tot quasi-literaire middelen en ‘overla
den eruditie’. Olav Velthuis schetst vanuit sociologisch per
spectief de verwording van kunstcriticus tot ‘makelaar in 
aandacht’: niet meer wat, maar dat er over een kunstenaar 
wordt geschreven, telt in de overbevolkte kunstwereld. De 
impliciete conclusie hiervan is dat de individuele kunstcriticus 
in feite overbodig is: de ene makelaar in aandacht kan pro
bleemloos door een andere worden vervangen. Naast keurige 
stukjes van de jonge critici Sandra Smallenburg en Erik 
Hagoort over respectievelijk Alexandra Rouppe van der Voort 
en Ram Katzir bevat dit nummer van De Sandwich-Man onder 
meer nog een verslag van een forumdiscussie die op 1 maart 

jongstleden in het Stedelijk Museum werd gevoerd. Onder 
leiding van Chris Dercon praatten op die dag Hans Abbing, 
Jan van Adrichem, Henk Oosterling en Anna Tilroe geani
meerd langs elkaar heen. Een mooie samenvatting van de 
stand van zaken.
De Sandwich-Man, nr. 3: Kennis van zaken. Redactie-adres: 
Zuideinde 116,1J21 DH Landsmeer (Tel/fax020/631.92.95). 
(S.L.)

BODY HORROR. PHOTOJOURNALISM, CATA
STROPHE AND WAR. Bij Manchester University Press 
werd een reeks publicaties opgestart met aanzienlijke ambi
ties. Onder de noemer The Critical Image wil men zowel 
fotohistorische, fototheoretische als fotokritische stellingna- 
mes een plaats bieden. Gladde praatjes bij plaatjes zal men, 
luidens de beginselverklaring van de reeks, achterwege laten: 
“The series aims to discuss photographic meanings produced 
within the complex social formation of knowledge”. Fotogra
fie is nooit simpelweg een venster op de wereld; de betekenis
sen van foto’s liggen nooit vast, maar worden bepaald door het 
‘gebruik’. De ‘antieke’ chemische fotografie en de digitale 
beeldvorming worden in The Critical Image-reeks op min of 
meer gelijke voet behandeld, omdat ‘nieuwe vormen van 
representatie’ niet zomaar ‘oude manieren van kijken’ aan de 
kant zetten. Daarbij is de notie ‘representatie’ niet louter een 
ander woord voor ‘beeld’ of ‘afbeelding’, maar wordt als een 
soort ‘huishouding’ van het kijken, een ‘management’ van de 
blik begrepen. Representatie heeft niet enkel te maken met wat 
er getoond wordt, maar ook met wie er mag of kan kijken naar 
wat, én wat daar het gevolg van is, aldus nog John Taylor in 
dezelfde gebalde intentieverklaring. Deze prof kunstgeschie
denis aan de universiteit van Manchester voegde onlangs een 
vierde titel toe aan The Critical Image-serie. Zijn Body Hor
ror. Photojournalism, catastrophe and war is een beknopte en 
- ook los van de Britse context, waaruit hij de meeste voorbeel
den plukte - bruikbare terreinverkenning. V ooral omdat er een 
aantel schijnbare vanzelfsprekendheden, heren der verspreide 
emotionele gemeenplaatsen én minder voor de hand liggende 
argumenten helder en behoorlijk sec worden samengebracht. 
Om te beginnen, stelt Taylor, bestaat er niet zoiets als een 
meetbare consensus over wat nu het meest verschrikkelijke lot 
is dat een mens kan beschoren zijn. Er bestaat geen definitie 
van the worst thing in the world, al wordt in het westen de notie 
horror doorgaans gelinkt met de aftakeling of verminking van 
het lichaam, met de dood. En net zoals er in de loop der tijden 
op verschillende plaatsen erg uiteenlopend tegen de dood 
werd aangekeken, is ook elke mogelijke ‘consensus’ omtrent 
het gruwelijke, cultureel en historisch bepaald. Eén van de 
plekken nu, waar over die historische consensus wordt gecom
municeerd (en de ‘eensgezindheid’ erover wordt versterkt), 
zijn de nieuwsuitzendingen, de kranten en tijdschriften. En 
zowat over de hele wereld kennen de media aan welbepaalde 
ervaringen, zowel een status van ‘universele’ gruwelijkheid, 
als een hoge nieuwswaarde toe: namelijk aan een afschuwe
lijke, onverhoedse dood door ongelukken, rampen, bloedba
den, moorden, ziekte en oorlog. De pers bericht er dagelijks 
over. Ze zet zodoende deze traumatische gebeurtenissen om in 
‘verhalen’ in woord en beeld, binnen de conventies van het 
publieke vertoog. Gruwelverhalen vormen slechts één veld 
van het nieuws, maar ze verschijnen zonder uitzondering in 
alle kranten, waardoor ze de overtuigingen omtrent een ‘uni
versele angst’ vooreen gewelddadige dood telkens hernemen 
en kracht bijzetten. Vanuit dit vertrekpunt - en in een volge
houden afstandelijke toonzetting - concentreert John Taylor 
zich de rest van zijn boek vooral op een doorlichting van het 
debat omtrent fotojoumalistiek. Volgens hem is het met de 
functie van fotografie in de pers: “to contribute to public 
controversy relating to shame or action; what is more impor
tant, the press follows and shapes the debate on what is proper 
to see and to display in public spaces, and it does so according 
to a sense of public decency”. Deze vorm van ‘fatsoen’ stuurt, 
volgens Taylor, in grote mate de wijze waarop de pers gebruik 
maakt van fotojoumalistiek. De pers is niet zomaar een 
onbeperkte en regelloze horror show van stervenden en do-
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den. Geen enkele krant kan teugelloos haar lezers met gruwe
lijke beelden om de oren slaan. Integendeel, de hele industrie 
werkt binnen strikte grenzen, richtlijnen die ze zich voor het 
overgrote deel zelfheeft opgelegd en die details, close-ups en 
disgusting foto’s gewoon uitsluiten.
Na die constatering verschuift voor Taylor de hoofd- 
bekommernis van zijn boek naar de ‘morele verantwoorde
lijkheid’ die komt kijken bij het publiceren en het bekijken van 
geweldfoto’s,en naar het ‘morele inslapen’ en het ‘historische 
geheugenverlies’ dat kan ontstaan wanneer dergelijke beelden 
ongezien blijven. “Per slot van rekening is het belangrijker dat 
we verslaggeving en beelden krijgen van gruweldaden, dan 
dat we het risico lopen ze te vergeten.”
Dit alles wordt ons al meegegeven, nog voor we aan het tweede 
hoofdstuk toe zijn. John Taylors conclusie mag dan al vooraf 
gekend lijken; het maakt een korte verkenning van de verdere 
opbouw van zijn boek allerminst overbodig. Caught looking 
is het eigenlijke openingshoofdstuk en onderzoekt ‘onze’ 
fascinatie voor gruwelbeelden. Taylor gaat er onder meer in op 
Susan Sontags overtuiging dat fotografie het morele besef 
afstompt en een 'analgetisch' effect heeft dat de kijker ver
dooft en hem onverschillig maakt. Volgens Sontag brengen 
foto’s van ‘incidenten van de slachtbank der geschiedenis’, 
een algemeen gevoel van pathos en sentimentaliteit teweeg. 
Een vorm van ‘domheid’ noemt Sontag het: deze foto’s leiden 
tot gewenning en corrumperen uiteindelijk onze zintuigen. 
‘Het is maar een foto... ’ Sontag negeert hier al te veel het feit 
dat deze foto enkel ‘bestaat’ binnen een specifieke context, 
reageert Taylor. Documentaire foto’s staan in de pers zelden 
of nooit ‘op zichzelf, er zijn titels, bijschriften of artikels die 
onze lectuur van de beelden sturen. Het belang van die context 
en het richting geven aan de betekenis en de intentie van deze 
foto’s, betekent echter niet per se dat Sontags bedenkingen op 
hen niet van toepassing zijn. Integendeel, vindt Taylor, door ze 
in hun breder kader te plaatsen kan Sontags pessimistische kijk 
op fotografie nog verdiept worden. Al deelt hij zeker niet haar 
conclusie dat foto’s door gewenning uiteindelijk moreel 
betekenisloos zouden worden. In het verlengde hiervan pakt 
Taylor voorts het verschijnsel compassion fatigue aan: teveel 
foto’s van verschrikkelijke gebeurtenissen zouden het publiek 
reduceren tot onverschillige voyeurs. Compassion fatigue, 
inlevingsmoeheid, wordt in die zin gediagnosticeerd als een 
speciaal geval van inertie, waar enkel en alleen de media 
schuld aan hebben. Vreemd is niet alleen dat dit begrip laat 
veronderstellen dat de ‘compassie’ in vroeger tijden wel heel 
intens moet zijn geweest. Voor Taylor is het echter veel 
ingrijpender om vast te stellen dat dit argument - de zoge
naamde oververzadiging van fotografische beelden, de ‘moe
heid’, enzovoort - daarentegen weleens een afleidingsma
noeuvre zou kunnen zijn. Het verhult in wezen de “economi
sche organisatie van de informatie en van haar technologieën”. 
Tegenover de overvloed aan foto’s staat ook een hele ‘ecolo
gie’ van beelden: wie krijgt toegang tot wat en tegen welke 
prijs? Nieuwsgierigheid, het recht op ‘inzage’, nieuwswaarde en 
reproductierechten blijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Vervolgens gaat John Taylor even in op de vraag waarom 
iemand überhaupt naar gruwelbeelden wil kijken. Dat horror- 
taferelen ook gekoppeld kunnen worden aan een zeker esthe
tisch of erotisch genoegen, had Bataille in zijn beschrijving en 
verering van de foto’s van de Chinese foltering der ‘Honderd 
Stukken’ al aangegeven. Taylor ruimt hier wel maar eventjes 
plaats voor, om dan weer voluit en bloednuchter op zijn 
onderwerp af te gaan. “If we cannot imagine torture, we cannot 
stop it,” dat is zowat zijn klinische conclusie uit zijn scheer- 
vlucht langsheen Bataille. Moreel en ethisch gesproken, gaat 
het er voor Taylor in de eerste plaats om dat we een duidelijk 
onderscheid maken tussen gruwelen die worden afgebeeld als 
feit ( ‘natural ’ horror) of als fantasie ( ‘art ' horror). Een beetje 
een onaf Fremdkörper in het boek, dit hoofdstuk. Deel vier 
gaat dan ook - naast een intermezzo over het waarheidsgehalte 
van de fotografie-meteen weer in op de praktijk: het beschrijft 
de krantenindustrie en de verhouding tussen redacteurs en 
fotografen, hun zoeken naar een evenwicht tussen sensatie en 
nauwgezetheid. De pers gaat in wezen nooit voluit, sugge

reerde Taylor al eerder, nu geeft hij aan de hand van een aantal 
richtlijnen voor de (Britse) pers bij het tonen, van het morbide 
en van een aantal beperkingen opgelegd aan de documentaire 
fotografie in het weergeven van de dood, een concretere 

. inschatting van deze ‘zelfcensuur’ in naam van de common 
sense. Zo zullen bijvoorbeeld foto’s van verongelukte landge
noten uiterst zelden worden afgedrukt, gebeurt het toch, dan 
zeker nooit in detail.
‘Moord’ krijgt eveneens een apart hoofdstuk. Niet zozeer 
omdat het zowat het drukst bekeken nieuwsitem is, maar 
omdat in de verslaggeving ervan onderhuids een welbepaald 
beeld van de samenleving doorschemert en benadrukt wordt. 
“Afgezien van die enkele losgeslagen individuen en wrede 
seriemoordenaars, is ons land toch best wel stabiel. . .” De 
fotoreportages over moorden blijken ook welbepaalde patro
nen te volgen waarin vooral terughoudenheid en een neiging 
tot het gebruik van ‘eufemismen’ opvallen. Met vermoorde of 
dode buitenlanders wordt echter een stuk minder omzichtig 
omgesprongen. Getuige daarvan, aldus Taylor, de wijze waarop 
bijvoorbeeld de genocide in Rwanda al te vaak wordt terugge
bracht tot de stopwoorden: “Hopeless, helpless, horror beyond 
belief’, al dan niet vergezeld van breedhoekfoto's van ster
vende vluchtelingen of lijken.
Onder de titel The body vanishes... wordt tenslotte op basis 
van een casestudie van de Golfoorlog nagegaan hoe door 
middel van foto’s het thuisfront onder meer overtuigd kan 
worden van de zin van oorlogsvoering. En hoe oorlog tegelijk 
wordt ‘ingekapseld’ en geschikt gemaakt voor ‘publieke con
sumptie’. De ‘schoonheid’ van de oorlog was daarbij een van 
de ordewoorden van de dag in de Golf. Daartegenover plaatst 
John Taylor opnieuw het vertrekpunt van zijn boek: wrange 
realiteiten en brutale feiten móeten kunnen afgebeeld worden. 
Er is dus zeker nog steeds een rol weggelegd voor de ‘docu
mentaire fotografie’, “of hoedie vandaag dan ook mag worden 
genoemd”. “Documentary defines civility”, vindt Taylor en 
hij besluit: “The use of horror is a measure of civility. The 
absence of horror in the representation of real events indicates 
not propriety so much as a potentially dangerous poverty of 
knowledge among news readers. What else can it mean when 
reports are polite in the face of atrocity and war?”
JohnTaylor, Body Horror. Photojournalism, catastrophe and 
war, in 1998 uitgegeven door Manchester University Press, 
OxfordRoad, M13 9NR Manchester (0161/273.55.39). (E.E.)

