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Televisie
Samen met de Vlaamse Televisie Maatschappij 
(VTM) vieren we in deze aflevering tien jaar 
commerciële televisie in Vlaanderen. Dat doen 
we eerst en vooral met een fragment uit het drie 
uur durende gala dat VTM haar trouwe kijkers 
onlangs aanbood en dat we hier graag bijna in 
extenso reproduceren. Het is een erg meesle
pende montage, ingeleid door Goedele Liekens 
en besloten door Gaston Berghmans, met alle 
hoogtepunten uit de recentste geschiedenis van 
voornamelijk Vlaanderen, en enkele trefzeker 
uitgekozen kiekjes uit het buitenland. Om u, 
lezer, helemaal niets te onthouden, hebben we 
onderaan de beelden de bijbehorende geluids
band weergegeven. Zo loopt onder de beelden 
van de huldebloemen voor de vermoorde meis
jes Loubna Benaïssa en Semira Adamu het liedje 
Candle In The Wind dat Elton John herwerkte 
en uitvoerde naar aanleiding van de begrafenis 
van Prinses Diana. Uiteraard weerklonk het 
liedje ook bij de beelden van de diepbetreurde 
prinses zelf. Bij de andere ontvoerde en ver
moorde meisjes was Will Tura te horen, en bij de 
Witte Mars en betogende Renault-arbeiders 
muziek van de Franse componist Georges 
Delerue. Om het feest compleet te maken, waren 
er ook beelden van hongerende mensen in Afrika 
en Oost-Europa en plaatjes van de waterellende 
waarmee onze regio op tijd en stond wordt 
geconfronteerd. Of nu de grootste miserie uit 
het buitenland in beeld werd gebracht, of enkele 
(Vlaamse?) koeien die - op de vlucht voor het 
wassende water - een veilig onderkomen hadden 
gevonden op een heuveltje, steeds klonk die 
meeslepende muziek van Delerue.
Delerue schreef die muziek uiteraard niet voor 
een reclamespotje voor tandzeep. Hij compo
neerde die muziek in 1963voor de film Le Mépris, 

ï een meesterwerk van Jean-Luc Godard, waarin 
j deze een fataal liefdesdrama kruist met de on

verbiddelijke kapitalistische logica van Holly-
I wood: de man (Michel Piccoli) gaat in op het 
I perverse aanbod van een Amerikaanse produ- 
I cer (Jack Palance) en stelt zijn vrouw (Brigitte 

Bardot) voor altijd teleur. Bardots radicale af
wijzing, dat is nog eens misprijzen} Bij de com
merciële omroep gaat het uiteraard over een 
ander soort afkeuring. De gebeurtenissen waar
van VTM de beelden toonde, mogen dan niets 
met elkaar te maken hebben, achter elk van hen 
wordt het vraagteken van de Verantwoordelijk
heid geprojecteerd. Bij gebrek aan Satan of 
Beëlzebub is die zwarte piet tegenwoordig voor 
de politiek, of nog erger, voor iets dat we nog niet 
kennen. Complottheorieën nemen hand over 
hand toe, de politiek zakt steeds dieper weg in 
het moeras van defensieve uitspraken en verkla
ringen. In beide gevallen spelen de massamedia 
een perverse rol: eerst wilde verhalen versprei
den, en vervolgens een kat-en-muisspelletje op
voeren met de ‘verantwoordelijken’. Is er een 
uitweg? Moeten we het voorbeeld volgen van 
Brigitte Bardot die samen met Jack Palance de 
benen neemt? Een pact met de duivel dus? We 
moeten alleszins meer te weten zien te komen 
over die massamedia - hoe ze werken, wat ze 
doen,... In dit nummer vindt u teksten over 
televisie in het bijzonder, en massamedia in het 
algemeen van Dirk Lauwaert, Stanley Cavell, 
Jeroen Boomgaard, Frank Reijnders, Bart 
Meuleman, Dirk Pültau, Sven Lütticken en Rudi 
Laermans.
Verder in dit nummer: de zevende aflevering 
van de strip De lage landen'. Fabre’s Fabriek.

De koppige openbaarheid der opinie

Goedele Liekens: "Ja, en dit is gespeeld. Helaas is het zo dat de realiteit elke vorm van fictie overstijgt. 
U weet dat ik in mijn programma's de gevoelige thema's nooit uit de weg ga, maar toch na al die uitzendingen 
sta ik nog steeds machteloos en ik voel me vaak verloren tegenover zoveel diep-menseli jk verdriet." 
Karl Simons: “Vlaanderen'werd in de voorbije tien jaar meer dan eens geconfronteerd met dé harde en soms 
ook gruwelijke realiteit en die heeft ons meer dan eens kippenvel bezorgd."
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Niet de waarde die mensen aan televisie 
kunnen geven, maar de macht die ervan 
uitgaat, is het terugkerende vraagstuk. 
Het lijkt niemand nog dat door televisie 
grote waarden geproduceerd kunnen 
worden, men zegt ook openlijk dat dat 
niet de bedoeling is; terzelfder tijd er
kent men dat het medium grote invloed 
uitoefent. Alleen weten we niet welke; 
hoe we die kunnen kennen en wat het 
geheime gebruik ervan is. Immers, wie 
macht aan het medium toekent, zal snel 
tot de vaststelling komen dat die macht 
ergens voor gebruikt wordt, met name 
ook op het vlak van de waarden. Waar
deloze macht is niet goed denkbaar. 
Maar steeds lijken we ons over het maat
schappelijke gewicht van televisie te 
vergissen.
Hoe dan ook - door zulke tegenstrijdige 
uitgangspunten onttrekt de zender zich 
aan reflectie, aan uitspraken, aan ons 
inzicht. We beseffen heimelijk dat onze 
eigen vooroordelen bepalender zijn voor 
onze uitspraken dan het object waar
over we uitspraken doen. We beseffen 
dat het vandaag niet anders kan.

Niet meer de zevende kunst, maar dé 
media. Sinds de triomfantelijke ont
plooiing van het communicatie-indus- 
triële complex is de illusie dat het esthe- 
tisch-sociale modernisme zich van de 
camerabeelden en de transmissietech- 
nieken zou meester maken helemaal uit 
onze horizon gebannen. We hebben 
opgegeven soeverein over het complex 
na te denken en hebben ons in onderge
schiktheid geïnstalleerd. Er is geen maat
schappelijk project voor de media; inte
gendeel, het communicatie-industriële 
complex exploiteert de maatschappij. 
Het zijn de beheerstechnologieën van 
de media die de eeuwenoude paradig
ma’s van het politieke en maatschappe
lijke denken doorkruisen met hun on

middellijke (niet-gemediatiseerde) op
lossingen.
Die technologieën om te rationaliseren 
hebben ook een destructieve productivi
teit. Het communicatie-industriële com
plex bewerkt het omgekeerde van wat 
haar naam suggereert: ze vernietigt in
formatie en communicatie. In de eerste 
plaats omdat de onuitputtelijke rijkdom 
van de dialoog steeds exclusiever in 
termen van de mediale structuur wordt 
gedacht. Steeds meer worden die gebie
den gedefinieerd volgens de logica waar
aan de media onderworpen zijn en die 
ze tegelijk zelf propageren.
Een van die gebieden is de opinie, die 
twee gezichten heeft, namelijk de indi
viduele overtuiging en de publieke opi
nie. Het zou vanzelfsprekend zijn dat de 
media in het ontplooien daarvan een 
prominente rol zouden spelen. Dat deed 
de drukkunst, en dat was ook het project 
van de pers. Is een gelijkaardige dyna
miek vandaag aan het werk rond de 
media? Wie zou dat durven beweren! 
Maar waarom speelt ze die rol niet? 
Omdat de maatschappij die rol geschrapt 
heeft, of omdat de media die rol uitge
hold hebben? Zonder daar een sluitend 
antwoord op te geven is alleszins het 
- redelijk lijkende - pleidooi voor een 
openbare omroep als laatste plek van 
democratische openbaarheid dubieus. 
De vrees is immers niet ongegrond dat 
openbaarheid steeds verder ondergra
ven wordt door die media.
Vandaar dit verkennende onderzoek, 
met vragen als: wat circuleert er in die 
openbaarheid? Hoe haar te denken? Wat 
gebeurt er met en doorheen die open
baarheid? Hebben wij een openbaar
heid vandoen? Bestaat er een goed of 
een slecht gebruik van die openbaar
heid? Hoe grijpen technologieën van 
communicatie in op de structuur van die 
openbaarheid? [1]

I.