GILLES PERESS. THE GRAVES-SREBRENICA AND 
VUKOVAR. In het zonet voorgestelde boek van John Taylor 
wordt het werk van de Franse fotograaf Gilles Peress slechts 
even aangehaald. Toch lijken beide het alvast hartsgrondig 
eens te zijn over één ding: ook de meest onvoorstelbare 
wreedheden moeten kunnen gefotografeerd en getoond wor
den. Peress: “Il faut se confronter au sang pour montrer la 
réalité”. Het laatste boek van deze Magnumfotograaf is deels 
een bloedstollend opgravingsverslag. Hij trok in mei 1996 
naar het voormalige Joegoslavië, samen met de Amerikaanse 
forensische antropoloog William Haglund en een team van 
wetenschappers uit 19 verschillende landen. In opdracht van 
het Internationaal Tribunaal voor Oorlogsmisdaden in Den 
Haag moesten zij de massagraven die waren ontdekt in het 
Bosnische Srebrenica en in het Kroatische Vukovar blootleg
gen, beschrijven, analyseren, identificeren. Zo’n 40.000 
moslimvluchtelingen leefden om en rond Srebrenica in juli 
1995, toen de stad in handen viel van de Servische troepen. 
Duizenden mannen en jongens werden gedood en in massa
graven gegooid langsheen hun vluchtroute tussen Srebrenica 
en Tuzla. The Graves-Srebrenica and Vukovar is een sober 
boek, waarin Peress’ (digitale) foto’s dit keer merkwaardig 
zwijgzaam en eenvoudig lijken en een aanzienlijke ruimte 
laten voor tekst. Eric Stover, co-auteur van het boek en 
directeur van het Human Rights Center in Berkeley, beschrijft 
omstandig en in detail het werk van de forensische weten
schappers: hoe ze “uit een zee van modder en ontbindende 
lijken de identiteit van de slachtoffers terug probeerden samen 
te stellen en na te gaan hoe ze aan hun eind zijn gekomen”. In 
het tweede deel van het boek — Spring 1997— praat hij met de 

overlevenden en krijgen we bijna klassiek-banale, bijna ‘hoop
volle’ Péress-foto’ s te zien. Stover gaat voorts in op het belang 
van het Haagse Tribunaal voor Oorlogsmisdaden: alleen 
wanneer individuen en niet hele naties verantwoordelijk wor
den gesteld voor hun misdaden tegen de mensheid, kan een 
vreedzame coëxistentie tussen verschillende etnische en reli
gieuze bevolkingsgroepen mogelijk zijn in de toekomst, Hij 
wijdt ook een verontwaardigd hoofdstuk aan het falen van de 
Verenigde Naties in het beschermen van de ‘veiligheidszone’ 
rond Srebrenica en aan de dwingende noodzaak voor de VN 
om in het reine te kómen met haar verantwoordelijkheden. En 
zelfs van uitgever Scalo kreeg het boek een geëngageerd motto 
mee: “This book is destined to become a seminal study into 
crimes against humanity”.
Tot de zomer van dit jaar liep in het Parijse Parc de la Villette 
de tentoonstelling 1914-1998, le travail de la mémoire: docu
menten en werk van hedendaagse fotografen over genocide en 
massamoord tijdens de Tweede Wereldoorlog, in Cambodja, 
Rwanda, Algerije, ex-Joegoslavië. De foto’ s van Gilles Peress 
uit Srebrenica en Vukovar werden daar voor het eerst getoond, 
los van het boek, aan de muur en zelfs met drie op doek 
uitvergrote beelden bij wijze van accent. Een installatie. 
Kunst? De reacties lieten niet lang op zich wachten. Ziekelijke 
veresthetisering van het gruwelijke, ongezond spektakel, je 

kan toch niet de kunstenaar gaan uithangen met foto’s van 
massagraven, riepen sommigen woedend. We stellen een 
merkwaardige décalage vast tussen wat Peress zegt en wat hij 
toont, zeiden zij die nog beleefd wilden blijven. Gilles Peress 
bleef er Siberisch bij. “Je suis un photographe médico-légiste 
qui apporte des indices,” was zijn antwoord aan Michel 
Guerrin van Le Monde. Zelf wil hij deze foto’ s niet zien als het 
werk van een kunstenaar, maar van een politiek militant. Het 
zijn foto’s die gebruikt worden in een onderzoek, daarom 
werden ze zo evident, simpel en onmysterieus mogelijk ge
maakt, zegt hij. Elke vorm van fotografische virtuositeit - of 
de complexiteit van Peress’ eerdere projecten - zou hier 
inderdaad totaal misplaatst zijn geweest. Waarom dan toch die 
presentatie met allerhande linken naar de hedendaagse kunst? 
Peress: “L’art contemporain, je ne le regarde pas. Je travaille.” 
En het risico datje op die manier al die gruwel tot een spektakel 
transformeert? Door die vraag te stellen, riposteert Peress, 
loop je in de eerste plaats het risico dat er uiteindelijk niets 
getoond wordt. “En alles weer in stilzwijgen, hypocrisie en 
leugens uitmondt. Het is een heel reactionaire, erg postmodern 
Amerikaanse houding om te weigeren de werkelijkheid onder 
ogen te zien. Men biedt me een ruimte, en ik neem ze in. Ik zou 
die beelden ook in een museum tonen of in een krant, een 
slaapkamer, een stopplaats langs de autosnelweg, op het 
Internet... Ik zou alle denkbare plaatsen willen innemen.” 
Gilles Pertes, Eric Stover, The Graves-Srebrenica and Vukovar 
in 1998 uitgegeven door Scalo Verlag, Weinbergstrasse 22 A, 
8001 Zürich (01/261.09.10). (E.E.)

JAARBOEKEN ARCHITECTUUR IN VLAANDEREN 
EN NEDERLAND. Een zichzelf respecterende architectuur- 
gemeenschap kan niet meer zonder jaarboek. In Nederland is 
men inmiddels aanbeland bij de elfde jaargang, in Vlaanderen 
bij de derde. De opzet van beide boeken is dezelfde: een aantal 
inleidende essays gaat aan de projectdocumentatie vooraf en 
het laatste deel bestaat uit een overzicht van belangrijke 
evenementen, publicaties, prijzen en tentoonstellingen en, in 
het Nederlandse jaarboek, in memoria. Om al te veel herken
ning van de voorgaande jaargangen te voorkomen, lijkt het een 
verplichting om de zoveel jaar de vormgeving grondig te 
veranderen. Het Jaarboek Vlaanderen is vernieuwd, maar 
helaas niet verbeterd. Het modem ogende en uiterst heldere 
concept van voorgaand jaar is vervangen door een grijze en 
vlakke woordenbrij die veel weg heeft van een ambtenaren
rapport. Alleen een geduldige klerk heeft zin de project- 
gegevens te ontrafelen. In het Nederlandse jaarboek is dit 
laatste meer weggelegd voor iemand met een nekafwijking, 
want daar staan ze een kwartslag gedraaid. Merkwaardig voor 
zo’n belangrijk onderdeel.
Datje bij het doorbladeren van een jaarboek iets wezenloos

GALERIE MEERT RIHOUX
LILIANA MORO

25 september t/m 24 oktober 1998

RUE DU CANAL 13 — 1000 BRUXELLES
VAARTSTRAAT 13 — 1000 BRUSSEL 

OUVERT DU MAR AU SAM 14.30 - 18.00 FAX 02/219.37.21 — TEL 02/219.14.22 OPEN VAN Dl T/M Z A 14.30 - 18.00

□ VAN LAERE CONTEMPORARY ART □

Dieter APPELT
“RAMIFICATION”

PHOTOGRAPHY - SCULPTURES - VIDEO-DRAWINGS 
10 september - 24 oktober

'_______ _____________ OPEN: DINSDAG TOT ZATERDAG 14-18 U. __________ "
VERLATSTRAAT 23-25 2000 ANTWERPEN-BELGIË TEL 32-(0)3-257.14.17 FAX 32-(0)3-257.14.25
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bekruipt, is waarschijnlijk niet te voorkomen. De meeste 
projecten zijn al bekend van de architectuurtijdschriften en 
zoveel goeds en moois achter elkaar verzadigt als een te snel 
verschalkte bonbondoos. Maar jaarboeken zijn dan ook meer 
bedoeld als naslagwerk en presentatieboek, dan voor het van 
kaft tot kaft doornemen. Dit neemt niet weg dat de verzadiging 
minder snel zou toeslaan als de architectuurfotografen zich 
eens wat avontuurlijker zouden tonen. Verlaten gebouwen in 
een superstrakke maar desolate omgeving liggen er stil en 
doods bij. De neutronenbom lijkt wel gevallen. Een enkele 
auto op de parkeerplaats, als een laatste teken van leven; 
lichten die nog branden, maar geen mens te bekennen in de 
lege gangen en hallen. Zelfs de snelwegen zijn leeg. Hans 
Ibelings erkent in zijn inleiding in het Nederlandse jaarboek 
dat dit soort clichéfoto’s veel kritiek ondervindt, maar wijst er 
ook op dat iedereen er telkens weer voor valt. Bovendien 
ontwaart hij de contouren van informelere genres. Maar het 
lijkt wat al te vroeg gejuicht om een enkel spelend kind op de 
achtergrond als herwaardering te zien van de documentaire 
fotografie uit de jaren ’70. Alleen de publieksensceneringen 
van fotograaf Hans Werlemann leveren enkele spannendere 
beelden op. Wonderlijk en irritant is de fixatie van architecten/ 
architectuurfotografen op representatieve ruimtes, althans in 
het Nederlandse jaarboek. Van studentenhuisvesting zien we 
geen kamer of keuken en de kantoorgebouwen hebben geen 
werkruimtes; alleen recepties, directiekamers en inventieve 
doorkijkjes bij de trappen.
Is er nog plezier te beleven aan de jaarboeken? Jazeker. Het 
Vlaamse jaarboek is, na twee jaar scepticisme van kritische 
- overigens wel goede - analyses, van toon veranderd. Deels 
om herhaling te voorkomen, deels omdat de indruk bestaat dat 
er zich een kentering voltrekt in architectonisch en steden
bouwkundig Vlaanderen. De goedkeuring van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen in het najaar van 1997 is het belang
rijkste wapenfeit en wordt uitgebreid aan de orde gesteld in de 
bijdrage van Jan Schreurs en Koen Stuyven over stedenbouw 
als openbaar domein. Dan somt Francis Strauven in zijn 
inleiding nog enkele hoopgevende initiatieven op, zoals de 
beleidsnota Architectuur van Mi nister van Cultuur Luc Martens, 
en de aangekondigde oprichting van een Raad voor Cultuur. 
Voorts kan Vlaanderen bogen op tal van reeds lopende projec
ten die architectuur in Vlaanderen onder de aandacht weten te 
brengen zoals deSingel in Antwerpen en recenter het Centrum 
voor Architectuur en Design in Kortrijk.
Twee thema’s lijken de Vlaamse architectuurkritiek van dit 
moment te beheersen. Wellicht als gevolg van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen is dat eerstens de stedenbouw en de 
gebouwde context van de architectuur. Ten tweede heeft de 
internationale belangstelling de Vlamingen bewust gemaakt 
van een eigen gezicht, de ‘nieuwe eenvoud’ . Strauven memo
reert dat de Vlaamse jongeren die in de jaren ’80 debuteerden 
voor hun Miesiaanse interesse ‘less is more’ nauwelijks aan
knopingspunten konden vinden in de eigen traditie. Veeleer 
keken zij naar de internationale voorbeelden van de moderne 
beweging en verwerkten die tot een eigen vocabulaire van 
eenvoudige geometrische vormen en helder gearticuleerde 
ruimten. De internationale jury's die de projecten selecteren 
voorde -Vlaamsejaarboeken blijken steeds wars van alles wat 
neo, eclectisch of uitbundig7 is, waardoor projecten als de 
woning van Jozef Van Driessche of de deconstructivistische 
verbouwing van Dirk Coopman in Antwerpen buiten de boot 
vallen. Het is goed dat Strauven dit vermeldt, want het maakt 
de mechanismen zichtbaar die ten grondslag liggen aan een 
constructie als de ‘nieuwe eenvoud’.
Strauven verklaart de behoefte aan de ‘nieuwe eenvoud’ 
vanuit een verlangen naar zekerheid en duurzaamheid na de 
postmoderne kakofonie van stijlen en modes. De moderne 
architectuur is nog wel degelijk complex, maar verbergt haar 
ingewikkelde oplossingen. Illustratief is het loslaten van het 
streven van de oude modernisten om eenvoudige vormen te 
ontwikkelen ten behoeve van een industrieel produceerbaar 
bouwsysteem. De ‘nieuwe eenvoud’ is dan óok vooral ‘dure 
eenvoud’ en wordt tot dusver voornamelijk in particuliere 
opdrachten voor woningbouw gerealiseerd, in de landelijke

Ontwerpbureau Nero: William Lievens

Woning, Den Haan, 1996, © A4 A vzw

gebieden van Vlaanderen. Zo is ze medeverantwoordelijk 
voor de voortgaande overwoekering van het Vlaamse land- 
schap. In het vorige jaarboek bekritiseerde Hilde Heynen 
reeds de zelfgenoegzaamheid van de moderne architectuur en 
het gebrek aan maatschappelijke inzet. Een tegengesteld ge
luid komt nu van Roland Matthu, die in zijn bijdrage Nieuwe 
perspectieven voor Vlaamse architectuur, in navolging van 
Geert Bekaert, het dogmaloze standpunt juist als positieve 
kracht ziet. In de hedendaagse smeltkroes van culturen en de 
als heterogeen en chaotisch bestempelde omgeving zou juist 
een architectuur nodig zijn die ‘ongeremd originele verban
den’ kan leggen. Strauven besluit zijn inleiding met een 
pleidooi richting architecten en stedenbouwers om meer aan
dacht te besteden aan het inpassen van de vertrouwde lande
lijke en suburbane woontypes - de fermette en het rijhuis - in 
verdichte Stedelijke structuren.
Dat dit pleidooi op zijn minst plichtmatig overkomt, is te 
danken aan Jan Mannaerts' bijdrage over Studio Open Stad, 
een collectief van architecten en stedenbouwkundigen, les
gevers en studenten van verschillende instituten dat zich richt 
op achtergestelde gebieden in de postindustriële stad. Hierin 
bekritiseert hij Strauvens tentoonstelling Dé rijkdom van de 
eenvoud, vorig jaar in de Fondation pour l’Architecture te 
Brussel, waar de uitermate abstracte enscenering van hoge 
witgekalkte wanden de bezoeker de complexe, onzuivere 
metropool buiten de muren wilde doen vergeten. In niet mis te 
verstane bewoording verwijt Mannaerts ‘de stille generatie 
architecten’ hun bouwheren gewillig gevolgd te zijn naar het 
landschap van linten en villawijken. “Het intelligente 
architectuurproject werd er daad van zingeving”, op zoek naar 
'poëzie in de banale context van de periferie. Het gevoel van 
onbehagen hierover is als gevolg van binnen- en buitenlandse 
schouderklopjes in themanummers en architectuurtijdschriften 
inmiddels verwerkt. Hèfui troepen vanéén post-suburbane 
conditie, zoals Mannaerts doet, is echter niet het juiste ant
woord. Hét bevestigt het oppositie denken stad-land. Hoe 
zinvol Studio Open Stad ook opereert in de te lang vergeten 
voorsteden van de postindustriële, laat-kapitalistisché stad, de 
nieuwe grootstad is ook terug te vinden in de nimmer uit te 
roeien suburbane conditie.
Het aardige van het Vlaamse jaarboek is dat door de wisse
lende en soms elkaar tegensprekende essays, de getoonde 
projecten - heel veel ‘nieuwè eenvoud’ - van een context 
voorzien worden, waarvan de complexiteit en ongrijpbaarheid 
niet verdoezeld wordt.
Het Nederlandse jaarboek heeft wat dat betreft veel minder te 
bieden. Dit heeft vooral te maken met het feit dat na elf jaar het 
concept van de inleidende essays wat versleten raakt. In de tien 
vorige jaargangen zijn de belangrijkste thema’s meerdere

Nieuwe Publicaties

■ Beate von Bismarck, Bruce Nauman, the true artist, Cantz 
Verlag, Ostfildern-Ruit, 1998.
■ Stan Douglas, Phaidon Press, London, 1998.
■ Jenny Holzer, Phaidon Press, London, 1998.
■ Fredric Jameson, The cultural turn, selected writings on 
the postmodern, 1983-98, Verso, London, 1998.
■ Cornelia Lauf en Clive Phillpot, Artist/Author: 
contemporary artists ‛ books, Distributed Art Publishers, New 
York, 1998.
■ Tracey Moffatt, Free-Falling, Dia Center for the Arts, 
New York, 1998.
■ Marianne Müller, A part of my life, Scalo Verlag, Zürich, 
1998.
■ Lawrence Weiner, Phaidon Press, London, 1998.
■ Witte de With, Cahier #7, Richter Verlag, Düsseldorf, 
1998.

malen en uitvoerig aan de orde gesteld en herkauwen is weinig 
zinvöl. Vier teksten dit keer zijn bovendien niet meer dan een 
uitgebreide bespreking van een of enkele gebouwen. Waarom 
deze geen plaats konden krijgen tussen de andere projecten is 
niet duidelijk. De vraag is of bij de volgende jaarboeken 
voorlopig niet met een uitgebreide inleiding kan worden 
volstaan.
Net als in het jaarboek van Vlaanderen is er aandacht voor de 
internationale belangstelling voor de nieuwste generatie ar
chitecten. Het buitenland lijkt vooral onder de indruk van het 
experimentele karakter van het Nederlandse werk en van de 
durf van opdrachtgevers jong talent kansen te geven hun 
ideeën daadwerkelijk uit te voeren. Dat is de enige analyse die 
te ontwaren is in Bart Lootsma’s opsomming van namen wie 
allemaal heeft meegedaan aan buitenlandse symposia en ge
schreven heeft voor buitenlandse bladen. Het memoreren van 
een afgewezen project van een collega maakt deze ons-kent- 
ons bijdrage ronduit bedenkelijk. Nederland Internationaal 
blijkt benauwend klein en klein van geest.
Een stuk vermakelijker is Hans Ibelings’ doorlichting van 
1997, waarin stedenbouwkundigen hun hart konden ophalen 
aan grote evenementen als de presentatie van De Nieuwe 
Kaart van Nederland, met daarop alle plannen op het gebied 
van stedenbouw en ruimtelijke ordening voor de komende tien 
jaar, en dé tentoonstelling en manifestatie De regie van de 
stad, geïnitieerd door de Van Eesteren-Fluck&Van Lohuizen 
Stichting. Alle feesten ten spijt, kan niet verhuld wórden dat de 
ruimte om ons heen zich steeds minder door steden
bouwkundigen laat bedwingen en zich steeds meer volgens 
eigen wetten ontwikkelt, aldus Ibelings.
Terwijl het overgeordende Nederland zich voorbereidt op ‘de 
orde van het oerwoud’, woorden waarmee Auke van der 
Woud de ooit zo geroemde Nederlandse in wetgeving en 
instituties ingebedde ruimtelijke ordening welhaast failliet 
heeft verklaard, wordt in het steevast als ongeordend aange
merkte Vlaanderen het nieuwe Structuurplan gefêteerd. We 
gaan interessante jaren tegemoet.
Jaarboek Architectuur Vlaanderen 1996- /997is een uitgave 
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel 
1998. Naar aanleiding van deze publicatie loopt van 9 sep
tember tot 18 oktober een tentoonstelling onder de 
gelijknamige titel in deSingei, Desguinlei 25 in 2018 Ant
werpen (03/248.28.28).
Het Jaarboek Architectuur in Nederland 1997-1998 is samen
gesteld door Hans Ibelings, Hans van Dijk, Bart Lootsma en 
Ton Verstegen, NAi Uitgevers, Rotterdam 1998. (P.B.)