De openbaarheid is bij uitstek het ter
rein van de opinie. Openbaarheid is er 
niet door de uitvaardiging (van een wet 
bijvoorbeeld), maar is er pas vanaf het 
moment van de openlijke reactie daarop. 
Een bevel creëert geen openbaarheid, 
ook al wordt dat bevel aan duizenden op 
de appèlplaats toegeroepen; openbaar
heid ontstaat wanneer niet bevolen, maar 
gedelibereerd wordt. Openbaarheid is 
niet de zichtbare manifestatie van macht; 
openbaarheid is niet te herleiden tot het 
tonen, het laten zien. Zo kan men per
fect alles meedelen aan een bevolking 
zonder dat dit in openbaarheid resul
teert. [2] Die is er pas wanneer het mee
gedeelde werkelijk ontvangen, beoor
deeld, verwerkt en becommentarieerd 
wordt. Niet het verschijnen van de prins 
creëert openbaarheid, maar de reacties 
daarop. Als een opinie geponeerd wordt. 
Het wezen van de opinie is ondervra
gend, oppositioneel, tegenstrijdig. Zij 
zegt het andere van wat meegedeeld 
wordt. Ze verwoordt tegenover het al
gemeen meegedeelde de weerbarstige 
stem van het particuliere, van de triviale 
kanttekening. De opinie opponeert; haar 
structurele plaats is de oppositie, haar 
temperament het wantrouwen, haar zelf
besef de eigendunk. Beamen, bijval, 
instemming,... zijn met andere woor
den niet een alternatief voor de 
opiniëring: niet tautologie, maar tegen
spraak is het wezen van de opinie. Dit 
betekent dat de openbaarheid pas ont
staat door de tegensprekende opinie en 
dat die openbaarheid daardoor gewoon 
rijker, want veelzijdiger wordt dan de 
naakte mededeling.
De opinie is de subjectieve autonomie 
en vrijheid in hun eerste, directe uiting. 
Via de opinie onttrekt men zich aan de 
dwang van het eerste initiatief door de



bedenking. De opinie is het essentiële voor
recht van het individuele. Het is het voor
recht van iedere burger op een eigen opinie 
- ongeacht de waarde ervan. Openbaarheid 
vertrekt vanuit de erkenning dat een mede
deling niet gedaan wordt om er automatisch 
aan te beantwoorden, maar om er zelf op te 
reageren.
De opinie antwoordt en genereert op haar 
beurt weer andere antwoorden. Zo ontstaat 
er een netwerk van opinies die de openbaar
heid installeren en voeden. Steeds volgens 
de grammaticale vorm van het ‘ja, maar’, 
van het ‘nee, misschien niet’.

II.

Tot zover een eerste opmerking over de 
opinie in haar relatie tot het openbare. Maar 
hoe verhoudt de opinie zich tot de indivi
duele persoon? Hoe ziet ‘mijn’ opinie er
uit?
Opmerkelijk is dat de opinie het taakveld is 
tussen een cognitieve en een volitieve di
mensie. De opinie is: weten, doordrongen 
van wil. Mijn opinie is geen weetje, geen 
louter informatieve substantie, maar is de 
beleving en doorleving van die informatie, 
haar transformatie tot een informatie vanuit 
een bepaald perspectief.
Nu zou men kunnen denken dat beleefde 
informatie hetzelfde is als informatie waar
mee men zich identificeert. Val ik samen 
met mijn opinie? Is opinie dan een soort 
fataliteit? [3] Waardoor ik via de opinie 
uiteindelijk niet weg ben geraakt uit pas
sieve onderwerping, zij het nu niet meer 
aan een extern bevel, maar wel aan een 
interne opinie, als een verinnerlijkt bevel? 
Opinie is niet zo: ze is namelijk een overtui
ging die zich in een veld van opposities 
bevindt. De opinie is met andere woorden 
een weten dat zich te verdedigen heeft en 
zich verdedigen wil. ‘Mijn opinie’ is geen 
passieve, maar een actieve identificatie. De 
wilsfactor is essentieel en staat voor dyna
miek en dus labiliteit. Hoe kan ik deze 
koppeling van weten en willen denken? In 
een eerste stap door het weten aan een 
lichaam, in een tweede stap door weten aan 
verantwoordelijkheid te binden.
Een mededeling genereert maar een opinie 
wanneer die mededeling mij raakt. Dat ra
ken kan men best letterlijk, namelijk met 
lichamelijke aanraking verstaan. Een 
kennisobject wordt pas mijn object en dus 
opinieerbaar wanneer ik het heb geïncorpo
reerd, geïncarneerd. Dit is de somatische, 
zo men wil de hysterische kant van ons 
kennen. Het is het moment waarop men van 
een mededeling-krijgen overstapt naar een 
kennis-willen. Het project van de informa
tie (dat meteen ook een maatschappijproject 
is) spiegelt ons een radicaal andere verhou
ding tot kennisobjecten voor. Kennis als 
een mercantiel object dat na oppervlakkige 
aanraking meteen geëvacueerd kan wor
den. [4] Het gaat met informatie zoals met 
reclamefolders. Wat telt, is het aantal brie
venbussen waarin de folders gedeponeerd 
zijn. Het daaropvolgende verticale klasse
ment valt niet meer onder de bevoegdheid 
van de distributeur. De informatie-indus- 
trie distribueert meetbare objecten zonder 
hechtingsmogelijkheid. De informatie
maatschappij bant het lichaam, de hysterie 
uit, ze somatiseert de kennis niet. Het is zo 
een veilig, steriel denken (en dus geen den
ken).
De hechting aan het lichaam gebeurt, ten 
tweede, door de aanspreking; de opinie 
ontstaat als gevolg van een interpellatie, als 
men ter verantwoording geroepen wordt. 
In de opinie wordt via die verantwoorde
lijkheid een weten aan een willen gesmeed. 
Dat is de ethische (naast de somatische) 
kant van het weten. Een opinie wordt mijn 
opinie tegenover de andere opinie, binnen 
een dialectiek van het gesprek. De opinie is 
het antwoordende, het zich verantwoor
dende denken.
‘Mijn opinie’ is dus geen gesloten eigen
zin, maar steeds een opinie in uitwisseling, 
in dialoog; Ze is dus maar zeer ten dele van 
mij en vooral ‘van ons’, ‘tussen ons’. Maar 
dat verduidelijkt ook haar wilsdimensie 
- de opinie reageert op de vraag tot verant
woording en wil zich uiteraard Overtuigend 
verantwoorden. Door die al dan niet ge
slaagde opiniëring realiseert of derealiseert 
zij zichzelf. In die zin heeft men vanaf een 
bepaald ogenblik geen opinies, maar is men 
die.
Men beseft het hachelijke van de situatie. 
Immers uit het voorgaande blijkt hoe opi
nies dynamisch, labiel en ‘van ons’ eerder 
dan ‘van mij’ zijn. Toch is er dat moment 
waarop een subjectiviteit zich in een opinie 
wezenlijk verantwoordt voor zijn eigen be
staan. Hoe wezenlijk het labiele en voorlo
pige karakter van de opiniëring ook is, een 
‘vrijblijvende opinie’ is zeker iets anders 
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en een bron van minachting, niet van waar
dering. In de opinie is men bindend voorlo
pig, absoluut maar op een relatieve wijze. 
Vandaar dat de opinie een zeer dramatische 
figuur is. Ze is getuigenis - met alle pathos 
van de risico’s die daaraan verbonden zijn. 
In de informatiemaatschappij worden het 
cognitieve en het volitieve losgekoppeld. 
Informatie is geobjectiveerd tot een object 
als naakt feit. Het hoeft nooit kennis van 
mij te worden (de enige vorm van kennis 
overigens), maar is ‘kennis-in-’t-algemeen’. 
Kennis wordt pas kennis als ik die kennis 
ook wil. Niet als een gadget, maar als bouw
steen van mijn project. Een informatie
maatschappij is in die zin de negatie van 
een kennismaatschappij.