Coördinatie: Etienne Wynants
Medewerkers: Petra Brouwer, Erik Eelbode, Steven Jacbos, 
Sven Lütticken, Peter Rotsaert, Lieven Van Den Abeele
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ART AND ARCHITECTURE BOOKSHOP

DE INTERNATIONALE BOEKHANDEL VOOR ACTUELE KUNST, ARCHITECTUUR, DESIGN, TUINARCHITECTUUR, 
FOTOGRAFIE, GRAPHIC DESIGN EN TYPOGRAFIE
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Agency-Art proposes the "numeric painting" method at the Stella Lohaus Gallery from September 
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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 per jaar 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 kunstenaars) 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

De Ridderstraat28 - 9300Aalst <0053/78.89.81 - wa-za 14-!8u
Ellen Ane Eggen [26/9 tot 24/10]
■Oud Schepenhuis
Gmte Markt - 9300Aalst <0-di-vr 10-/2u I4-I7u za-ZP 14-I7u
“Papier, beeld en basis; kunst/cartoon” - Glen Baxter, Benoît [tot 27/9]
■ Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59- 9300Aalst <0053/77.22.97- vr I5-I8u za-ZP 14-18u 
“Het leven en reizen van Mr. & Mevr. C.” - William Ploegaert - schilderijen [19/9 
tot 25/10]
■ Cultureel Centrum De Werf
Molenstraat 51 - 9300Aalst <0053/73.28. II - di-vr 10-12u I4-I7u za-zp 14-17u 
“Papier, beeld en basis; kunst/taal" - Jospeh Semah, Amikam Toren, Tril Velten 
[tot 27/9]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst <0053/78.86.80- do-za 14-18u zp 10u30-13u30 
“Retrospectie 96-98” - Ignatius De Vos, Elza De Roo [tot 3/10]
■ Stedelijk Museum Oud-Hospitaal
Oude Vismarkt 13 - 9300Aalst <0053/70.26.60-di-vr 10-12u I4-I7u za-zp 14-17u 
“Papier, beeld en basis; beeld/verhaal" - Ferry, André Geerts, Dirk Stallaert [tot 
27/9]
“Hedendaagse kunst uit Midden-Europa” [9/10tot 15/11]

Aarschot

■ Speelhoven vzw
Haterbeekstraat 90 -3200Aarschot <0016/56.80.03 -za-zp 13-19u
“Speelhoven 98” - Maria Blondeel & Claudia Schmacke, Berlinde De Bruyckere
& Luc Deleu, Els Vanden Meersch [tot 5/10]

Antwerpen

■ The Bold and the Beautiful
Rubenslei 17-Antwerpen <003/272.16.4! - wo-zp 13-18u
“The Bold and the Beautiful” - Mark Neville, Boy & Erik Stappaerts, Koen 
Timmermans, Leen Voet [11/9 tot 8/10]
■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen <003/206.03.50 - di-zp 10-17u
“Zomer van de fotografie; [IDJentiteit" [tot 13/9]
“Van goelag tot glasnost, nonconformistische kunst uit de Sovjet-Unie 1 956- 
1986” [tot 11/10]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 - 2000Antwerpen <003/231.90.56 - wo-za 14-18u
Guy Van Bossche [10/9 tot 14/11]
■ BBL Marnix-zaal

Lange Gasthuisstraat20 - 2000Antwerpen <003/224.22.84 - ma-vr9-16u 
“Verbeelde werkelijkheden, hedendaagse kunst uit de verzameling van het 
MUHKA” [tot 30/10]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen <003/238.78.09 - di-zp I0-17u
“De Antwerpse kunstenaars- en instrumentenbouwersfamilie Coignet" [tot 13/12]
■ MUHKA
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen <003/238.59.60 - di-zp IO-l7u
“Zomer van de fotografie; [IDJentiteit" [tot 13/9]
“De praktijk” - Gert Verhoeven [tot 20/9]
“De praktijk” - Jorge Macchi [11/9 tot 1/11]
“Beyond art, aan gene zijde van de kunsf’/Marc Goethals [25/9 tot 22/11 ] 
“Keuze uit de verzameling van de Fundacio La Caixa” [ 11/9 tot 10/1 ] 
•N.L.C.C.
Pourbusstraat5- 2000Antwerpen <003/216.08.71 - Wo-za 14-18u 
“Hedendaagse kunst en Hasselt waarheen? Door de smeerpijp” - Ricardo Brey, 
Jan Carlier, Walter Daems, Mauro Pawlowski, Els Vanden Meersch, Jethro 
Volders [tot 24/10]
•Ekzenveld
St.-Jorispoortstraat 27bis - 2000Antwerpen <003/223.56.10 - do-zp 12u30- 
17u30
“Zomer van de fotografie; [IDJentiteit" [tot 13/9]
B Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000Antwerpen <003/238.81.66 - do-za 13-17u
Simcha Roodenburg [ 10/9 tot 3/10]
■ Van Laere Contemporary Art
Verlatstraat23-25 - 2000Antwerpen <003/257.14.17- di-za 14-18u
“Ramification” - Dieter Appelt - fotografie, sculpturen, video, tekeningen [ 10/9 tot 
24/10]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47- 2000Antwerpen <003/248.08.71 - wo-za 14-18u
Agentschap Kunstbemiddeling [10/9 tot 24/10]
Sven‘tJolle [24/10tot5/12]

■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waakte Kaai47- 2000Antwerpen &03/242.93.00 - di-w IO-l7u
“Zomer van de fotografie; [IDJentiteit" [tot 13/9]
■ deSingel
Desguinlei 25 -2018Antwerpen <003/244.19.20-di-zo 14-18u
“Jaarboek Architectuur Vlaanderen 1996-1998” [tot 18/10]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwerpen <003/238.40.34 - ma-vr Il-I3u 14-18u
Loe Nagels - schilderijen, tekeningen [4 tot 25/9]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan61 -2020Antwerpen <003/827.15.34-di-zo 10-20u
Jessica Stockholder [tot 15/11 ]
■ Vera Van Laer Gallery
Hoogstraat 11-13 - 2000Anwerpen <003/227.32.42 - wo-za 13-18u
Christine Clinckx, Katharina Van Hoffs [tot 31/10]
■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126- 2600Betvhem <003/286.88.20- di-zp 10-17u 
“Berchem aan de muur, de stad” - Diane Bertrand. Karin Amouts, Bert
Danckaert, Jef De Smet, Jan Kempenaers... - fotografie [26/9 tot 31/10]

Bonheiden

HArt Depot
OudeKeerbergsebaan2E-2820Bonheiden <0015/52.00.12- vr-ma 14-19u 
"Zomertentoonstelling" - Willy Van Eeckhout, Eugène Demane, Els Van
Rompu, JAS, Guy Vandenbranden, Ame Quinze [tot 28/9]

Braine-l’Alleud

■ Centre d’Art Nicolas de Staël
Chaussée de Mont-Saint-Jean 83 -1420 Braine-l ’Alleud - ma-vr 9u30-16u30 
wo9u30-13u za-zp 14-18u
“La peinture au delà du tableau” - Jo Delahaut [10/10 tôt 1/11]

Brugge

■ Groeningemuseum

Dijver 12 - 8000 Brugge <0050/33.99. H
Marcel Broodthaers [17/10 tôt 17/1]
■ Memlingmuseum
Mariastraat/Zonnekemeers - 8000Brugge <0050/44.66.44 - dagelijks 10-I8u 
“Van Hans Memling tot Pieter Pourbus, oude meesters, herboren schoonheid” 
[tot 6/12]

Brussel

■ Galerie Mot & Van den Boogaard
A. Dansaertstraat46-1000Brussel <002/514.10.10-do-za 12-l8u30 
“Nieuwe werken” - Eija-Liisa Ahtila, Rineke Dijkstra, Douglas Gordon [ 17/9 tot 
17/10]
Pierre Bismuth [22/10 tot 28/11]
■ Beursschouwburg
A. Ortsstraat22-1000Brussel <002/513.82.90-do-za 12-22uzo 12-18u 
“Resultaten architectuurwedstrijd verbouwing Beursschouwburg” [19/9 tot 11/10]
■ Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels La Cambre
Abbaye de la Cambre 14-1000Brussel <002/640.96.96 - ma-vr !0-19u 
“Oostenrijkse architectuur” [5 tot 30/10]
■ Argos
Barthélémylaan 20 -1000Brussel <002/512.98.82 - di-vr ll-18u za 14-18u 
“H@mletmachine” - Hànzel & Gretzel - video-installatie [17/9 tot 24/10]
■ La Maison du Grand-Duché de Luxembourg
Cortenberghlaan 75 -1000Brussel <002/737.57.00
“L’architecture Luxembourgeoise d’aujourd’hui” [tot 19/9]
■ Damasquine Art Gallery
Dageraadstraat62 -1000Brussel <002/64631.53 - wo-za 13-19u
Peter Hansen - schilderijen [ 18/9 tot 24/10]
Fulvio Gianimi - tekeningen [28/10 tot 30/11]
■ Galerie Synthese
Ernest Allardstraat24 -1000 Brussel <002/514.40.55 -wo-za 14u30-18u
Martin Müller-Reinhart - grafiek, sculpturen [1/10 tot 7/11]
■ Stadhuis Brussel
Gmte Markt -1000Brussel <002/511.15.85-di-zp ll-18u
“Oskar Kokoschka” [tot 30/9]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10-1000Brussel <002/741.72.11 - di-zp 10-l7u
Alexander Mihaylovich [tot 28/9]
■Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10-1000 Brussel <002/741.72.11 -di-zp 10-17u
“Sculptuur en vazen, kunst van kristal 1950-1980” [tot 31/10] 
“Albrecht en Isabelle ( 1598-1621 )”[ 17/9 tot 17/1 ]
■ Galerij James Van Damme
KloosteniKef37-1000Brussel <002/644.30.63 - di-za 12-I8u
Heidi Specker [19/9 tot -/10]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen 
Koningsstraat 10-1000Brussel <002/507.84.66 - di-zp 10-18u 
“Retrospectieve Lygia Clark ( 1920-1988)” [tot 27/9]
“The conversation”-Yves Vanpevenaege [tot 18/10]
“Praag art nouveau, metamorfoses van een stijl” - Europalia ’98 [16/10 tot 17/1]
■ Verbindungsbüro Nordrhein-Westfalen
Michelangelohan 10-1000 Brussel <002/739.17.75 - ma-do 13-18uvr 13- 
16u30
“Ursula’s fantastische wereld” - schilderijen, tekeningen [ 18/9 tot 23/10]
■ Trefcentrum De Markten
Oude Graanmarkt5 -1000Brussel <002/512.34.25 - di-za 12-18u
“Expo ’98" - Fundacion Patagonista [13/9 tot 18/10]
■ Joods Museum van België
Stalingradlaan 74 -1000Brussel <002/512.19.63 -ma-da 12-17uzp 10-13u 
“Israël, 50 jaar artistieke scheppingskracht tussen droom en werkelijkheid” [tot 
13/9]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel <002/219.14.22 - di-za 14u30-18u
Liliana Moro [25/9 tot 24/10]
■ Galerie Vedovi
Waterloolaan 11 -1000 Brussel <002/513.38.38 - di 14-18u wo-za ll-18u
Michel Mouffe - schilderijen [23/9 tot 7/11]
B Centre Albert Borschette
Fmissardstraat36 -1040Brussel <002/295.99.01 - ma-vr 18-20u
“Spotlight, hedendaagse Oostenrijkse kunst” [tot 31/12]

■ Centre d'Art Contemporain
Nerviërslaan63 -1040Brussel <002/735.66.49 - ma-vr 10-13u 14-17uzn 13-18u
Lionel Vinche [tot 24/10]
■ Gemeentelijk Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat7l -1050Brussel <002/511.90.84 - di-vr 13-18u30za-zo 
10-17u
“Frantisek Kupka, het ontstaan van de abstracte kunst (1871-1957)” [22/10 tot 10/ 
1]
■ Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat55 -1050Brussel <002/649.02.59 - ma-vr !2u30-19u za-zp ll-19u
"Joze Plecnik (1872-1957), een Sloveense architect in Praag” [tot 1/111
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel <002/538.08.18 - di-za 14-19u
Robert Suermondt [ 10/9 tot 30/10]
■ Galerie Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat6-8-1050Brussel <002/646.63.30 - di-za I2-I8u
"Artissima, Torino” - kunstbeurs [24 tot 27/9]
"FIAC 98” - kunstbeurs [7 tot 12/10]
Dianne Hagen/1 Works from 1971-1989"- Robert Mapplethorpe [ 10/9 tot 24/10]
Roni Hom [29/10tot 12/12]
■ Espace Photographique Contretype Hôtel Hannon
Verbindingslaan 1 -1060Brussel <002/538.42.20- di-zp 13-I8u
“Fotografieën video uit Oostenrijk” [17/9 tot 15/11]
■ Galerie Drantmann
Weifstraat 13 - 1000 Brussel <002/223.57.07 - wo-vr 14-19u zo I2-I8u
Beat Streuli [28/10 tot 5/12]
■ Galerie Artiscope I
Sint-Michielslaan 35 -1040 Brussel <002/735.52.12 - di-vr 13u30-!8u
“Vrouwen” - Man Ray [10/9 tot 9/10]
Aldo Mondino [14/10 tot 20/11]

Charleroi

B Palais fifis Rpzii ix~ Arts
Place du Manège - 6000 Charleroi <0071/30.15.97- di-zp 10-18u
“Frantisek Kupka, fotograaf, schilder, mysticus” [ 17/10 tot 20/12]
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charleroi/Mont-sur-Marchienne <0071/43.58.10 - 
di-zp 10-18u
“Serge Vandercam, photographe Cobra”/”Mapplethorpse, autoportraits”/Sylvie 
Readman [ 12/9 tot 22J\ 1 ]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze <009/381.96.70-ma wo-vr !4-!7u30 za- 
zp 10-12u 14-17u
“Landschappen, van pleinairisme tot surrealisme; het pittoreske” [tot 13/9]
■ Het Molenhuis
9800 Bachte-Maria-Leeme (Deinze) - wo-ma 10-12u 14-17u30 
“Landschappen, van pleinairisme tot surrealisme; de kunstmatige natuur” [tot 13/
9]

Demie

■ Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 - 9831 Deurle <009/282.51.23 - wo-vr 14-17u za-zp 10-12u 14- 
17u
“Landschappen, van pleinairisme tot surrealisme; nieuw perspectieven” [tot 13/9] 
“Kritische elegantie” - Wim Delvoye, Ann-Mie Van Kerckhoven, Erik Nerinckx, 
Sylvie Fleury, Georgina Starr, Karen Kilimnik, Vanessa Beecroft [20/9 tot 8/11 ]

Eeklo

■ Mareterra Artes
Kaaistraat 10 - 9900 Eeklo <009/378.35.89 - vr-zp 14-19u
Elise Delbrassinne - sculpturen, etsen, tekeningen [tot 20/9]
Hilde Van Sumere, Gaston De Mey - beelden, letterbeelding [2/10 tot 8/11]

Eernegem

■ Arta
Bekeputstraat 9 - 8480 Eernegem <0051/58.31.54 - vr 15-18u za-zp 14-19u
Dirk Lamote, Dave Meijer - objecten, schilderijen [tot 27/9]
Peter Simoen, Patrick Steen - etsen, schilderijen, beelden [4 tot 25/10]
Chantal Grand, Arta de Kruijff - beelden, schilderijen [1 tot 22/11]

Geel

■ De Slijperij
Doelenstraat41 - 2440 Geel <0014/58.27.51 - do 19-22u za-ZP 14-17u
‘Watervliet I”-Ditk Vander Eecken [19/9 tot 18/10]
Ans Nijs [31/10 tot 29/11]

Gent

■ Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
Citadelpark 1 - 9000 Gent <009/221.17.03 - di-zp 9u30-17u
Moshe Ninio [tot 30/9]
■ Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent
Citadelpark 1 - 9000 Gent <009/222.38.96 - di-zp I4-I8u
Dennis Oppenheim - foto’s, installaties, video’s [ 12/9 tot 25/10]
■ Museum voor Sierkunst en Vormgeving
Jan Bneydelstraat5 - 9000 Gent <009/267.99.99 - di-zp 9u30-17u
"Oceanië, de etnografische verzamelingen van de Universiteit Gent"‛T‛Re-use, 
vormgeving en milieu” [tot 25/10]
■ Museum voor Sierkunst en Vormgeving
Jan Bneydelstraat5 - 9000 Gent <009/267.99.99 - di-zp 9u30-17u
“Thonet in stijl” [10/10 tot 13/12]
m Gele Zaal
Nonnemeersstraat 26 - 9000 Gent <009/235.37.00 - ma-vr 9-17u
“Het licht in de duisternis” - Leen Pas [14/9 tot 30/10]
■ De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent <009/225.42.90 - di-vr 12u30-18u za 14-I7u
“Kleine geschiedenis van de stille film 1895-1930” [29/9 tot 24/10]

EVE-N & YET, gallery

Gorik Lindemans Lucas Jodogne
Ik was, ik ben en ik zal bezig zijn Liz Kampe, MOEV 
19/09- 17/10 20/10-07/11

wo tot za 13u30 - 17u00 en op afspraak

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

De SLIJPERIJ
ruimte voor beeldende kunst'

Doelenstraat 41 
B-2440GEEL 

titan.glo.be/deslijperij
+32 (0)14 58 27 51 (tel+fax) 

deslijperij@glo.be

19/09/98-18/10/98

Dirk Vander Eecken
Watervliet I - recent werk

openingsuren:.donderdag: 19 - 22 u., zaterdag: 14 - 17 u., zondag: 14 - 17 u. en op afspraak.
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■ Landgoed De Campagne
Drongen © 09/238.46.91 - vr+wo 14-18u
"Project-7-" - Dirk Zoete, Griet Musschoot, Nathalie Nijs, Ward Denijs,
Stephanie Leblon, Emmanual Depoorter, Isabel Demeyer [31/10 tot 15/11 ]

Hasselt

■ Galerij van het Begijnhof
Zuivelmarla33-3500Hasselt @011/21.02.66-di-w I0-I7uzo I4-I7u
Sandra en Katie Nulmans, Patricia Anna [24/10 tot 29/11 ]
■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten, Begijnhof
Zuivelmarkt 33 - 3500 Hasselt @011/21.13.17-di-za 10-17uw 14-17u
Jef Geys, Fabrice Hybert [24/10 tot 6/12]
■ CIAP
Zuivelmarkt44- 3500 Hasselt @011/22.53.21 - di-vr 12-18u za 14-17u
Ronny Delrue/”Naaktstudies uit de jaren ’40 en ’50" - Amédée Cortier [tot 19/9]

Stavelot

■ Galerie Ie Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970 Stavelot @080/86.42.94 - vr-w 14-19u
Loïc Le Groumellec - schilderijen, gouaches [tot 20/9]
Maurice Cockrill - schilderijen, tekeningen [4/10 tot 22/11 ]

Tervuren

■ Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren @02/769.5211 - di-vr 10-17u za-w 10-18u 
“Het tweede gezicht, West-Afrikaanse maskers uit de verzameling Barbier- 
Mueller, Genève” [tot 29/11 ]

Wevelgem

•
Schone Aussicht 2 - 60311 Frankfurt am Main @069/605.008.30 - di-zo H-18u 
wo ll-20u
“Ladies’ choice” - Monika Bauer, Paul McCarthy [tot 4/10]
Thomas Hirschhom [10/10 tot 22/11]
■ Museum fur Moderne Kunst
Domstrasse 10- 60311 Frankfurt-am-Main @069/212.304.47- di-zo IO-17u wo 
10-20u
“In the placeofthe public,FlughafenderWelt”-MarthaRosler-fotografie[tot 1/11] 
“10 Charaktere, 460 Tafeln, Rope of life and other installations” - Ilya Kabakov/ 
"Seerosenteich und Topfpflanzen" - Peter Rösel/”Ein Bild” - Johannes Hüppi/ ’57 
Pinguine" - Stephan Balkenhol/”Pflanzenfotos” - Cornelia Schmidt-Bleek/ 
’’Hanging man/sleeping man” - Robert Gober... [tot 3/1 ]
■ Deutsches A rchitektu r-Museum
Schaumainkai43 - 60596 Frankfurt-am-Main @069/21.23.84.71 -di-zo 10-17u 
wo 10-20u
"Architektur um 20. Jahrhundert; Schweiz” [ 19/9 tot 29/11 ]

Kasterlee

■ Frans Masereel Centrum
Zaandendijk 20 - 2460 Kasterlee @014/85.22.52 - ma-vr 9-12u I3-I6u
“Grafisch werk in Asturië" [tót 9/10]

Kortrijk

■ Cultureel Centrum Guldenberg
Acaciastraat - 8560 Wevelgem @056/43.34.90 - ma-vr 9-12u 14-I7u wo 9-12u
I4-I9u
"Cafébazinnen in Vlaanderen” - Michel Safnyn - fotografie [tot 25/9]
"Dorpsfanfare" - Annemie Gybels - fotografie [tot 8/10]
“De schreve in zicht” - Christophe Dehaene - fotografie [10/10 tot 5/11]

Wortegem

Hannover

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159 Hannover @0511/32.45.94 - di-zo Il-I7u wo H-21u
Douglas Gordon [ 19/9 tot 8/11 ]
■ Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz - 30169 Hannover @0511/168.38.75
Gia Edzgveradze [tot 20/9]

■ Cultureel Centrum Kortrijk
Hazelaarstraat 7- 8500 Kortrijk @056/23.98.50 - di-zo 14-I8u
“Kunst uit huis” [tot 20/9]
“Object reader II" [ 11/10 tot 8/11 ]
■ Athena Art Gallery
H. Consciencestraat38 - 8500 Kortrijk @056/25.88.57 - ma do-vr 14u30-18u30
José Manuel Ciria - schilderijen [ 17/9 tot 1/11]
•Harmagedon

Sasboslaan 7 - 8510 Kortrijk @056/21.65.65 - vr-ma 15-19u
Jos de Mey, Michaël Dürnholz, Jaime Liquito [tot 19/10]
• Galery Clo Bostoen
P Breughelstraat 3 - 8510 Kortrijk-Marke @056/21.48.56-zo-wo 14-18u .
“Doornroosje” - Piet Vanneste - installatie/Karel Vanneste - schilderijen [11/9 tot 
11/10]

Leuven

B Predikherenkerk
O.L Vrouwstraat - 3000Leuven @016/22.45.64
“Dirk Bouts, een Vlaams primitief te Leuven” [19/9 tot 6/12]
■ Stedelijk Museum Vander Kelen-Martens
Savoyestraat 6 - 3000 Leuven @016/2269.Ó6
“Leven te Leuven in de late Middeleeuwen” [19/9 tot 6/12]
■ EVE-N & YET Gallery
Vaartstraat30 - 3000Leuven @016/23.99.86 - wo-za 13u30-17u
“Ik was, ik ben en ik zal bezig zijn” - Gorik Lindemans [19/9 tot 17/10]
Lucas Jodogne, Liz Kampe, MOEV [20/10tot7/l 1]

■ Galerie Gabriel Van de Weghe
Anzegemseweg II - 9790 Wortegem @056/68.86.91 - za-zo ll-19u 
“Pierre Alechinsky, 70 gravures” 126/9 tot 25/10]

Duitsland

Aachen

■ Neuer Aachener Kunstverein
Rudoljstrasse 56-58 - 520/70Aachen @0241/50.32.55 - di-vr 10-18u zo 12-I5u
“Mengenbiiro” - Regina Moller, Jason Meadows, Franz West, Thomas 
Locher.. ./’Presentation der Jahresgaben 1998" [tot 27/9]

Baden-Baden

■ Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a - 76530 Baden-Baden @07221/232.50 -
"Vitrinen, Gedichte” - Camill Leberer [11/9 tot 11/10]
“Der unendlichte Raumdehnt sich aus” - Roni Hom, John Cage, Paul Thek,
Rebecca Hom... [tot 1/11]

Berlin

Köln

■ Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule - 50667 Köln @0221/221.67.14
“Hollywood celebrity, Edward Steichens Vanity Fair Portraits” [tot 4/10]
“Koromo, Stofte zwischen zwei Welten" [25/9 tot 29/11 ]
■ Museum Ludwig
Bischcfsgartenstrqfie 1 - 50667Kobi @0221/221.23.70 - di 10-20u wo-vr 10-l8u 
za-zo ll-18u
“Insight Frauen in der Photographie” [tot 11/10]
“Retrospectieve Robert Rauschenberg” [tot 11/10]
“Ein Schatzhaus der Photographie, dis Sammlung des Fürsten zu Wied” {18/9 tot 
22/11]
■ Römisch-Germanisches Museum
Roncalliplatz4 - 50667Köln @0221/221.23.04
“Alvin Langdon Cobum, Photographien 1907-1922” [ 12/9 tot 25/10]
■ Köln Messe- und Ausstellungshallen
Messeplatz 1 - 50679 Köln @0221/82.10
“Art Cologne 98” - kunstbeurs [8 tot 15/11 ]

Krefeld

■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz. 35 - 47798 Krefeld @02151/77.00.44 - di-zo H-I7u
“Grafische und Fotografische Arbeiten der 60er bis 90er Jahre” - Rodney
Graham, Marcel Broodthaers, Jan Vercruysse, Luc Tuymans,... [tot 1/11 ]

Lokeren

■ Park ter Beuken
Groendneef8 - 9160 Lokeren @09/340.50.59 - dagelijks 9-21 u 
“Een oor op het gras” - Stefaan van Biesen - installaties [tot 18/10]
■ Stedelijk Museum
Markt 15a- 9160 Lokeren @09/340.50.59 - zo 10-12u 14-17u 
“Van den vos Reynaerde; Als de vos de passie preek/’ [tot 25/11]

Lommel

■ Culturele Centra Lommel
Adelberg 1 - 3920Lommel @011/55.35.11
“Fotografieproject ’98"-Danckaert,Steculorum,Beitels... [3/10tot 1/11]

Mechelen

■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10 -2800Mechelen @015/33.63.36 -yr-zo 14-18u
“Blind date” - Karel Breugelmans, David Byrne, Neil Cummings & Marysia
Lewandowska, Hervé Graumann, Jenny Watson... [2/10 tot 1/11 ]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke @058/51.47.57 - vr-zo 14-18u
Anita Duijf, Marian Sava - schilderijen, sculpturen [tot 27/9]

■ Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128/129 -10115 Berlin @030/280.70.20 - di-vr I2-I8u za-zo 
12-16u
"Zeitgenössische Fotokunst aus Frankreich” - Florence Paradeis, Patrick Tosani,
Valérie Belin, Jean-Luc Moulène... [tot 11/10]
■ Berlin Biennale fur zeitgenössische
Auguststrasse 69-10117 Berlin @030/28.59.91.48
“Berlin Biennale 1998-2000; Berlin/Berlin" [28/9 tôt 3/1 ]
■ Hamburger Bahnhof
Invalidenstrasse 51 -10557Berlin @030/397.83.40
“Sensation, young British artists from the Saatchi Collection” [30/9 tot 17/1]
■ Bauhaus-Archiv Museum fur Gestaltung
Klingelhöferstrq/3e 13 -10785 Berlin @030/254.00.20 - wo-ma 10-17u
“Achim Pahle, Skulpturen im Garten 1981-1998” [tot 4/10]
■ Akademie der Kiinste .
Hanseatenweg 10 -10557Berlin-Tiergarten @030/39.07.6-0-hia 13-I9u<^zo 
10-19u
“Nonchalance, junge Schweizer Kunst’ - Daniele Buetti, Stefan Altenburger, 
Ugo Rondinone, Fabrice Gygi, Sylvie Fleury... [tot 4/10]
Hans Schimansky - tekeningen [tot 11/10]

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4- 53113 Bonn @0228/91.71.200 -di-wo 10-21u do-zo 
10-19u
“Die grossen Sammlungen VII; Petit Palais, Paris” [tot 27/9] 
"Gen-Welten, Prometheus im Labor?” [tot 10/1]

Düsseldorf

München

■ Staatsgalerie Moderner Kunst
Prinzmgentenstrafie 1 - 80538München @089/29.27.10 - di-zo 10-17u do 10-20u
Tadashi Kawamata [tot 27/9]
“Last supper paintings” - Andy Warhol [tot 27/9]
■ Kunstverein München
Galeriestrasse4c-80539München @089/22.11.52-di-zo H-18u
William Kentridge [tot 11/10]
“Between the furniture and the building” - Jimmie Durham [17/10 tot 22/11]
M Villa Stuck
PrinzregentenstrqPe60-81675München @089/45.55.51.25-di-zo !0-17udo 
10-21u
“Have you seen the horizon lately?” - Yoko Ono [tot120/9}
Helen Levitt - fotografie [22/10 tot 10/1 ]

Münster

■ Westfàlisches ILandesmuseum fiir Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz. 10-48143 Münster @0251/59.07.01 -di-zo 10-18u
“1648, Krieg und Frieden in Europa, 350Jahre Westfàlischer Friede” [24/10 tot 17/1 ]