III.

Opinie verschilt van: Geloof, Weten, Over
tuiging. Alle geven ze een bepaalde ver
houding aan tot cognitieve objecten. Alle 
geven ze een bepaalde waarde aan die ver
houding en aan dat object.
Opinie is bij uitstek contingent, voorlopig, 
relatief, subjectief. Ze roept wezenlijk an
dere opinies op - mijn opinie bestaat maar 
dankzij en in functie van andere opinies. 
Paradoxale situatie dus: de opinie is tege
lijk relatief want subjectief, maar ook abso
luut want subjectief. Uit die tweekantigheid 
komen alle ontsporingen voort. Ze levert 
alle redenen tot kritiek op en misprijzen 
voor de opinie. De opinie is noch het Ge
loof, noch het Weten - beide maken aan
spraak op exclusiviteit zonder restrictie. 
Men opinieert de wetenschap niet, noch het 
geloof - deze staan in een wezenlijke band 
tot apriori’s, terwijl de opinie er juist geen 
enkele heeft. Dat is juist haar mogelijkheid 
van vrijheid, van onuitputtelijke oppositie, 
van een werkelijk menselijke verantwoor
delijkheid.
De opinie vergt, vraagt, eist de andere opi
nie; een opinie is immers geen stelling, 
maar wezenlijk een voorstel. Ze zegt, na 
zich gedeclareerd te hebben, steeds: en wat 
denk jij daarvan? Het is dus bij uitstek een 
dialogerend, een conversationeel weten. Het 
is dus een onzeker, fragiel weten. En uiter
aard wil iedere figuur van het weten zich in 
bescherming nemen tegen de fatale veroor
deling als Niet-Weten door het Weten uit
gesproken. Vandaar allerlei manoeuvres 
om dat opiniërend weten aan zijn fragiliteit 
te onttrekken. Dat is geen uiting van 
mauvaise foi, maar inherent aan de opinie. 
Als vorm van weten heeft ze aanspraak op 
Weten, als garant van mijn vrijheid wil ze 
die niet beschamen. Vandaar.
Interessant is de vraag naar dë doxa en hoe 
die zich verhoudt tot de opinie. De doxa 
steunt op consensus, de opinie steunt op 
polemiek. De doxa beaamt, de opinie be
twist. De doxa herhaalt, de opinie is eigen
wijs. De doxa manifesteert zich als wijs, de 
opinie als onredelijk. De doxa thematiseert 
zichzelf niet, maar is de onproblematische 
evidentie; de opinie is bij uitstek de zichzelf 
thematiserende reactie. De publieke opinie 
die ontstaat uit de dynamiek van de opinies 
kan niet gelijkgeschakeld worden met de 
doxa. De doxa is een vorm van geloof, de 
publieke opinie een vorm van politiek.

IV.

Kennis (wetenschappelijke) is doordron
gen van de vraag waar zij het antwoord op 
geeft. In kennis is de vraag belangrijker dan 
het antwoord. Kennis wil zolang mogelijk 
met de vraag kunnen spelen, vervangt ieder 
antwoord door een nieuwe vraag en ziet het 
antwoord als een ongewenst nevenproduct 
van haar arbeid. Die kennis is een spel. 
Opinie is geen spel. In het praktische leven 
moet het antwoord de vraag beantwoorden, 
namelijk opheffen, opdat men zou kunnen 
handelen, opdat men zijn verantwoorde
lijkheid zou kunnen opnemen. Men kan pas 
verantwoording afleggen ten opzichte van 
datgene waartoe men zich bekend heeft. 
Kennis wil de hechting aan het ‘ik’ niet; 
opinie is die hechting. Kennis is kennis 
buiten mij en daarom is ze vrij in de beteke
nis van: los van verantwoordelijkheid. De 
vrijheid van het denken is vrijheid van 
verantwoordelijkheid voor het gedachte. 
De vrijheid van opinie is juist de verant
woordelijkheid voor zijn opinie, de 
gebondenheid aan zijn opinie. In die zin 
maakt de opinie ook onvrij, want gedwon
gen tot verantwoording. In de orde van de 
kennis vraagt men nooit ‘waarom men een 
wet formuleert’ - men bekritiseert even
tueel de wet, niet haar formulering. In de 
orde van de opinie vraagt men ‘waarom 
men iets affirmeert’, afgezien van het feit of 
het geaffirmeerde juist of onjuist is. In de 
opinie staat de uitspraak, niet het uitgespro- 
kene ter discussie. Opiniëren is dan ook 

handelen, een ‘wet’ daarentegen vindt men; 
men spreekt dan ook van uitvindingen, hoe 
zwaar de arbeid mag geweest zijn om ertoe 
te komen, het blijft een vondst, geen hande
ling.
Zodra men handelt, is men daarvoor ver
antwoordelijk en schuift kennis op van een 
vrij zwevende vondst, naar een gelokali
seerd, gehecht object ten opzichte waarvan 
men de impertinente vraag kan stellen ‘ maar 
wat is nu uw eigen standpunt, overtuiging, 
opinie?’ Opinie is dus het kennismateriaal 
gekoppeld aan verantwoording, aan een 
vrije subjectiviteit. Opinie koppelt een 
kennisobject aan een adres, waar het inter- 
pelleerbaar wordt, als object dat volop in de 
wereld der mensen staat, en inzet wordt van 
een machtsstrijd.
Kennis als wetenschappelijk objectief is 
kennis als spel, als zuivere verplaatsbaar
heid, zonder tijd, zonder spoor. Aan die 
zeer charmante illusie maakt de opinie bru
taal een einde. Verantwoordelijke kennis is 
de menselijke, al te menselijke correctie op 
de kennis als een vrijblijvend, goddelijk 
spel. [5]
Opinie laat toe tot handelen over te gaan. 
Pas op het doorploegde veld van de opinie 
kan men aan politiek doen en ethische oor
delen vellen. Maar tegelijk is dat een zeer 
gemengde staat, wezenlijk onzuiver. Zui
vere kennis wordt hier steeds gesloopt door 
de onzuiverheid van het particuliere, van 
het incidentele geval. In die zin is de opinie 
steeds het triviale, het weerbarstige unieke 
geval, de tergende, treiterige uitzondering 
van die ene. Kennis is algemeen, de opinie 
is steeds van één enkel individu. Iedere 
opinie is het laatste geval dat verhindert dat 
het dossier gesloten wordt. Opinie doet 
kennis sneuvelen door de hand van het 
contingente. Hoe zou opinie een goede beurt 
kunnen maken? Toch is de neiging van het 
denken om de weerstand van het geval te 
kleineren kortzichtig. We doen er beter aan 
te vragen wat ons de weerbarstigheid van 
de opinie opbrengt, waar men haar kan en 
moet horen en waar men haar kan en moet 
negeren. De vraag is of er een goed en een 
slecht gebruik van de opinie bestaat.
Neem bijvoorbeeld het door velen vastge
stelde lot van de kritiek vandaag. Nooit een 
praktijk met een grote sociologische im
pact, maar tot voor enkele decennia nog 
met een zeer grote conceptuele betekenis. 
Kritiek is bij uitstek een arbeid met, in en op 
de opinie. Het is subjectief en creëert een 
collectieve discussie, het is cognitief, maar 
wil zich met passie in de orde van de wer
kelijkheid realiseren, het is vrij, maar ex
treem responsabiliserend. De praktijk van 
de kritiek is wezenlijk onzuiver en dubieus, 
maar daardoor ook vitaal. Wat zien we 
vandaag: ieders particuliere opinie wil zich 
zonder polemiek ‘op zichzelf realiseren. 
Men stelt een autistisch particularisme vast. 
Aan de andere kant neemt een ongebonden, 
speelse conceptualisering hand over hand 
toe: ze gaat door voor kritiek maar heeft 
precies de band met het subjectieve door
geknipt. In het intellectuele taalspel, zoals 
dat dan makkelijksheidshalve heet, wordt 
gedacht zonder verantwoordelijkheid. Kri
tiek, die op een twijfelachtige wijze bemid
delt tussen het geval en de regel, kan blijk
baar niet meer.