Nürnberg

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strafte 32 - 90402 Nürnberg @0911/231.24.03 - di-zo 10-17u wo 10-20u 
“The purple penis and the Venus (installed in the seven stomachs of Nürnberg) as 
part of The Creation Myth” - Jason Rhoades [tot 20/9J
Lawrence Weiner [8/10 tot 6/12]

Oostende

■ Het Kunsthuis
Straatje-zonder-Eind - 8400 Oostende @059/70.51.51 - vr-zi) 15-18u
Geert Bisschop [tot 27/9]

Otegem

■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz5 -40213 Düsseldorf @0211/83.810-di-zô 10-18u vr 10-20u
“Max Ernst, Skulpturen, Hauser ünd Landschaften”- [tot 29/11 ]
■ Messe Düsseldorf
Stockumer Kitvhstrasse 61 - 40474 Dusseldorf @0211/45.60.01 -
“Art Multiple 98” - kunstbeurs [ 1 tot 4/10]

Essen

Weil am Rhein

■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstrajie 1 - 79576 Weil am Rhein @07621/70.22.00 - di-vr 14-I8u 
za-zo H-17u
“frank Lloyd Wright, de levende stad” [tot 11/10]
“Bewust Einfach” [17/10 tot 15/1]

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem @056/64.48.93 - wo-zo 14-18u
“Maquette” - Dirk Hendrikx & Matthew Stokes [tot 18/10] 
Tony Cragg [31/10 tot 20/12]

■ Museum Folkwang Essen und Stadtische Galerie
Goethestrafle 41 - 45128 Essen @0201/88.45.103 - di-zo 10-18u do 10-2lu 
“Paul Gauguin, das verlorene Paradies” [tot 18/10]

Puurs Frankfurt

Wolfsburg

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg @05361/266.90- wo-za ll-18u di+zo ll-2Ou 
“René Daniels, The Most Contemporary Picture Show”/Elizabeth Peyton - 
schilderijen [ 12/9 tot 3/1 ]

■ Parkdomein Hof van Coolhem
2870 Puurs-Kalfort @03/889.11.76
“Fieldwork and sculpture” - Koji Nakase, Osamu Seo, Shigeo Kawashima, 
Camiel van Breedam, Jef Mouton... [tot 1/11]

Sint-Amands

■ Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Kaai22 - 2890Sint-Amands @052/33.08.05
“Willy Kessels (1898-1974), fotograaf in het land van Verhaeren” [tot 31/10]

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Ramerberg - 60311 Frankfurt @069/29.98.82.20 • di-zo 10-19u wo-do 10- 
22u
“1848 Aufbruch zur Freiheit" [tot 18/9]
“Switzerland; an unrestricted view of the Mediterranean” [6/10 tot 22/11]
Alberto Giacometti [6/10 tot 3/1]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44 - 60311 Frankfurt @069/28.53.30 - di do-vr 12-19u wo 12-20u za 11- 
19u zo ll-18u
“13 Raume fur die Zeichnung, von Paul Klee bis Martin Disler"/‘Regel und 
Abweichung, vierzig Jahre konstruktive Kunst in der Schweiz” [12/9 tot 15/11]

Frankrijk

Beaumont du Lac

■ Centre d’Art Contemporain de Vassivière en Limousin
Ile de Vassivière - 87120 Beaumont du Lac @05.55.69.27.27 -dagelijks H-I9u
“Bilan, actualité 1991-1998” - Per Barclay, Bertholin, Marc Couturier, Shane
Cullen, Ana Mendieta, Michelangelo Pistoleto... [tot 11/10]

Man Ray “Vrouwen” 

10/9 - 9/10/98
Artiscope: St Michielslaan 35, 1040 Brussel, 

di. tot vrijd. van 14 tot 18u. Ma. en zat. op afspraak 
T: 02/735 52 12 F: 02/ 735 95 15

galerie
eucaneteva 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
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Calais Groot-Brittannië Amsterdam

■ Le Channel
Boulevard Gambetta 13 -62100 Calais <£>03.21.46.77.10-di-za I4-I8u
“Carton mécanique” - Patrick Smith [tot 15/10]

Enghien-les-Bains

• Association Tn
Rue du Gal de Gaulle 57- 95880 Enghiens-les-Bains <£)OL34,12.10.24 
“Biennale eaux delà Enghien-les-Bains” - Catherine Beaugrand, Beat Streuli, 
Franz- Erhald Walther, Jan Kopp, Bogomir Ecker... [ 12/6 tot 30/91

Grenoble 

•CN.A.C. Magasin
Cours Bernat 155-38000Grenoble <£>04.76.21.95.84-di-zo 12-19u
"Cinétisme, stratégies de collaboration”/”City in projects”/”Par-delà les murs”/
"Résidence d’artistes en milieu rural” [tot 4/10]
Pi pi lott i Tist/"Pol Pot trial” - Philippe Parreno, Liam Gillick [ 18/10 tot 17/1 ]

LaRoche-Yon 

■ Musée d’Art et d’Archéologie
Rue J Jaurès - 85000 La Roche- Yon
“La terre est ronde, nouvelle narration” - Dora Garcia, Uri Tzaig,... [tôt 27/9]

Metz

■ Frac Lorraine
Place de la Cathédrale 11 - 57000Metz <£>03.87.74.20.02 -dagelijks 10-18u
“Les chaises de traverse” - Tadashi Kawamata [tôt 31/10]

Montpellier

■ Frac Languedoc-Roussillon
RueRambaud4-34000Montpellier<£>04.67.22.94.04-ma-za I4u30-18u
“Weekend art, Hallelujah the hill” - Aleksandar Ilic [tot 18/10]
Uri Tzaig[18/9 tot 25/10]

Nice

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard20-06105Nice cedex 2 <£>04.92.07.73.80- di-zo 13-18u
Gianni Motti/”Côte noh” - G.R.A.M ƒ’Révision" - Liam Gillick... [tot 4/10]

Paris

• Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde -75001 Paris <£>01.47.03.12.50-di 12-2lu30wo-vr 12- 
I9u za-zo IO-19u
Kcho, Pierre Alechinsky [15/9 tot 22/11]
■ Espace Eiffel-Branly
Quai Branly29-55 - 75007Paris <£>-ma-vr 12-20u za-zo 10-20u
"FIAC 98” - kunstbeurs [7 tot 12/10]
■ Musée du Petit Palais de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill - 75008Paris <£>01.42.72.21.13 - di-zo 10u-l7u40
‘Giambattista Tiepolo (1696-1770)" [22/10 tot 24/1]
■ Centre National de la Photographie
RueBerryer II - 75008Paris <£>01.53.76.1232 - wo-ma I2-I9u
“Doubles-jeux” - Sophie Calle/Zoe Leonard [tot 2/11 ]
■ Musée d ’ Art Moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson II - 75116 Paris <£>01.53.67.40.00 - di-vr 10u-l7u30 
za-zo IOu-l8u45
“Dernières années” - Christian Boltanski [tot 4/10]
“Dons récents au musée” - don Hantai', Panamarenko, Fabrice Hybert, Louise
Bourgeois, Absalon, Ange Leccia... [tôt 23/11 ]
Pierre Huyghe, Dominique Gonzalez-Foerster, Philippe Parreno [8/10 tôt 29/11]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris Cedex 01 <£>01.40.20.50.50 - do-zo 9-18u 
ma+wo 9-21 u45
“L’apparence des cieux, astronomie et astrologie en terre d’Islam” [tôt 21/9] 
“Portraits de l’Egypte romaine” [9/10 tôt 4/1 ]
■ Centre Georges Pompidou Musée Nationale d’Art Moderne
Rue Beaubourg - 75191 Paris Cédex 04 <£>01.44.78.1233
“Exposition d’art contemporain” [22/9 tôt 26/10]

Pougues-les-Eaux

■ Centre d'Art Contemporain de Pougues-les-Eaux Parc Saint Léger 
Avenue Conti - 58320 Pougues-les-Eaux <£>03.86.68.86.06 - di-zo !4-19u 
“Les ordonnances de l’eau” - Martine Aballéa, Marina Abramovic, Fabrice 
Hybert, Claire Roudenko-Bertin... [tôt 30/9]

Saint-Etienne

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000Saint-Etienne <£>04.77.79.52.52 - wo-ma 10-18u
“Sculptures et reliefs” - Bernar Venet [tôt 20/9]
“Photographies 1955-1997” - Ito Josué [8/10 tôt 6/12]

Thiers

■ Le Creux de l’Enfer
Vallée des Usines - 63300 Thiers <£>04.73.80.26.56 - ma wo-vr !0-!2u 14-18u za- 
zo 14-19u
‘Glissements progressifs” - Alisabeth Ballet, Cécile Bart, Ernst Caramelle, 
Melanie Counsell/Nadia Berkani, Philippe Durand [tot 11/10]

Villeneuve d’Ascq 

■Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve d’Ascq <£>03.20.19.68.68 - wo-ma 10-18u 
“L’envers du décor, dimensions décoratives dans Fart du XXème siècle” - Piet 
Mondriaan, George Braque, Jackson Pollock, Frank Stella, Daniel Buren, Jeff 
Koons... [17/10tot21/2]

Birmingham

■ Ikon Gallery
OozgLsSquare 1, Brindleyplace-Bl 2HSBirmingham <£>0121/643.07.08-di-za 
ll-l8udoll-20u
“Relocation the remains” - Keith Piper [tot 27/9]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74-LS! 3AA Leeds <£>0845/309.89.89-dagelijks IO-l7u3O wo IO-2 lu
“Here and now” - Alan Charlton [24/9 tot 1/11 ]

Liverpool

■ Foundation for Art & Creative Technology Bluecoat Chambers 
Bluecoat Chambers - School Lane - LJ 3BX Liverpool <£>0151/709.26.63 
“Video Positive Festival” [tot 11/10]

London

■ Saatchi Gallery
98A Boundary Road - NW8 ORH London <£>0171/624.82.99-do-zo I2-I8u 
“Young Americans part 2" - Michael Ashkin, John Currin, Tom Friedman, 
Martin Kersels, Sarah Morris, Laura Owens... [tot 22/11 ]
■ Design Museum
ShadThames-SE L2YD London <£>0171/378.60.55-ma-vr Ilu30-l8uza-zo !2-18u
"Charles en Ray Eames, een erfenis vol uitvindingen” [15/9 tot 3/1 ]
■ Tate Gallery
Millbank - SW1P 4RG London <1)0171/887.80.00- ma-za I0-I8uzo 14-!8u
“Warhol and Beuys, loans from the Froehlich Collection” [tot 20/9]
John Singer Sargent [ 15/10 tot 17/1 ]
■ Victoria and Albert Museum
South Kensington - SW72RL London <£>0171/938.83.61 - ma 12-l7u50 di-zo 10- 
!7u50
“Photography, an independent art, an introduction to the collection” [tot -/11 ]
■ Royal Academy of Arts Burlington House
Piccadilly-WIVODSLondon <£>0171/439.74.38-ma-zo IO-l8u
“Chagall, love and the stage” [tot 4/10]
“Beyond minimalism, recent architecture of Tadao Ando” [1/10 tot 1/11]
“Picasso, painter and sculptor in clay” [ 17/9 tot 16/12]
■ National Gallery
Trafalgar Square - WC2N 5DN London <£>0171/300.80.00 - dagelijks IO-l8u
“Venice through Canaletto’s eyes” [tot 11/10]
“A college collection, paintings from Christ Church Oxford” [2/10 tot 29/11 ] 
“Mirror image, Jonathan Miller on reflection” [ 16/9 tot 13/12]

Groot Hertogdom Luxemburg

Luxembourg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art Contemporain
Rue Notre-Dame 4! - 2240Luxembourg <£>0352/22.50.45- di-zo !0-!8u do IO-2Ou
“Manifesta 2” [tot 11/10]
“La collection Hess” [24/10 tot 29/11]
•CP.C.A.
Rue du Puits 12, Luxembourg - di-zo 10-18u do 10-20u
“Manifesta 2” [tot 11/10]
■ Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg
Rue du St.-Esprit 14 - 2240 Luxembourg - di-zo 10-18u do i 0-20u
“Manifesta 2” [tot 11/10]
■ Musée National d'Histoire et d’art
Marché au Poisson - 2240 Luxembourg - di-zo 10-17u do 10-20u
“Manifesta 2” [tot 11/10]

Nederland

Almelo

■ Stichting Het Torentje
Boddenstraat66 - 7607BNAlmelo <£>0546/87.28.18 
“Archè” - Tineke Schoenmaker - installatie [tot 30/9]
■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhcf2- 76072D Almelo <£>0546/84.33.88
Thuur Camps, Henk Schuring [tot 17/10] 
“Internationaal kleurcopie project” [19/9 tot 18/10] 
"Gesokkeld en ongesokkeld" [24/10 tot 22/11]

Al mere

■ De Paviljoens
Odeonstraat5 - !325ALAlmere <£>036/537.82.82 - di-zo 12-17u
“Going up the country, kunstenaars uit Galerie Fons Welters” - Rob Birza, Merijn 
Bolink, Job Koelewijn, Atelier Van Lieshout, Frank Mandersloot... [ 11/9 tot 1 /11 ] 
“De vierjaargetijden; Herfst” - Guillaume Bijl [11/9 tot 31/12]

Amersfoort

■ De Zonnehof
Zonnehof8 - 3811 ND Amersfoort <£>033/463.30.34 - di-za !0-!7u zo!3-17u 
“Het dier als metafoor in de internationale kunst van nu”- Joseph Beuys, Merijn
Bolink, Maurizio Catellan, Mark Dion, Wim T. Schippers, ... [tot 4/10]

Amstelveen

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen <£>020/547.50,50 - di-zo ll-17u
"Cobra in de Biënnale van Sao Paulo”/”Georges Collignon, schilderijen 1948- 
1986” [tot 27/9]
“Retrospectieve Alphons Freymuth; omkeerbaarheid van vorm en beeld” [tot 1/11 ] 
“Laureaat Schilderkunst 1998 Philip Morris Finest Selection Foundation” [2/10 
tot 6/11]
“Optocht der dieren” [4/10 tot 29/11] - “Cobra 50 Manifestatie” [4/10 tot 10/1]

• Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam <£>020/620.48.78 - di-zo 13-!7u
“Ideeën voorde huisvesting van Arcam” [tot 10/10]
■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraal 92 -1012 Amsterdam <£>020/523.18.22 - ma-vr IO-17u za-zo H-!7u 
“De stad door de jaren, de geschiedenis van Amsterdam 1880-1998” [tot 15/11] 
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KDAmsterdam <£>020/622.90.14 - di-za I0-20u30zo I3-I7u 
“Dansfoto’s, Wim Vandekeybus - Ultima Vez” - Bruno Vandermeulen [2/10 tot 
22/11] 
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam <£>020/622.94.34- wo-zó I2-I8u 
“World Wide Video Festival; Blind date” - Erik Wesselo & Slater Bradley, 
Tommy Olsson en Maria Pask, Mascha de Vries en Vivianne Sassen... [18/9 tot 
11/10] 
■ Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland439 -1013 LP Amsterdam <£>020/638.82. Il - do-za !3-18u 
“Paren, baren, vervellen, wachten, doden, eten en sterven” - Jaap de Ruig [tot 4/ 
10] 
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht H6 -1015 EA Amsterdam <£>020/623.62.37- di-vr H-!8u zo 14- 
18u lezo 14-17u
Lidwien van de Ven [tot 14/10]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016UAmsterdam <£>020/42330.46 - di-za 13-!8u
“In de wijde val van zomeravond” - Famke van Wijk, Emmanuel Ropers, Reiner 
Matysik [5/9 tot 10/10]
Erik van Lieshout, Carlos Morales [ 17/10 tot 21/11 ]
•Bijbels Museum
Herengracht366 -1016 CH Amsterdam <£>020/624.24.36 - ma-za 10-17u zo 13- 
I7u
“Alles werd helemaal nieuw, het oeuvre van illustrator Bert Bouman” [tot 29/11] 
■ Montevideo/TBA
Keizersgracht264-1016ÈVAmsterdam <£>020/623.71.01 -di-za I3-I8u 
“World Wide Video Festival” - Vivan Sundaram, Nalini Malani, Martijn 
Veldhoen [17 tot 21/9] 
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht380-1016GA Amsterdam <£>020/622.17.32 -wo-za 13-!7u30 
Joris van der Horst, Harma Heikens - schilderijen, beelden [tot 4/10] 
Ed Gebski - schilderijen [11/10 tot 7/11] 
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat59-1016NNAmsterdam <£>020/422.04.71 -di-za ll-17u
Lily van der Stokker [tot 11/10]
■ Museum Willet-Holthuy sen
Herengracht605-1017Amsterdam <£>020/523.1822- ma-vr !0-17uza-za Il-I7u 
“Roemers, fluiten en bokalen, hoogtepunten uit de glascollectie” [23/10 tot 11/4] 
■ Museum van ILoon
Keizersgracht672 -1017Amsterdam <£>020/624.52.55 - do-ma ll-17u 
“Roommates” - Julia Scher, Liza May Post, Viktor & Rolf, Aernout Mik, Lily 
van der Stokker, Paul de Reus, Karen Kilimnik... [tot 4/10] 
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409-1017PH Amsterdam <£>020/624.17.77-wo-za !4-20u 
“World Wide Video Festival” [ 17 tot 21/9] 
“Dedijk”-BobBranshoff[l/10tot 1/11]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam <£>020/625.56.51 -di-za !2-17u 
“Life is a bitch” - Nobuyoshi Araki, Richard Billingham, Tracey Emin, Elke 
Krystufek, Tracey Moffat, Ronald Ophuis [tot 25/10] 
■ Rijksakademie van Beeldende Kunsten
Sarphatistraat470 -1018 GW Amsterdam <£>020/527.03.00 -
"Antoon Van Dyck, een begenadigd prentkunstenaar’’ [9/10 tot 9/1 ]
• Galerie Jos Art
KNSM Laan 291 -1019 LE Amsterdam <£>020/418.70.03 - wo+za-vza !3-!7u30 
di+do+vr 9u30-17u30 
“Baksteenhuizen” - Lisbeth Parisius - schilderijen [13/9 tot 15/10] 
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071CX Amsterdam <£>020/573.29.11 - di-za ll-17u 
“World Wide Video Festival” [19/9 tot 11/10]
Babs Haenen - keramiek [5/9 tot 1/11]
“Retrospectieve Thomas Struth” [26/9 tot 22/11 ]
“Bill Viola, 25 year survey, a video journey” [12/9 tot 29/11]
•Rijksmuseum
Stadhouderskade42 -107! ZD Amsterdam <£>020/673.21.21 - ma-za 10-!7u 
“Bellange, eigenzinnig etser” [tot 18/10]
“Speerpunt geschiedenis, de grondwet van 1848” [31/10 tot 3/1]
“Het feest van de lithografie” [24/lOtot 10/1]
“Japan op de rol” [17/10 tot 17/1]
“Nederlandse glasruitjes, 1500-1550” [24/10 tot 28/2]
“De tand des tijds, verval en behoud van textiel” [ 19/9 tot 21/3]
“Van Gogh te gast, meesterwerken uit het Van Gogh Museum” [19/9 tot 5/4]
■ De Ateliers
Stadhouderskade 86 -1073AT Amsterdam <£>020/673.93,59 - dagelijks I2-I8u 
“Morning glory, de Ateliers 1993-1997” - Urs Fischer, Thomas Houseago, 
Michael Kirkham, Bas Meerman, Matthew Monahan, Sands Murray... [tot 20/9]

Apeldoorn

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Chumhillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn <£>055/521.91.55 - di-za 10-17u zo 13-17u 
“Koningin Wilhelmina officieel èn on-officieel in de beeldende kunst van de 
20ste eeuw” [tot 11/10]
“Biënnale Gelderland 1998” - Amo Arts, Aafke Bennema, Soheila Najand, 
André van Rooyen, Jan Vos... [17/10 tot 29/11]

Arnhem

■ Historisch Museum Het Burgerweeshuis
Bovenbeekstraat 21- 6811 CV Arnhem <£>026/442.69.00 - di-za 10-17uzo ll-17u 
“De pop en de poster” [19/9 tot 1/11]
■ Hooghuis Arnhem
Vossenstraat 10 - 6811JLArnhem <£>026/445.87.75 - wo-zo 13-17u
“Na de zomer" - groepstentoonstelling [25 tot 27/9]
"Onder-bovenwereld" - Ida van der Lee, Madeline Maus, Jessica Panhuijsen,
Duke Albada - beelden [3 tot 25/10]
■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87-68Ï2 AA Arnhem <£>026/351.2431 -di-za I0-I7uzo H-17u 
“Kroniek van Kunst en Kuituur, de geschiedenis va een tijdschrift 1935-1965” 
[tot 8/11]
“Power up” - Gillion Grantsaan, Kostana Banovic, Fransje Killaars, Remy
Jungerman, Fiona Tan, Moshekwa Langa, Jeanne van Heeswijk... - installaties 
[12/9 tot 15/11]
“Biënnale Gelderland 1998” - Kimmy ten Broek, Lucien Groen, Erik Odijk, 
Marry Overtoom, Coenèlius Rogge... [17/10 tot 29/11] .

EXEDRR CENTRUM VOOR BEELDENDE KUNST, VORMGEVING EN RRCHITECTUUR

HM SIDE
SRSKIR OWEN 
JRN55EN OPPENHEIMER 
5 SEPTEMBER T/M 1 5 OKTOBER
OPENINGSTIJDEN: WOENSDRG T/M ZRTERDRG 12.00-17.00 UUR ZONDRG 14.00-17.00 UUR 
LRNGESTRRRT 52 1211 HR HILVERSUM TEL/FRK +31 (0)35-6233138 EXEDRR@XS4RLL.NL

The Eye and The Ear
Justin Bennett (NL/GBr), Jonny Owen Clark (GBr), Marcel Cobussen & Nora Mulder (NL), 
Paul Devens (NL), Chris Dorley-Brown/Tork Radio (GBr), William Engelen (NL), 
Jan Hoogstad (NL), Toine Horvers (NL), Rolf Langebartels (Germ), Maria Teresa de Matos 
Matilde (NL/Port), Phill Niblock (USA), Angelica Oei (NL), Charlemagne Palestine (USA) & 
Dre Wapenaar (NL), Gert Rietveld (NL), Menno Rubbens (NL), Arthur Sauer (NL), Kyra 
Stratmann & Sigrid Lange (Germ), Jan-Peter E.R. Sonntag (Germ), Apolonija Sustersic (Sl/NL).

16-17-18 oktober 1998
Een weekend over klank-ruimte met lezingen, installaties, performances en web-sites.

Duende Tamboerstraat 9 3034 PT Rotterdam
Programma-info T+F +31 IO 2130333 www.mediaport.org/~duende
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Assen Groningen Leerdam

■ Galerie De Nassaugang
Gmen van Prinstererlaan 98 - 9402 KG Assen ©0592/33.31-. II -ma-vr.9- 
!6u30
“Friesland in prenten poëzie”! 1X/9 tot 14/10]

Beerta

■ Expositie
Hoofdstraat 121 - 9686 VHBeerta <00597/33.23.40-vr 14-!8uui-w I3-I8u
Ada Duker,Liesbeth Peeters, Corrie de Boer [13/9 tot 11/10]

Berg en Dal

■ Afrika Museum
Postweg 6 - 6571 CS Berg en Dal <0024/684.20.44 - ma-vr !0-!7u w-zo II-
I7u
“Madagascar, de zeboe als gids door heden en verleden” [tot 1/11]

Bergen

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 -1861 CR Bergen <0072/589.89.27 - di-w I3-I7u
Henriten Holt(1884-1968) [12/9tot 10/1]

Breda

■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 48/1EE Breda <0076/514.19.28 - do-zol3-17u
Peter Buggenhout, Paul Devens, Arme van de Pals [11/9 tot 4/10]
•DeBeyerd
Boschstraat 22 - 4811GHBreda <0076/522.50.25-di-vr 10-l7uza-zp I3-I7u 
“Ontwerp: Achille Castiglioni”/”Lightning 6; Joaquim de Brito”/”M.C. Escher, 
prenten uit eigen bezit” [4/10 tot 22/11] :

Delft

■ Museum Paul Tétar van Elven
Koommarkl67-261l EC Delft <0015/212.42.06 -di-zo 13-I7u
“Uit de schatkamer van Paul Tétar van Elven ( 1823-1896)” [tot 24/10]

Den Haag

■ HCBKStnxrm
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag <0070/365.89.85 - ma-za 12-17u
“301 Steps daylight/Tungsten, Schenkstrook Den Haag” - Amo van Grunsven, 
Amo van der Mark 15/9 tot 19/12]
■ Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7 - 2513AB Den Haag <0070/364.69.40 - di-vr Il-I7u za-zo 
12-17u
“Monumenten van macht, zeven eeuwen woongeschiedenis van het Haagse
Voorhout” [16/9 tot 29/11]
■ Mauritshuis

Korte Vijverberg 8 - 2513 AB Den Haag <0070/302.34.56- di-za 10-17u zo 
H-17U
“D bezwering van de vrede van Munster door Gerard ter Borch" [tot 11/10]
■ Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan4l -2517 HV Den Haag <0070/338.11.11 - di-za 9-21uzio-nia 
9-18u
“Wassily Kandinsky, the great breakthrough around 1913” [29/10 tot 7/2]

Deventer

■ Groninger Museum
Museumeiland I- 9711 ME Groningen <0050/366.65.55- di-zo !0-17u
“The Virtual world according to Micha Klein” [20/9 tot 29/11]
■ Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 104-9712 SL Groningen <0050/363.57.91 - di-vr 10-
I6u za-zo 13-17u
“Wonen wereldwijd” [tot 30/11]
■ Ziegler Groningen
Sledemennerstraat 13 - 9718 BW Groningen <0050/525.16.08 - wo-zo 13-17u
“Vadertje en moedertje spelen” - Jans Muskee - installatie [-/9 tot -/10]
■ Kunstcentrum Niggendiijker
Hofstraat 2! - 9712 JA Groningen <0050/312.36.91 - do-zo 14-17Ù30
Claus van Hoften, Arianne Olthaar & Marjolijn van der Mey, Jacco Olivier, Eelco 
van der Lingen [tot 4/10]
"Constructie MM, omnimedia voor jonge kunstenaars” [26/10 tot 1/11]
Monica de Miquel Rubio, Nils Mühlenbruch, Anneke De Boer [11/10 tot 8/11]

Haarlem

■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland62 - Haarlem <0023/511.57.75 - ma-za Il-I7uzo I3-I7u 
“Modem glas” [26/9 tot 6/12]
■ Verweyhal
Grote Markt - Haarlem <0023/516.42.00 - ma-za H-17u zo I3-I7u
“Postcards from Black America, hedendaagse Afrikaans-Amerikaanse kuns" 
[26/9 tot 29/11]
■ Vleeshal
Grote Markt - Haarlem <0023/511.57.75 - ma-za H-I7u zo I3-I7u
“Brieven uit Arcadia” - Pink [12/9 tot 25/10]
■ Teylers Museum
Spaame 16-2011 CHHaarlem <0023/531.90.10-di-za 10-17uzo 12-!7u 
“Naar het lijk, het Nederlands doodsportret 1 500-heden" [ 19/9 tot 29/11 ]

Hattem

■ Voerman Museum Hattem
Achterstraat46-48-8051GC Hattem <0038/444.28.97- di-za 10-17u
Diana van Hal, Harry de Leeuw - grafiek, beelden [tot 31/10]

Heemstede

■ Cultureel Centrum Het Oude Slot
Ir. Lelylaan 6 - 2103 XP Heemstede <0023/547.04.82 - wo-zo 14-17u
“Zes visies voor een beeldenpark” - Michael van Gessel, Francine Houben, John
Körmeling, Bart Keltholt, Pjotr Müller, Hanshan Roebers [20/9 tot 18/10]

Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19 - 6411HKHeerlen <0045/560.44.49 - di-vr ll-!7u za-zp 14- 
!7u
“Cataract, we zijn in de wereld gevogeld maar kunnen niet vliegen (gasteurator 
Theu Boermans)” - Richard Billingham, Chapman Brothers, Günther Brus, 
Ritsaert ten Cate, Rineke Dijkstra, Jean Dubuffet, Marijke van Warmerdam, 
Stelarc... [tot 13/9]
“Attitudes III” - Charlotte Schleiffert, Carla Klein [20/9 tot 29/11]

Hcino/Wijhe

■ Hannema-de Stuers Fundatie
kasteel Het Nijenhuis - 8131 Heino/Wijhe <00572/39.14.34 - di-zo H-17u
NVoerman en vrienden" [tot 13/9] >. , -, - — -,

■ Museum Het Oude Raadhuis
Kerkstraat 18 - 4141 Leerdam <00345/61.44.33 - di-za !0-17u zo-ma I3-I7u 
“Glas in uitvoering” - Ellen Boswijk, Peter van der Heijden, Silvia Steiger, Marc
Volger, Seet van Hout [27/6 tot 30/9]

Leeuwarden

■ Fries Museum
Tuifinarkt 11 - 8911 KSLeeuwarden <0058/212.30.01 - ma-za H-!7u zo 13-!7u 
“In het spoor van Italië” [ 19/9 tot 29/11 ]

Maastridit

■ Hedah op vaste locatie
Brusselsestraat 114 - Maastricht <0043/350.04.33 -do-zo 13-I7u
■’Trapeze toy” - Els Ceulemans [ 12/9 tot 4/10]
Luuk Wilmering [17/10 tot 8/11]
■ Hedah achter glas
Cortenstmat3 - 6211 HT Maastricht <0043/350.04.33 - I2-I8u
Rolly Brouwer (extra achter glas: Tongersestraat 35A) [12/9 tot 10/10]
Gregor Wintgens [17/10 tot 8/11]

Middelburg

m De Vleeshal
Markt - Middelburg <00118/67.55.23 - di-zo I3-I7u
UriTzaig[tot-/10]
■ Zeeuws Museum
Abdij 3 - 4331 BK Middelburg <00118/62.66.55 - ma-za Il-I7u zo I2-I7u 
“De zomer van Schütz, schilders van Zeeland (1817-1933)” [tot 1/11 ]
■ GHL
Gravenstraat 63-4331KN Middelburg <00118/61.35.99-di-zo 13-17u
Martin McNamara [tot 13/9 [erna 2 weken op afspraak]]
Christien Rijnsdorp [1 tot 8/11 [erna 2 weken op afspraak]]

Nijmegen

■ Centrum Beeldende Kunst
Oude Haven 102 - 6511XH Nijmegen <0026/351.13.00 - wo-zo 12-!7u 
“Biënnale Gelderland 1998” - Peter van den Bome & Frans Ameschot, Bart 
Dijkman, Inge Pollet, Anneke Savert. .. [17/10 tot 29/11]
■ Galerie Beam
Pijkestruat4-6511 BP Nijmegen<0024/360.61.00 -wo-zo 13-J7u
Marjolein Pollen - installatie [27/9 tot 25/10]