V.

Men kan het individu zijn eigen opinies niet 
ontnemen. Het vraagt niet minder dan maat
schappelijke terreur om ze te stroomlijnen. 
Moderne collectiviteiten zien in de opinie 
het principe van de vrijheid tout court. 
‘Vrijheid van meningsuiting’ — de geuite 
mening heet opinie en creëert de publieke 
opinie - is een wonderlijke winst van de 
menselijke geschiedenis. De winst om met 
het weerbarstige, onreguliere van de 
particulariteit, van het contingente, van het 
domme gegevene rekening te houden. Het 
zet de poort open voor trivialiteit, maar het 
is niet dit laatste, maar ‘het openen van de 
poort’ dat in deze zinswending belangrijk 
is. Voortaan moet gedacht en beslist wor
den doorheen - niet langs, niet boven, niet 
ondanks - de harde weerstand van het 
onherleidbare, waaronder het lijf, het 
domme, het blinde lot.
De eigen opinie is koppig én onredelijk, 
zelfgenoegzaam en overmoedig; in beide 
versies - de repetitieve en de scheppende - 
is de opinie ergerlijk. Men wil haar al te 
relatieve, al te ongefundeerde eigendunk 
graag vervangen door een externe autori
teit, zoals het weten. Men zegt dan dat de 
opinie nergens in gegrond is, dat zij uitspra
ken doet over wat zij niet ‘objectief kent, 
dat het maar een individueel geval is. Vaak 
terecht, zelfs fundamenteel terecht. Het in
cidentele is geen onprettig neveneffect van 
de opiniëring; het is er integendeel de kern 

van. De opiniëring is het principe van de 
weerstand en wat is er weerstandiger dan 
precies het incidentele, de triviale korrel 
van het eigene.
De eigen opinie is het geboorterecht van het 
vrije individu. Het is dus niet in het over
dachte dat de opinie haar kern heeft, maar 
in de autonomie. Uitgangspunt is dat alle 
opinies gehoord moeten worden - omdat 
iedereen ter verantwoording kan worden 
geroepen. Men verantwoordt zichzelf, niet 
een theorie. Doel van de opiniëring is niet 
de waarheid, maar die autonomie.
Betekent dit dat opiniëring onverschillig is 
voor ‘waarheid’? Integendeel, het is haar 
uiteindelijk - zij het onrechtstreeks - ne- 
veneffect. Immers, wat gebeurt er? De 
opiniëring impliceert uiteraard ook de ver
antwoording voor en dus van de eigen opi
nies. Men ondervraagt de eigen opinie op 
het terrein van de publieke opinie. Door die 
onderlinge confrontatie ontstaat binnen het 
systeem van een opinie-cultuur de moge
lijkheid op een zichzelf construerend in
zicht. De eigen opinie is dus meteen een 
ondervraagde, zichzelf articulerende opi
nie. De wereld van de opinies lijkt maar een 
chaotische spraakverwarring, ze is in feite 
een op elkaar inhakend patroon. Opiniëren 
is dus bij uitstek een vorm van handelen, 
een vorm van productie van kennis. Men 
heeft daarom niet alleen recht op de eigen 
opinies, maar ook de plicht om te opiniëren.

VI.

Er gebeurt iets merkwaardigs in de over- 
gang van individuele naar publieke opinie. 
Wie ter verantwoording geroepen wordt, 
moet in een openbaarheid treden, bekend 
maken wat zijn argumenten zijn. Een opi
nie die zich niet manifesteert, is een niet 
gerealiseerde opinie - het is een: ‘ik denk er 
het mijne van’ maar hou dat als een verbor
gen oordeel, een verborgen wapen in re
serve.
Een opinie is bovendien pas ‘volledig’ voor 
zover ze werkzaam is, voor zover ze de 
motor wordt van een intentie om effectief te 
handelen in de wereld. Een opinie is iets 
heel anders dan het hebben van zomaar een 
eigen idee; het is vooral de werkzaamheid 
van die idee - hoe die idee tot handelenof 
tot niet-handelen brengt. In die zin is iedere 
opinie wezenlijk optimistisch. Haar doel is 
handelen te sturen, te motiveren, te richten, 
maar ook om zich via handelen in werke
lijkheid om te zetten. De opinie is de idee 
die tot leven komt in een biografie. De 
opinie doet ons zijn in de orde van het doen. 
De opinie is kennis die zich wil realiseren. 
De opinie, zegt Hegel, is het ongeduld van 
de Idee. De opinie is de passie van het 
denken. Het is het denken dat vruchtbaar 
wil zijn, en meer dan een spel. [6] 
Als verantwoording van handelen schept 
iedere opinie automatisch dé verantwoor
delijkheid. Een opinie appelleert steeds aan 
de verantwoordelijkheid van anderen. Het 
maakt verantwoordelijkheid tot de kern van 
de publieke sfeer. Daar handelt men nooit 
op een autoritaire, god-lijke wijze, zonder 
gepubliceerde motivatie. Geen ander be
halve een verantwoord, een van opiniëring 
omgeven handelen is nog mogelijk van
daag. ‘L’acte gratuit’ is een logische onmo
gelijkheid in onze cultuur - vandaar dat ze 
ook zo fascinerend is.
Men ziet de weg die aldus afgelegd wordt. 
De opinie als de weerstand van het 
accidentele, van het indi vidueel-eigene slaat 
via haar wezen als verantwoording om in 
haar tegendeel, namelijk in het verant
woorde en dus noodzakelijke, in het verant
woorde en dus aan de anderen gekoppelde. 
Maar het is juist de eigen opinie die zo 
fundamenteel is in het proces van de pu
blieke opinie. Het gaat er dus niet om het 
eigene te socialiseren en te stroomlijnen, 
maar het publieke door de weerstand van 
het eigene te dwingen tot de openbaring 
van nieuwe mogelijkheden, maar ook van 
haar eigen essentiële kern.
Het is óp die omslag dat de media hun 
apparaten opstellen, waar ze sturend en 
ontregelend ingrijpen, door de mechaniek 
van die omslag te versnellen, te exalteren. 
De hele arbeid van de individuele verant
woording en de doorwerking daarvan tot 
het publieke wordt door die versnelling 
gerationaliseerd en tegelijk van zichzelf 
vervreemd.
De publieke opinie wordt rechtstreeks 
- namelijk zonder de bemiddeling van de 
eigen opinie - gestimuleerd. Ze gaat een 
eigen leven leiden en wordt dus vaak erva
ren als heteronome instantie waarin men 
zich niet erkent, die men dus als vreemd en 
vijandig lichaam ervaart, waardoor men 
bezet wordt, niet bevrijd.
De media verstoren dat subtiele metamor- 
fose-proces van mijn mening tot publieke



opinie. Ik zie een spektakel-variant van de 
publieke opinie, kunstmatig gegenereerd, 
bovenop kunstmatige vragen waar ‘mijn 
opinie’ nooit aan te pas kwam. ‘Onze opi
nie’ heeft dus voortdurend de vorm van 
‘hun opinie’. Niet meer ‘dé ander’ waarte
gen ik pas mijn opinie kan poneren, maar de 
vreemde waar mijn eventuele opinie geen 
band mee heeft. Opinies zijn gelegenheids- 
producten, speelgoed van de feestwinkel. 
Ik heb eventueel wel ergens een opinie 
over, terwijl de kern van de opiniëring met 
de gewichtige en onontkoombare verant
woording heeft te maken. [7]
Sturen de media aan op de verzwakking 
van de opiniëring als de noodzakelijke, 
onmisbare en permanente voorarbeid om 
van mijn handelen tegelijk een voorstel te 
maken voor ons doen en laten? Installeren 
de media niet steeds nadrukkelijker een 
exotische distantie tussen kijker en datgene 
wat hij bekijkt zodat iedereen er wel ‘het 
zijne’ van denkt (te denken), maar in feite 
juist het denken als samendenken ontleert?

VII.

In deze ontwikkeling gaat de idee verloren 
dat de opinie gekoppeld is aan een verant
woordelijke en handelende vrijheid. Dat 
men om die vrijheid te realiseren precies 
doorheen die uiterst problematische fase 
van de opiniëring heen moet. We hebben 
met de opinie een negatieve verhouding 
omdat we haar niet meer als taak en proces 
zien, maar als een incident, en als een 
incident dat niet meer opgelóst, niet meer 
gemetamorfoseerd kan worden. Men be
weegt niet meer doorheen de opinie, maar 
valt er passief mee samen.
Hoe is het zover kunnen komen dat de 
openbaarheid vandaag niet meer het veld is 
van de zelfverwerkelijking, maar van de 
vervreemding in passiviteit? Het antwoord 
is wellicht eenvoudig: de media zijn niet 
het terrein en het instrument van de open
baarheid - of genuanceerder - ze zijn daar 
een slechte drager van. De media bedrei
gen, want vervormen de opinie tot het exo
tische spektakel van de bekentenis. Van de 
opinie als radicale uiting van het autonome 
subject stappen we over naar de opinie als 
afdruk van het als eigenheid gemerkte sub
ject. De verschuiving van subject als auto
nomie, naar subject als esthetiek en patho
logie heeft alles te maken met het feit dat 
het .subject niet meer dialogisch gedacht 
wordt. Dialoog, verifieert de subjectiviteit. 
Zonder dialoog wórdt een opinie iets als 
een genetische code, als een psychologisch 
profiel: een fataliteit, geen scheppingsdaad. 
Hét terrein van de opinie is vandaag gron- 
dig geperverteerd. Het individu erkent de 
publieke sfeer niet meer als het onmiddel
lijke gevolg van zijn opinie, omdat het 
opinie niet meer ziet als dialogisch, noch 
als maatschappelijke plicht van verant
woorde opiniëring. Ik zie vandaag opinies 
niet meer verwerkelijkt in de sfeer van de 
publieke opinie. Het appèl dat steeds vaker 
op mijn opinie wordt gedaan, is een spel, 
sluit verantwoordelijkheid uit en wordt deel 
van een vervreemd spektakel, een statis
tische verrassing buiten mij.
Vandaag is de publieke opinie een object 
geworden dat zich aan de dialogische basis 
onttrokken heeft. Niet de dialoog ‘maakt’ 
de opinie, geeft ze gestalte, realiseert ze. 
Nee, ze wordt geponeerd voorafgaand aan 
de dialoog, voorafgaand aan de vraag tot 
verantwoording en los van iedere wens om 
ze aan een realisatie te koppelen. Deze 
Nieuwe Opinie is een gegeven, geen té 
realiseren project.
De publieke opinie is vandaag de vrijheid 
als het ongemotiveerde en het onverant
woordelijke (de reflex die geen verant
woording behoeft). Daarmee wordt de pu
blieke opinie in haar wezen omgebouwd tot 
een sensatie, een attractie. De erkenning 
van het belang dat men ieders opinie kan en 
moet horen en dat dit voor ieders vrijheid 
cruciaal is, verdwijnt. De publieke opinie 
wordt inzet van een gratuit speldenken. 
Zodra men ‘om ‘t even wat’ kan binnen
brengen op het publieke forum is het pu
blieke in gevaar. De publieke opinie is bij 
uitstek het niet-vrijblijvende, maar het kop
pig insisterende. Opiniërend spreekt men 
steeds namens anderen; immers, mijn opi
nie is steeds ook die van de anderen, ver
mits men van hen erkenning verhoopt. Onze 
hedendaagse beperking van de opinie tot 
mijn geïsoleerde subjectiviteit is dan ook 
het buiten werking stellen van de opiniëring.

vin.
Opinie is vandaag gedelokaliseerd naar het 
terrein van de informatie als commercieél 
object, verhandeld op een markt waartoe de 
publieke opinie herleid is, De publieke opi

nie als werkzame entiteit is verdwenen. Ze 
is niet meer het kruispunt waarop individu 
en maatschappij elkaar ontmoeten en die 
bemiddeling tot inzet maken van zowel het 
individuele als het politieke. Op de markt 
circuleren goederen, wordt niets gecreëerd. 
In de marktsituatie voorzie je, maar word je 
niet ter verantwoording geroepen. Van plek 
van het maatschappelijke project is men 
overgestapt naar de opinie als object met 
rendabiliteit voor beleggingskapitaal.
Men kan dit natuurlijk voorstellen als een 
rationalisering van het veld der publieke 
opinie. Ontdaan van haar polemische 
verkwisting, ontdaan van haar open grens, 
ontdaan van het gewicht van de verant
woordelijkheid. In de plaats komt de on
middellijke bevrediging, de ogenblikkelijke 
participatie. De media worden vandaag niet 
meer gestuurd op basis van een open logica 
vàn een zichzelf ontwerpende collectivi
teit. Men ziet de media vandaag werken 
tegen de achtergrond van een psycho-emo- 
tioneel publieksprofiel rond kenbare, 
berekenbare, eindige (onmiddellijk be vredig- 
bare) verlangens van de gemiddelde kijker. 
Dat profiel legt individu en maatschappij 
de ketting om: haar categorieën zijn gecon
cipieerd om voorspelbare resultaten toe te 
laten, niet om de open arbeid van de weer
stand toe te laten.
In de markt van de media treedt men geen 
verantwoordelijke burgers tegemoet, maar 
bitsige klanten die van hun firma een uto
pische service verwachten. Wie burgers 
erkent, betreedt het terrein van verantwoor- 
delijkheid, van vrijheid en van een 
onbeslisbare want open toekomst. Maar het 
idee van een nog te realiseren maatschappij 
is onbruikbaar voor een markt, die haar 
producten wil slijten, niet laten ondervra
gen. Ze wil de gesloten horizon van de 
klant, niet de open logica der verantwoor
delijkheid.