Otterlo

■ Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterlo <00318/59.12.41 - di-zo 10-17u
“De wortel van alles is tekenen; alle tekeningen van Vincent van Gogh uit de 
collectie” [tot 3/1]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond <00475/33.34.96 - di-vr11 -17u za-zo !4-17u
Andréa Küster- schilderijen [tot 11/10]
“Fotokring Midden-Limburg” [ 12/9 tot 8/11 ] , 
Bep Scheeren [24/10 tot 10/1]

Roosendaal

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer <00572/39.14.34 - di-zo H-17u
“Bits and pieces” - Ron Rooymans [tot 13/9]

Domburg

■ Marie Tak Van Poortvliet Museum
Ooststraat 10a - 4357BE Dornburg <00118/62.66.55 - di-zo 13-17u 
“De zomer van Schütz, schilders van Zeeland (1817-1933)” [tot 1/11]

Dordrecht

•Pictura
Voorstraat 190-192-3311 ES Dordrecht <0078/613.75.62-di-zo 14-I7u
Jolanda Schouten - aquarellen, schilderijen/’Metaforen, werk uit Israël” - Erik-Jan
Kalkman [tot 1/10]
“Nachtlicht” - Evelyn Jansen - schilderijen, tekeningen/Robin Lassche [9/10 tot 
5/11]

Eindhoven

■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven <0040/275.52.75 - di-zo !l-17u
“Een keuze uitde eigen collectie” [tot 8/11]
Jason Rhoades/'Een keuze uit de eigen collectie” [20/10 tot 10/1]
■ Museum Kempenland
St.-Antoniusstraat 5-7 - 5616 RTEindhoven <0040/252.90.93 - di-zo I3-I7u
“Rond mandolines en gitaren” [17/10 tot 1/11 ]
“Eeuwigejeugd, lOOjaar Augustianum” [tot 8/11]
“Palet van Brabantse schilders” [tot 8/11]

Goes

■ Museum voor Zuid- en Noord-Beveland
Singelstraat 13 - Goes <00113/22.88.83 - di-vr 10-17zo !3-16u30
“Maria Magdalena. Vrouw + Man. Raadsel, kunstwerken uit de periode late
Middeleeuwen tot eind 17de eeuw” [tot 3/10]
■ Grote of Maria Magdalenakerk
Singelstraat 21 - Goes <0-di-vr IO-17uza !3-l6u30
“Cells, een actuele interpretatie van de figuur Maria Magdalena” - Klaar van der
Lippe, Ronald van Tienhoven, MandreDu Schu, ThorvaldurThorsteinsson [tot 3/ 
10]

Helmond

■ De Nederlandse Cacaofabriek
Engelseweg IB - 5705AB Helmond <00492/52.65.78- do-zo 13-17u
Wilma Marijnissen [tot 27/9]
Lianne de Lepper, Tomoko Baba, Hella van het Hof, Bastiaan Franse/'Gast- 
atelier, Erica Smeulden,” [4 tot 25/10] 

‘s-Hertogenbosch

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch <0073/687.78.00 - di-vr 10-17u 
za-ZO !2-17u
“Wonen in Arcadië, het interieur van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen” 
[26/9 tot 10/1]

Hilversum

•Exedra
Langestraat52 - Hilversum <0035/623.31.38 - wo-za 12-17u zo I4-I7u
Saskia Janssen, Owen Oppenheimer [tot 11/10]

Hoorn

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn <00229/28.00.28 - ma-vr Il-I7u za-zo 14-17U
Jean-Pierre Baldini - sculpturen [16/10 tot 22/11]

Kampen

■ Stedelijk Museum Kampen
Oudestraat 158 - 8261 Kampen <0038/331.73.61 - di-za Il-I7u zo 13-17u 
“Gabriel, Tholen en Voerman, water- en poldergezichten rond Kampen” [tot 13/ 
9]

laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren <0035/531.56.56 - di-za H-17u zo I2-I7u 
“Zonder omweg, oorspronkelijke kunst van verstandelijk gehandicapten” [tot 20/9]
Eddy Gheress - beelden, pastels [tot 11/11 ]

■ Tongerlohuys
Molenstraat2 - 470LJS Roosendaal <00165/56.64.85 - di-zo 14-!7u
Adri de Fluiter - schilderijen, beelden [12/9 tot 19/10]

Rotterdam

■ Erasmus Universiteit, Medische Faculteit
Molewaterplein 50 III - Rotterdam
"Neuro-Artonomy" - Klaar van der Lippe, Voebe de Gruyter, Yael Davids, Lara
Schnitger, Gert Germeraad. .. [tot 18/9]
■ Museum Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat31 -3011GKRottendam <0010/217.67.67-di-vr IO-l7u za-ZO 
H-I7u
“In het licht van arbeid en industrie” - Herman Heijenbrock - schilderijen, pastels 
[25/9 tot 14/2]
■ Maritiem Museum Prins Hendrik
Leuvehaven I - 3011EA Rotterdam <0010/413.26.80 - di-za 10-l7u zo Il-I7u
“Holland-AmerikaLijn 125jaar”[tot20/9]
“Nederlanders in Nagasaki, Japanse prenten uitde 19de eeuw” [tot 1/11]
■ Galerie De Brieder
Oostplein 150-301! KZRotterdam <0010/413.15.00-do-zo I3u30-I7u30
A. Beumer, L. van de Bulk, N. Frohling, J. Eijkekelenborg, L. Looijschelder... 
[tot 27/9]
Theo ten Have, Rineke Kop, Eleonora Stol [3/10 tot 1/11]
■ Galerie Fotomania
Hoombrekersstraat22 - 3011 CL Rotterdam <0010/413.50.55.- do-zo !2-17u
Romy Finke, Martin Luijendijk [13/9 tot 11/10]
Noei Bik [18/10tot 15/11]
■ Phoebus
Eendrachtsweg 61 - 3012 LG Rotterdam <0010/414.51.51 - wo-zo 13-17u
Dorothee von Windheim, Mechtild Frisch, Chari van Ark, R.M. Müller [13/9 tot 
11/10]
Simon Benson [25/10 tot 6/12]
■ RAM Foundation
Rochussenstraat365A - 3012 DJ Rotterdam <0010/412.31.33 - op afspraak
Lydia Schouten [ 13/9 tot 11/10]
“AIR Zuidwaarts, Southbound” - Kees Touw [18/10 tot 20/12]
■ Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR Rottendam <0010/411.01.44 - di-zo II-I8u
“Rotterdam project" - Craigie Horsfield [ 12/9 tot 8/11 ]
■ MK Expositieruimte
Witte de Withstraat 53 - 3012 BM Rotterdam <0010/213.09.91 - wo-zo 13-!8u
Tun Gutt, Marjan Laaper, Hans Wilschut [13/9 tot 18/10]
“AIR Zuidwaarts, Southbound” - Gerco de Ruijter, Annabel Howland [ 18/10 tot 
15/11]
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•DeVaalserberg
Wine de Withstmat 44- 3012 BR Rotterdam <1)010/414.88.74 - do-w I3-I7u
"Office" - Hatty Lee [13/9 tot 11/10]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de WHhstraat63 -3012 BN Rotterdam ^010/213.20.11 - di-w Il-I7u
“Suburban options, fotogrfie en verstedelijking” [26/9 tot 1/11] 
"Fotografie-opdrachten over verstedelijking” [26/9 tot 1/11] 
“Borderland 1992-1998” - Anja de Jong [26/9 tot 8/11 ]
■ Alliance Française
Westersingel 14 - 3014 Rotterdam <0010/436.04.21 - ma !4-20u di-do IO-2Ou vr 
10-17uw-wl3-l7u
“Architectuur in gebruik, het gebouw van de Alliance Française in Johannesburg" 
- fotografie [28/9 tot 23/10]
■ Chabot Museum
Museumparlc 11 - 3015 CB Rotterdam <0010/436.37.13 - di-vr H-16u30w 11- 
!7uzpl2-17u
“De Nieuw Amsterdam, een varend kunstwerk” [20/9 tot 10/1 ]
■ Museum Boijtnans Van Beuningen
Museumpark 18-20- 3015 CX Rotterdam <0010/441.94.00 - di-w 10-17u w II- 
17u
“The Monochrome Paintings” - Stephen Prina [tot 27/9]
“I rip you, you rip me (honey, we’re going down in history)” - Iggy Pop & The 
Stooges, Destroy All Monsters [tot 27/9]
“Scratches on the surface of things, hedendaagse Amerikaanse kunst uit eigen 
collectie” - Christopher Williams, Cindy Sherman, Cady Noland, Allan Sekula, 
Mike Kelley, Louise Lawler, James Welling... [tot 4/10]
“De perfecte zinloosheid van de onmogelijke ruimte, Piranesi” [tot 25/10]
“Egyptomania in Nederland” [tot 1/11]
"Kiss the future!"-Walter van Beirendonck [11/9 tot 15/11]
“Ger van Elk gastconservator, Hollands landschap" [26/9 tot 10/1 ]
Rineke Dijkstra [31/10 tot 17/1]
Henri Toulouse Lautrec - tekeningen, grafiek [31/10 tot 17/1]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25-3015CBRotterdam <0010/440.12.00-di-w 10-17uzo H-17u
“Drie tuinhuizen” - Cepezed, Madeline Steigenga, Koers Zeinstra van Gelderen 
[tot 20/9]
“Ikonen van de moderne architectuur: de Buffalo grain elevators” - Gerrit Engel - 
fotografie [tot 11/10]
“De Nijl architecten; Als we huizen bouwen, praten en schrijven we” [tot 1/11] 
“De bewoonde brug, verleden, heden en toekomst’’/’Bebouwde bruggen in 
Nederland 1840-1990, een keuze uit de NAi-collectie”/”Een derde stadsbrug?” 
[tot 29/11]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81A-3015 EERotterdam <0010/436.00.15 -vr-w I2-I7u
Els Snijder, F.M. Hutchinson [13/9 tot 11/10]
“AIR Zuidwaarts, Southbound” - Els Snijder [ 18/10 tot 5/11 ]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015AA Rotterdam <0010/440.03.01 - di-w 10-17uzo ll-17u
“Streetwise, 10 jaar party- en dancecultuur in Nederland” [tot 20/9]
“Willem de Kooning Academie; the best of ‘93/98" [tot 31 /10]
“Het elektrische huis, design van elektrische huishoudelijke apparaten in 
Nederland” [26/9 tot 6/12]
“100 jaar M.C. Escher (1998-1972)” [12/9 tot 6/12]
■ Museum voor Volkenkunde
Willemskade 25 - 3016DM Rotterdam <0010/411.22.01 -di-vr 10-17uw-zo H-17u
“Soaps, inspiratiebron voor kunstenaars” [19/9tot eind 1998]
•Duende
Tamboerstmat 9 - 3034 Rotterdam <0010/414.65.28 -
“The Eye and The Ear" - Justin Bennett, Johnny Owen Clark, Marcel Cobussen
& Nora Mulder, Paul Devens, Toine Horvers, William Engelen... [ 16 tot 18/10] 
■ Galerie Maas
Oudedijk 159 - 3061AB Rotterdam <0010/412.40.48 - do-vr 14-20u za 13-18u zp 
14-17u
“Witte vazen, zwarte motoren” - Esther Stasse, Michaël Winkel - keramiek, 
tekeningen [tot 25/9]
“Stille vormen en Oosterse rost” - Wouter Dam, Okhie Joun - keramiek, 
aquarellen [27/9 tot 23/10]
Saskia Koster. Rien Bout - keramiek, schilderijen [25/10 tot 26/11]

Scheveningen

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - 2586 EL Scheveningen 0070/358.58.57 - di-zo ll-17u
“Sculptures without hero” - Karei Appel [tot 11/10]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HLSchiedam <0010/246.36.66 - di-za ll-17u zo 12u30-17u 
“Beelden voor het stadserf’ - Gijs Assmann, Tom Claassen, Matt Mullican [ 12/9 
tot 22/11]
“Aleida van Henegouwen en Lidwina, 2 vrouwen van Schiedam, 1250-1598” [tot 
3/1]

Sittard

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard <0046/451.34.60 -di-zo ll-17u
Juul Kraijer- tekeningen [tot 4/10]
“Paradise losf ’ - Heli Rekula - installatie [tot 11/10]
Rod Summas [3/10 tot 1/11]
“Veronica’s revenge, hedendaagse fotografie uit de collectie van Marion Lambert” - 
Jeff Wall, Cindy Shaman, Man Ray, James Welling... [17/10 tot 13/12]
■ Kunstcentrum Sittard
Leyenbroekerweg 113 A - 6132 Sittard <0046/452.36.86 - wo-zo 14-17u
Rik Moens [tot 13/9]
Buecher, Helm, Kem, Klussmann, Schmacke, Schumann, Steiger [27/9 tot 1/11 ]

■ Stichting De Pont
Wilhelminapark ! - 5041EA Tilburg <0013/543.83.00 - di-zo Il-I7u
“De tuin van John Körmeling” [tot eind zomer 1998]
‘Cosy monsters from inner space” - Rob Birza - tekeningen [tot 18/10]
Bernard Frize - schilderijen [tot 3/1 ]
“Disappearance at seal, 1996ÆterJungbrunnen, 1998”-Tacita Dean [12/9 tot 17/1] 
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg <0013/536.74.75 - di-vr !0-17u za-zo 12-17u 
“Van Sint Severns tot Spermahartje, een beeld van het museum 1958-1998” [tot 
20/9]
“De gevoileerde blik” - Tom Franken - fotografie [ 19/9 tot 8/11 ]
“Blikvangers, accessoires door Nederlandse en Belgische sieraadontwerpers" [19/ 
9 tot 10/1]
“Vijf vrouwen, pioniers in de Nederlandse textielkunst” - Madeleine Bosscher, 
Ria van Eyk, Loes van der Horst, Margot Rolf, Desirée Scholten [26/9 tot 17/1]

Utrecht 

■ Casco
Oudegracht 366 - 35H PP Utrecht <0030/231.99.95 - wo-zo !3-17u30
“Mud/Slip/Rally” - Yasu Ichige - video [tot 13/9]
Pierre Faure, Floris Paalman - film [20/9 tot 18/10]
■ Museum Catharijneconvent
Nieuwegmcht 63 - 3512 LG Utrecht <0030/231.38.35 - di-vr 10-!7u za-ZP ll-17u 
“De schat van Sint-Victor, middeleeuwse kunst uit Xanten” [ 12/9 tot 22/11 ] 
■ Huis a/d Werf
Boorstraat 107- 3513 SE Utrecht <0030/231.53.55 - ma-vr IO-l7u za-zo 13-17u 
“Showrooms 2; Areal derZeit 1992-2002” - Joachim Brohm - fotografie [10/10 
tot-/12]

Venlo 

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo <0077/351.34.57- di-vr !0-16u30za- 
zo 14-17u
“10de Van Bommel Van Damprijs 1998” [19/9 tot 8/11]

Vlieland

■ Museum Tromp’s Buys
Dorpsstraat 99 - 8899AD Vlieland <00562/45.16.00 - di-vr ll-17u za-zo 14-17u
Hans Buenk - schilderijen, aquarellen [tot 11/10]

Vlissingen

■ Stedelijk Museum Vlissingen
Bellamypark 19 - 4381CG Vlissingen <00118/41.24.98 - ma-vr I0-I7u za-zo 13- 
17u
“De openbare orde, gevelkunstprojet X13 Vlissingen” - Ko de Jonge, Jan Haas, 
Hans Bommlejé, Marcel Robbe, Bob Pingen, Kées Roovers... [tot 30/9] 
“De zomer van Schütz, schilders van Zeeland (1817-1933)” [tot 1 /11 ]

Weert

■ Gemeentemuseum De Tiendschuur
Recollectenstraat5A - 6001AJ Weert <00495/53.71.58 - di-zo 14-17u
“Het bos” - Dorian Hiethaar, Ramon van de Werken [tot 11/10]