IX.

De opinie vandaag is geen tegenargument, 
geen verantwoording, maar een afsluiting, 
een omwalling. De opinie is geen dia
logische, maar een monologische bewe
ging. De eigen opinie is een punctueel bezit 
waar men zich in opsluit, achter verschanst 
en dat men zuinig beheert en zeker niet in 
sociale werkzaamheid verkwist. De eigen 
opinie is iets dat men heeft, niet iets dat men 
gébruikt — ook al kent men ze niet, ook al 
drukt .men ze niet uit,. Men heeft zijn eigen 
opinie niet namens anderen, maar integen
deel tegen hen.
Dit versterkt de twee bewegingen die sa
men altijd al de weg van de opiniëring 
bedreigen: zelfgenoegzaamheid en scepti
cisme. Als cruciaal moment van hetsubject 
kan de opinie altijd verworden tot een hau
tain: ‘ik vind dat...’ Opinie wordt dan de 
uiting van het willekeurige, niet van het 
doordachte. De narcistische opinie wordt 
eigendunk. De geformuleerde opinie wordt 
pure parade, cosmetica van het sociale ver
keer. De tweede beweging is de spiegel- 
figuur van de voorgaande. De echo van de 
eigendunk is immers het misprijzen voor, 
het scepticisme ten aanzien van de publieke 
opinie.
De hypertrofie van de eigen opinie maakt 
haar optelbaar, kenbaar want berekenbaar. 
De geïsoleerde opinie is niet meer aan be
weging onderhevig, want ontkoppeld van 
de dialoog. De Nieuwe Opinie is geen pro
ces meer van verantwoording, maar slechts 
een vast te stellen psychologisch profiel. 
De Nieuwe Opinie ontdekt men niet door 
haar te zien werken, maar in de vacuüm- 
versie van de dialoog: het interview. Voor 
het opiniebureau is de vraag niet op verant
woording (dat is het oproepen van een 
andere dimensie, van een motivationele 
structuur), maar op een inventaris gericht 
(wat is je feitelijke mentale kapitaal?). Wat 
men antwoordt, is een reactie, geen opinie. 
Er wordt geen verantwoording gevraagd, 
maar iets veel minimalers, namelijk een 
objectiveerbare restkem van een atomis
tische opinie. Men installeert geen veld ten 
opzichte van een gebied, noch gaat men een 
dialoog aan met de ondervraagde. Terwijl 
de opinie zelf het initiatief neemt van de 
reactie, wordt ze in de enquête kunstmatig 
opgewekt. In die zin is de opinie vandaag 
de meest abstracte vorm van subjectiviteit 
die men zich kan voorstellen, namelijk een 
reactie op feiten waar men geen levende, 
substantiële band mee heeft. In de media 
kan alles gezegd worden over alles wat je 
niet aangaat en als het je wel aangaat, wordt 
het van je vervreemd omdat de. vorm van de 
vraag impliceert dat het je niet betreft. Van
daar de mogelijkheid van de confidentialiteit 
- de obscene bekentenis als bottom-line 
van alle mogelijke verhoudingen. Men be
kent deemoedig zijn verbondenheid met

Will Tura: "Hij zei hoop doet leven..."

iets als een pathologie. Want de onverbon
denheid is het hedendaagse ideaal van het 
subject. Men wordt meer subject naarmate 
men minder verbonden is, meer willekeu
rig neergezet.

X.

Hoe men het ook draait: mensen leven in 
opinies, niet in kennis. Mensen zijn ge
doemd om te handelen, want ze verlangen; 
het beschouwen is geen optie voor hen. Ze 
hebben alleen via hun subjectpositie toe
gang tot kennis. Die subjectpositie is hun 
absolute verankering in het relatieve. Kri
tiek op de opinie is dus even noodzakelijk 
als banaal. Dat men opinieert over datgene 
wat men niet zuiver kent, is de kern van de 
opinie. Wie zuiver zou kennen, hoeft niet te 
opiniëren. Die ontoereikendheid van de 
opinie is de basis voor alle bewegingen 
tussen de opinies, en het ontstaan daardoor 
van een omvattender publieke opinie. Pre
cies de opinie,als oppositie impliceert dat 
men in de opinie niet verstrikt hoeft te 
geraken. Precies de opinie biedt de uitweg 
uit haar beperking, namelijk engagement in 
het kennisproces.
Opinies creëren een intens mentaal veld 
met grote energie. Een energie die iedere 
cultuur probeert .te dempen en te kanalise
ren. Maar de beste weg daartoe is de logica 
van de verantwoording zelf. Zonder die 
verantwoording wordt de opinie aan haar 
lot overgelaten als een vrij zwevende ener
gie. Aan de opiniëring wordt de arbeid en 
de discipline van de verantwoording opge
legd, zodat een cultuur van de opinie ont
staat. Opiniëring - en kritiek als één van de 
manifestaties daarvan — is een cultuur als 
opvoeding.

XI.

De media - in feite instrumentaliseringen 
van de opinie - maken die mentale massa 
bewerkbaar. Niet de media creëren de opi
nie, die is er altijd als een web dat zich rond 
iedere gemeenschap weeft. De media reor
ganiseren de opinie door haar te versplinte
ren, te atomiseren zodat ze gebruikt, ver
kocht, verhandeld kan worden. De media 
geven informatie als materiaal voor de opi
nievorming. Maar informatie is nu per de
finitie geen veld, maar een punctueel gege
ven, geen engagement in een beweeglijke 
werkelijkheid, maar een abstractum. De 
gedachten die ontstaan bij het vernemen 
van het type materiaal dat wij informatie 
noemen, is wezenlijk ontoereikend; het raakt 
namelijk aan niets wat het subject tot opinie 
zou kunnen brengen. Hij heeft er ‘zijn ge
dacht’ over.
Informatie volgt de logica van de gelijk
tijdigheid: enerzijds de gelijke tijd tussen 
gebeuren en beeld, en anderzijds de gelijke 
tijd tussen opname en uitzending. Beide 
sluiten het interval uit - het temporele reliëf 
waarin men kan denken, waarin men re
flecterend kan terugkeren, waarin men kan 
corrigeren. ‘Men kan nu reageren,’ is de 
slogan van de zelfrealisatie binnen die 
gelijktijdigheid. Informatie leidt de cultus 
in van het performatieve zelf. Gelijktijdig
heid is iets als sport of oorlog: informatie 
creëert steeds een. noodsituatie niet om
wille van haar inhoud, maar van haar gram
maticale vorm. Op het slagveld bepaalt de 
gelijktijdigheid het moment van leven en 
dood; de chaos werkt er als een batterij 
opnames. Informatie heeft een traumati
serende structuur. Terecht zien verschil

lende kritische commentatoren media en 
hun grondstof, de informatie, als de voort
zetting van de oorlog met andere middelen. 
Al haar operaties zijn wezenlijk unfriendly, 
maar tegelijk onweerstaanbaar volgens het 
inzicht van de generaal die wist: “on 
commande par les yeux”. [8]

XII.

Openbaarheid is een veld, informatie een 
feit; openbaarheid is een proces, informatie 
een object; openbaarheid dat zijn wij, infor
matie is datgene wat we niet zijn, maar wat 
ons tot reageren dwingt.
Openbaarheid is het domein van het oor
deel, van de beoordeling. Het is van nature 
een kritische ruimte. Informatie heeft die 
kritische ruimte niet, genereert die niet. 
Openbaarheid is een voluntaristisch veld. 
De wil om te handelen is een component 
van het opiniërende denken. Openbaarheid 
ontstaat wanneer er verlangen tot handelen 
is - ‘er moet iets gebeuren’. Toch is open
baarheid niet zelf het veld van het doen, 
noch van de beslissing. Het is het veld van 
de deliberatie. Hier genereert men de argu
menten en dus de kracht om te doen.

Maar wij, wij leven in een door de informa
tie getraumatiseerde openbaarheid.

Dirk Lauwaert

Noten

[1] Ik dialogeerde tijdens het schrijven 
van deze tekst met het boek van Agemir 
Bavaresco, La Théorie Hégélienne de 
l’Opinion Publique, L’Harmattan, Parijs, 
1998 en met het essay van Bernard Mabille, 
Hegel et le Pouvoir de l’Opinion Publique, 
in: J. C. Goddard, Le Pouvoir, Vrin, Parijs, 
1994. Ik ben beide teksten mijn belangrijk
ste inzichten verschuldigd.
[2] De media delen massief de zichtbaar
heid uit alsof dat de kern van de openbaar
heid zou zijn.
[3] ‘Dat is nu eenmaal wat ik ervan denk.’
[4] In de merkwaardige studie Wie 
informiert das Fernsehen? (List Verlag, 
München, 1976) vertrok BemwardWember 
van de verbijsterende vergetelheid van de 
nieuwskijkers.
[5] De informatie-industrie is de kitsch- 
versie van dat spel.
[6] Het lijkt me dat de figuur van de 
‘eventuele opinie’ steeds vaker opduikt, 
ook in het journalistieke en intellectuele 
veld. Men denkt niet meer in termen van 
wat men ‘moet’ denken, maar van wat men 
zou kunnen bedenken. Tussen denken en 
bedenken is er een wezenlijk verschil.
[7] ‘Wat is uw reactie hierop?’ is dé klas
sieke vraag. Daarop volgt nooit: ‘Weet u 
wel wat u zegt?’
[8] Paul Virilio citeert deze uitspraak van 
Napoleon. Het is de slogan die onzichtbaar 
boven alle productiehuizen van film en 
televisie staat.
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Televisie als feit
Natuurlijk zijn er interessante feiten over 
televisie: feiten over de televisietechnologie, 
over de geschiedenis van de programma’s, 
over de economische structuur van de 
networks die ze produceren. Het merendeel 
van die feiten ken ik niet, maar ik denk wel 
te weten hoe het zou zijn om ze op te sporen 
en uit te zoeken wat ze te betekenen hebben. 
Met mijn thema, ‘de televisie als feit’, wil ik 
de aandacht op iets anders vestigen, iets 
waarvan ik juist niet zomaar denk te weten 
hoe ik er meer over ontdekken kan, namelijk 
het loutere feit dat de televisie bestaat, en dat 
dit bestaan een van de meest evidente en 
tegelijkertijd een van de meest raadselach
tige feiten van het hedendaagse leven is. 
Evident is het feit dat de televisie heeft 
gezegevierd, zoals het elektrisch licht, de 
auto of de telefoon dat hebben gedaan. Het 
raadsel is dubbel: ten eerste, op welke ma
nier de televisie heeft gezegevierd, en ten 
tweede, dat wij over het algemeen geen 
interesse hebben getoond om die verove
ringstocht te verklaren. (Wat de televisie 
veroverd heeft, wil ik als deel van het raadsel 
beschouwen of als vraag op werpen. Heeft ze 
gezegevierd als een vorm van populair of 
massa-amusement? Populair in tegenstel
ling tot wat? En wat is er gebeurd met de 
vormen die ze overwonnen heeft?)

De intellectueel en de televisie

Het dubbele raadsel mondt uit in een dub
bele veronderstelling - en daarmee wil ik 
beginnen - namelijk dat er in de interesse 
voor de televisie, maar ook in de weigering 
zich ervoor te interesseren iets is wat we nog 
niet begrijpen. Het tweede deel van deze 
vooronderstelling houdt in datje het ontbre
ken van kritische of intellectuele aandacht 
voor televisie - zowel kwalitatief als kwan
titatief - niet zonder meer kunt begrijpen als 
een uitgesproken gebrek aan interesse, als 
zou het medium zelf in wezen vervelend 
zijn. Er zullen natuurlijk altijd wel intellec
tuelen bestaan die er zich als vanzelfspre
kend niet voor interesseren; misschien heb
ben ze ook geen interesse voor de film. Maar 
de desinteresse voor het medium televisie 
lijkt me completer of bestudeerder dan toe
vallige verschillen in smaak kunnen verkla
ren. Dat dat gebrek aan interesse juist niet 
toevallig en niet vanzelfsprekend is, blijkt 
volgens mij uit de welbekende minachting 
waarvan bepaalde intellectuele kringen te
genover de televisie blijk geven. Leden van 
die kringen zouden kennelijk het liefst hele
maal geen t.v.-toestel in huis halen; als ze er 
niet in slagen zich aan die zuivere lijn te 
houden, beperken ze streng de kijktijd van 
hun kinderen, ongeacht de inhoud van de 
programma’ s. Als ook in die gedragslijn een 
bres is geslagen en er moet worden gekozen 
of de kinderen thuis of bij de buren kijken, 
neigen ze ertoe op een wat schuldige - of in 
ieder geval ongemakkelijke - manier te pra
ten over wat zijzelf en hun kinderen van de 
programma’s afweten. Als een soort reactie 
daarop geven andere intellectuelen brutaal
weg de voorkeur aan de commerciële televi
sie boven de publieke.
Zulk gedrag wijst volgens mij op een angst 
voor televisie, een angst waarvoor ik nog 
geen geloofwaardige verklaring heb gehoord. 
Soms hoor je weleens beweren, wat noncha
lant vermoed ik, dat televisie verslavend zou 
zijn. En het zou inderdaad een plausibele 
verklaring vormen, zowel voor de fascinatie 
als voor de afkeer die ze uitlokt, als we de 
televisie een verslavende werking konden 
toeschrijven en we letterlijk konden geloven 
dat de beeldbuis niet alleen voor idioten 
gemaakt is maar bovendien van nuttige bur
gers idioten maakt. (Zo’n opvatting zal ik 
aan het slot van mijn opmerkingen aanha
len.) Maar ik ken niemand die televisie in 
alle ernst behandelt als een equivalent van 
bijvoorbeeld heroïne. Misschien komt de 
angst voor marihuana dichter in de buurt, 
maar dan nog: ouders die zich werkelijk 
zorgen maken over de verslavende effecten 
van televisie zouden hun kinderen geen t.v. 
laten kijken, ook niet in streng afgewogen 
dosissen, behalve misschien wanneer zij toch 
al verslaafd zijn. De veroordeling van televi
sie lijkt mij evenmin vergelijkbaar met de 
veroordeling van strips door een vorige ge
neratie ouders, zoals die zo prachtig is be
schreven door Robert Warshow in Paul, the 
Horror Comics, andDr. Wertham. [1] Zoals 
iedere bezorgde ouder die zijn of haar kinde
ren van cultuur wil laten genieten, en die niet 
onderschat hoe moeilijk het is om dat genot 
onder de knie te krijgen, maakte Warshow - 
nadat hij de toen heersende opvatting, dat 
strips tot geweld aanzetten, had onderzocht 