Zutphen

■ Stedelijk Museum Zutphen
Rozengracht3 -7201 JLZutphen <00575/51.68.78-di-vr ll-17uza-zo 13u30- 
17u
“St. Walburgiskerk” [12/9 tot 6/12]
Krin Rinsema - etsen, tekeningen [31/10 tot 13/12]
■ Museum Henriette Polak
Zaadmarkt88-72l6DEZutphen <00575/51.68.78-di-vr ll-17uza-zo !3u30- 
17u
Bert de Wilde - schilderijen [tot 4/10]
“Biënnale Gelderland 1998” - Grootendorst & Van Den Berg, Jurriaan Fekkes,
Marcel Kaptein, Maria Strik... [17/10 tot 29/11]

Oostenrijk

Osnabrück

■ Kulturgeschichtliches Museum der Stadt Osnabrück
Marienstrasse 5-6 - 49074 Osnabrück
“1648, Krieg und Frieden in Europa, 350 Jahre Westfalischer Friede” [24/10 tot 
17/1]

Salzburg

■ Salzburger Kunstverein
Hellbrunner Strasse 3 - 5020 Salzburg <00662/842.29.40 - di-zo 10-17u
“Win, place or show” - Stan Douglas [tot 27/9]
Eleanor Bond [7/10 tot 22/11]

Wien

■ Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien Palais Liechtenstein
Fiirstengasse 1 -1090 Wien <001/317.69.00-di-zo 10-18u
"Skulptur im Licht der Fotografie” [tot 20/9]
‘Cultural heritage in the global village” [5/10 tot 11/10]
“Sarajevo 2000” [27/10 tot -/I ]

Spanje

Barcelona

■ Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona <0093/412.08.10-wo-vr 12-20uza 10- 
20u zo 10-15u
Gary Hill/”4 RMS W VU: wallpaper, lamps and plants, new: Home screen home
& Baldessari" [tot 27/9]
“Plaça dels Angels” - Beat Streuli [tot 4/10]
“Between performance and the object 1949-1979” - Joseph Beuys, Chris Burden,
John Cage, Valie Export, Alan Kaprow... [ 16/10 tot 6/1 ]
■ Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 - 08007Barcelona <003/487.03.15 - di-zo ll-20u
James Coleman [22/9 tot 22/11 ]
■ Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic - 08038 Barcelona <0093/329.19.08 -
“Voices” - Genevieve Cadieux, Judith Baty, Pierre Huygh, Vito Acconci, Moniek
Toebosch... [17/9tot 1/11]

Zweden

Stockholm

■ Moderna Museet
Skeppshobnen - Stockholm <008/51.95.52.00 - di-do ll-10u vr-zo ll-18u
Tobias Rehberger [tot 27/9]
Fanni Niemi Junkola, Emese Benczur [10/10 tot 8/11]
“In visible light photography and classification in art, science and the everyday”/ 
"Photography in Sweden, the 1930s an 40’s”[3/10tot 15/11]

Zwitserland

Basel

■ Kunstmuseum Basel
St.-Alban-Graben 16-4000 Basel <0061/271.08.28-di-zo 10-17u
“Une maison pour le cubisme, la collection Raoul La Roche” [tot 11/10]
“Sous les feux de la rampe IV; ce qui échappe au regard, le dos de l’oeuvre” [26/9 
tôt 10/1]
■ Museum Für Gegenwartkunst
St.-Alban-Rheinweg 60 - 4010Basel <0061/272.81.83 - di-zp 10-17u
“You are the weather" - Roni Hom/”Fotografien des modemen Lebens” - Jeff
Wall [tot 27/9]
Carsten Holler [17/10 tot-/I]

Bem

■ Kunsthalle
Helvetiaplatz 1 - 3005 Bem <0031/351.00.31 - di 10-21u wo-zp 10-!7u
Künstlergruppe Grosschwanzelefant [tot 18/10]
Cecilia Edefalk - schilderijen [31/10 tot 6/12]

Zürich

■ Museum fur Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 - 8005Zurich <001/277.20.50- di-vr 12-18u za-zo ll-17u
“Das soziale Kapital” - Riritrit Tiravanija [tot 25/10]
■ Kunsthalle Zürich
Ummatstrafie 270 - 8005Zurich <001/272.15.15 - di-vr 12-18u za-zo H-17u
Andreas Slominski [tot 18/10]
"AufderSpur" [31/10tot 27/12]
■ Kunsthaus Zurich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich <001/251.67.65- di-do 10-21u vr-zo 10-17u
“Martin Kippenberger (1953-1997) & Freunde” [12/9 tot 15/11]
“Henri Cartier Bresson, Zeichnungen" [ 12/9 tot 29/11 ]
“Max Beckmann in Paris” [25/9 tot 3/1]
■ Museum fur Gestalltung
Austellungsstrasse60-8031 Zurich <001/446.21.11 -di-vr 10-18uza-zo 10-17u
“Hoffhung und Widerstand, das 20. Jahrhundert im Plakat da internationalen
Arbeiter- und Friedenbewegung" [tot 18/10]
“Tatort, die Requisieten der Beweisfuhrang” [tot 22/11]

Soest 

■ Galerie Wind
Steenhpffstraató- 3764 BL Soest <0035/603.13.00 - do-zp 13-18u
José Manuel Ciria - schilderijen [17/9 tot 25/10]

Tilburg

■ Scry ption
Spoorlaan 434A - 5038 CH Tilburg <0013/580.08.21 - di-vr 10-17u za-ZP 13-17u 
“Ais een kalfje (dat staat op z’n kop), waar komen onze letters vandaan?”/ 
”Speur-voel-letter-route” - kindertentoonstelling [tot 20/9]
“Harry Vlamings, het boek als kunstwerk” [tot 1/11]
“Parels van ha Scryption" [20/9 tot 8/11 ]
“Schrift op postzegels” [17/9 tot 17/1]

mA Wiener Secession
Friedrichstrasse 12-1010 Wien <001/587.53.07-di-za 10-18u
Mike Kelley, Paul McCarthy [tot 8/11 ]
■ 20erHaus
Arsenalstrasse 1 -1030 Wien <001/779.69.00
Felix Gonzalez-Torres [12/9 tot 1/11]
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien <001/521.89-0 - dagelijks 10-18u do 10-20u
“Museum on call, the top of the iceberg" [25/9 tot 20/10]
“The most wanted, the most unwanted painting” - Komar & Melamid [22/9 tot 
13/12]
“Collaboration Helmut Lang, Louise Bourgeois, Jenny Holzer" [9/10 tot 17/1]
■ Generali Foundation
WiednerHaupstrasse 15- 1040Wien <001/504.98.80-di-vrll-18udo ll-20u 
za-zo ll-16u
"Post-partum document, the complete work (1973-’79)” - Mary Kelly [24/9 tot 
20/12]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 novemberl998. Gegevens voor de agenda 
moeten binnen zijn vóór 15 oktober 1998 op het postbusadres: Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.
Thenext'issueofDeWitteRai^willbe releasedonl November1998. Please sendyour 
information before 15 October 1998 to: Postbus 1428, B-1000Brussel 1.

23 augustus t/m 13 september

Yasu Ichige (GB) video works: MUD/SLIP/RALLY
open: vrijdag t/m zondag van 13.00 uur tot 17.30 uur

20 september t/m 18 oktober

(hooghuis arnhem Vossenstraat 10 681 1 Arnhem 
tel fax 026 4458775 

open wo t/m zo, 13 - 17uur

films van o.a.:
Pierre Faure (F) 
en Floris Paalman
16, 17 + 18 oktober

TORKRADIO

CASCO
woensdag t/m zondag van 13.00-17.30 uur 
Oudegracht 366, 3511 PP Utrecht, The Netherlands 
tel/fax -4-31(0)30 2319995 e-mail: casco@xs4all.nl

za 5 sept, t/m zo 27 sept. Julius Rooymans, Anouk van Pel, Martijn Smulders, Sahron Schlebos, 
Jennifer Tee, Michael v.d. Leest, Babara Dijkhuis

opening zaterdag 5 september 20.00 uur

za 3 okt. t/m zo 25 okt.
Ida v.d. Lee, Madeline Maus, Jessica Panhuijsen, Duke Albada 

opening zaterdag 3 oktober 20.00 uur
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 69 - SEPTEMBER-OKTOBER1997 VOORAF UITGEVERIJ

■ Paul De Vylder Janus Bifrons: het blikveld van de allego
rie ■ Frederik Leen Skulptur. Projekte in Münster 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

• 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 70 - NOVEMBER-DECEMBER 1997 MET DE STEUN VAN

■ Rudi Laermans De supplementen van de democratie Bedenkin
gen overkunstadvisering ■ 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 Ki lied and Maybe They Will Notice Y ou" Over 
Dial H-l-S-T-O-R- Y van Johan Grimonprez • Eddy Bettens Apo
calyptische verhalen, alledaagse momenten Over de terreur in Don 
DeLillo'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 Tzaig

Het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Mondriaan Stichting REDACTIE

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

PRAKTISCHE GEGEVENS

NUMMER 71- JANUARI-FEBRUAR11998 

■ Sven Lütticken De onmisbaarheid van de kunstenaar Over 
kunstenaarsmythen en intentieverklaringen ■ Frank Vande Veire 
Brieven aan Thierry De CordierB Bart Verschaffel Pygmalion ou 
Rien. De fotowerken van Jan Vercruysse ■ Bernadette Klasen 
Verwijzende beelden Over Geheugenverlies. Verantwoordelijk
heid en collaboratie. Willy Kessels, fotograaf ■ 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

NUMMER 72 - MAART-APRIL1998 

■ Matthijs van Boxsel Over de noodzakelijle domheid van de 
constitutionele monarchie Een vorstenspiegel ■ Camiel van Winkel 
Educatie als legitimatie: de nieuwe consensus • Jeroen Boomgaard 
Een koord voor de kijker ■ Dirk Pültau Helpende handen ■ Eric 
Hulsens Het kind heeft honderd talen ■ Mare De Kesel Wérk van 
verlangen Psychoanalyse en sociaal werk • Rosalind E. Krauss 
Claude Cahun en Dora Maar, bij wijze van inleiding ■ Sven Lütticken 
Culturele promiscuïteit Jonathan Lasker, het sacrale en het banale^ 
Buck Spender & B. Kartoen De Lage Landen Aflevering l De Bonte 
Bezetters

NUMMER 73 - MEI-JVNI1998 

■ Jacq Vogelaar Poëtica als strategie: Carl Einstein ■ Dirk Pültau 
De blik van Arnold Schonberg ■ Bart Meuleman In een donkere 
keuken Gedichten ■ Ernst van Alphen Hoe kleden we het kunst
werk aan? Bij het recente werk van Mariene Dumas • Marc 
Holthof Kunst en misdaad Over Harald Szeemanns Austria im 
Rosennetz ■ Rudi Laermans Kritiek als frivool provincialisme 
Over Maarten Delbekes Aangenaam VerblijfU Buck Spender & B. 
Kartoen De Lage Landen Aflevering 2 Het Mysterie Magritte

NUMMER 68 - JUU-AUGVSTUS1997 

■ Riccardo Petrella De klippen van de mondialisering De drin
gende noodzaak van een nieuw sociaal contract • Sven Lütticken 
Markteconomie en libido-economie Volgens Atelier Van Lies
hout,freudo-marxisten en schizo-analytici ■ Oskar Bâtschmann 
Kunstmacht Installaties en ervaringen ■ Steven Jacobs Et in 
Arizona ego Sublimiteit en landschap in de westerns van Anthony 
Mann en John Ford ■ Dirk Lauwaert Over het droomwezen der 
fotografie Theorie van een verlangen ■ Rudi Laermans Mo
derne kunsten moderne maatschappij Luhmanns kunsttheoretische 
observaties geobserveerd ■ Buck Spender & B. Kartoen De 
Lage Landen Aflevering 3 Het Rijk der Vrouw

AUTEURS 

■ Koenraad Geldof Is als docent Franse Letterkunde (20ste eeuw) 
en literaire kritiek en theorie verbonden aan het Departement Litera
tuurwetenschap van de KU Leuven. In 1996 verscheen Analytiques 
du sens. Essais sur la sociologie de la culture, bij uitgeverij Peeters 
(Leuven) en Vrin (Parijs). Hij was als redacteur verbonden aan 
Sluipwegen van het denken (essays over Michel de Certeau, samen 
met Rudi Laermans, SUN, 1996) en Franse Literatuur na 1945 
(Deel 1: Figuren uit de canon, Deel 2: Recente literatuur, telkens 
samen met Jan Baetens, Peeters, 1998).
■ Rudi Laermans Doceert cultuursociologie aan de K.U.L en is 
actief als essayist Recente projecten: Sluipwegen van het denken 
(essays over Michel de Certeau, samen met Koenraad Geldof, SUN, 
1996). Zopas verscheen bij Van Halewijck Schimmenspel, essays 
over de hedendaagse onwerkelijkheid.
■ Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S., over fotografie 
aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist. Van hem verscheen in 1996 de 
essaybundel Artikels in de boekenreeks De Gelaarsde Kat (Yves 
Gevaert, uitgever).
■ Bart Meuleman Auteur. Mede-oprichter van Bebuquin, uitgever 
van theaterteksten. In 1997 verscheen van hem de dichtbundel kleine 
criminaliteit bij uitgeverij amerika.
■ Ernst van Alphen Hoofd Communicatie in Museum Boijmans 
van Beuningen in Rotterdam. Hij publiceerde onder meer Francis 
Bacon and the Loss of Self (Harvard University Press, 1993) en 
Caught by History: Holocaust Effects in Contemporary A rt, Literature 
and Theory (Stanford University Press, 1997).
■ Frank Vande Veire Filosoof. Als docent verbonden aan de 
Voortgezette Kunstopleiding van de Academie van Beeldende Kunsten 
van Rotterdam. Van hem verscheen in 1997 de essaybundel De ge
plooide voorstelling: Essays over kunst in de boekenreeks De Gelaarsde 
Kat (Yves Gevaert, uitgever).
■ Hilde Van Gelder & Pieter Van Reybrouck Als Aspirant 
F.W.O.-Vlaanderen respectievelijk verbonden aan de Afdeling 
Kunstwetenschap van de K.U.Leuven, en het Hoger Instituut voor 
Wijsbegeerte van de K.U.Leuven.
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"In welke mate is de informatie 
ovër hedendaagse kunst tot het 
bewustzijn van het publiek
doorgedrongen?"

Marcel Broodthàers, Adelaarrldeologie-Publiek, 1972

cursussen over beeldende kunst & filosofie 
kunsthistorische uitstappen & reizen

Eigerr u de gratis programmabrochu re 
van Amarant toe: bel, schrijf, fax naar 
Amarant vzw, Hoogpoort 50, 9000 Gent ' 
cursussen & lezingen 09/269.17.45 
daguitstappen & reizen 09/269.17.40 
fax 09/233.42.36 .

Foto: Yves Gevaert, Kunst bleibt Kunst, Keulen, 1974

José Manuel CIRIA
recente schilderijen op doek 

17 september - 25 oktober '98

ATHENA ART GALLERY
Hendrik Consciencestraat 38

B 8500 KORTRIJK 
toegang vrij : 

donderdag t/m zondag van 14.30 tot 18.30 uur 
of na afspraak tel 056/25 88 57, fax 056/51 26 01 

internet: www.artsite.be/athena

GALERIE WIND /°, ‘
Steenhoffstraat 6

NL 3764 BL SOEST 
openingstijden : 

donderdag t/m zondag van 13 tot 18 uur 
of na afspraak tel 035/6031300, fax 035/6031288

Bij deze dubbeltentoonstelling verschijnt een viertalige kleurencatalogus (112 blz)
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