en als ongegrond verworpen - zich zorgen 
over de hoeveelheid tijd die zoveel beter 
besteed had kunnen worden dan aan het 
lezen van strips. Maar hij besloot dat de 
eenzijdige belangstelling van zijn zoon wel 
zou overgaan en dat het minder kwaad kon 
gewoon af te wachten dan te verbieden. Het 
verschil met de afwijzing van televisie ligt 
misschien hierin: Warshow voelde zelf niet 
de verleiding om zich in strips onder te 
dompelen, zodat hij een bewijs uit de eerste 
hand bezat dat die onderdompeling vanzelf 
zou overgaan. De huidige volwassenen kun
nen uit hun eigen televisie-ervaringen wel
licht geen dergelijk bewijs afleiden; ze zijn 
bang voor hun eigen verslaafdheid. Of mis
schien zijn het vermoedens over de aard van 
het plezier dat televisie biedt die de afkeu
ring uitlokken, misschien zoals de vermoe
dens op grond waarvan vroeger de roman
lectuur of het filmbezoek veroordeeld wer
den? In dat geval zou je mogen verwachten 
dat die afkeuring verdwijnt zodra de televi
sie volwassen is en haar programma’s een 
artistieke rijpheid hebben bereikt die niet 
hoeft onder te doen voor die van de grote 
romans en films. Is het redelijk zoiets te 
geloven?
Zelf ben ik alvast een van die mensen ge
weest die meenden dat televisie nog niet 
volwassen kon zijn, dat het medium wel 
meer in zich moest hebben dan wat het tot 
dusver had laten zien. Weliswaar besefte ik 
ook wel dat er al zoveel geld en talent tegen
aan was gegooid dat, als er meer in het 
medium zou steken, dat moeilijk onontdekt 
had kunnen blijven. Uit deze gedachte vloeien 
twee conclusies voort. Ofwel valt er inder
daad niets meer te ontdekken en is het me
dium bijgevolg arm en saai (in een discussie 
over deze kwesties heb ik ooit ongeduldig 
opgemerkt dat de televisie evenmin als de 
telefoon, de telegraaf of de telescoop een 
artistiek medium is); ofwel is dat niet erg 
aannemelijk en heeft de armoede van het 
medium niets te maken met de ontdekkingen 
die het heeft gedaan, maar alles met de 
manier waarop we die begrijpen, met ons 
onvermogen om te vatten waarvoor het me
dium dient, wat de kwaliteiten en de rijkdom 
ervan zijn.
Omdat ik naar die tweede conclusie overhel, 
zie ik het hier als mijn taak te speculeren over 
hoe een beter begrip van het medium eruit 
zou kunnen zien (en daarnaast ook na te 
denken over wat voor soort kwestie ‘het 
begrip van een medium’ eigenlijk is). Dat 
wil zeggen dat ik instem met de strekking 
van beide conclusies: de televisie is vol
groeid en dit, deze programma’s, min of 
meer zoals ze er nu uitzien, in wat misschien 
hun armoede lijkt, is hetgeen we moeten 
begrijpen. Stel dat we het erover eens zijn 
dat we de eerste grote successen van de 
televisie op z’n laatst in 1953 moeten date
ren, het jaar waarin Eisenhowers eerste 
inauguratie werd uitgezonden. In dat geval 
heeft televisie inmiddels dertig jaar de tijd 
gehad om zichzelf te bewijzen. [2] Als we 
Griffiths belangrijkste films van rond 1915 
beschouwen als de geboorte van de film als 
artistiek medium, hoefden er nauwelijks tien 
jaar te verstrijken voor Chaplin en Keaton 
hun meesterwerken realiseerden. En in het 
verloop van de daaropvolgende twintig 
jaar werden in Amerika, om even dicht bij 
huis te blijven, enorm baanbrekende films 
gemaakt, films die nu tot het vaste pro
gramma behoren van filmhuizen, musea, 
filmstudies en de laatavondtelevisie. De 
kwaliteit van de filmproductie nam pas af 
(zo gaat het verhaal) toen de televisie- 
industrie opkwam. Eén van onze vragen 
zou moeten zijn: gaf de televisie evenveel 
als ze heeft genomen?

Een vluchtig medium, maar niet onvol
wassen

Dat ik de televisie als een volgroeid artistiek 
medium accepteer, is een nadere specificatie 
van wat ik bedoel als ik mijn onderwerp ‘de 
televisie als feit’ noem. Die nadere karakte
risering - of die inperking van mijn onder
werp - impliceert bovendien ook dat ik niet 
inga op de ontwikkeling en de resultaten van 
de experimentele videokunst. Dat wil niet 
zeggen dat ik niet geïnteresseerd ben in wat 
je ‘het medium video’ zou kunnen noemen. 
Integendeel: wat mij in dit essay drijft, zou je 
kunnen omschrijven als een interesse voor 
wat de televisie, zoals ze nu is, ons over dat 
medium onthult.
Om mijn speculaties uit te werken, oriënteer 
ik mij op enkele gedachten waarmee ik aan 
de slag ging toen ik in The World Viewed 
speculeerde over het medium film. [3] Dat 
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Georges Delerue, soundtrack van Le Mépris (1963) van Jean-Luc Godard

boek gaat in op wat ik de natuur van het 
medium noem, door te vragen hoe de tradi
tionele meesterwerken, of de geslaagde films, 
die natuur onthullen, en niet speciaal hoe de 
experimentele film haar ziet. Een leidraad in 
dat boek is de stelling dat een film belangrijk 
is wanneer het medium zelf er zo rijk en zo 
diep mogelijk in wordt onthuld. (Dat blijft 
controversieel. Een recensent van mijn 
Pursuits of Happiness. The Hollywood 
Comedy of Remarriage vond het boek pre
tentieus en soms absurd, voor een deel om
dat hij niet kan geloven dat de beste 
Holly woodfilms zich even zelfreflexief - zij 
het in zekere zin minder expliciet - of intel
ligent opstellen tegenover hun ontstaans- 
voorwaarde, het medium film, als het werk 
van ‘modernistische zelf-referentiële kun
stenaars’ als Godard en Antonioni dat 
doet. [4] Hollywood is een mythische plek, 
en een deel van haar rol bestaat erin de 
mensen te laten geloven dat ze haar kennen 
ook wanneer ze haar producten niet serieus 
nemen - hetzelfde geldt overigens voor 
Amerika.)
Hier zien we meteen al een verschil tussen 
televisie en film. Als je zegt dat de filmische 
meesterwerken het medium zelf onthullen, 
zeg je in feite dat die onthulling een zaak is 
van het individuele werk, dat dan een gelijk
aardige status krijgt als het traditionele kunst
werk: het blijft bestaan los van zijn concrete 
aanleiding; ook nadat je het meerdere malen 
gezien hebt, blijft het waardevol; het leent 
zich voor hetzelfde intense kritische onder
zoek als eender welk werk waar we in alle 
ernst om geven. Dat lijkt niet op te gaan voor 
individuele televisieproducties. Wat we daar 
memorabel vinden, willen koesteren en kri
tisch willen onderzoeken is niet primair het 
individuele werk maar het programma, het 
format, niet deze of gene dagelijkse afleve
ring van I Love Lucy maar het programma als 
zodanig. Ik zeg dat dit zo lijkt, en wat ik hier 
zal zeggen, gaat ervan uit dat het inderdaad 
zo is. Maar omdat ik met televisie veel 
minder ervaring heb dan met films en met de 
radio van het pretelevisietijdperk, is wat ik 
over de blijvende waardering van televisie
producties denk misschien juist erg onbe
trouwbaar. Toch denk ik dat mensen die, 
zoals ikzelf, door het verschijnsel televisie 
in verwarring zijn gebracht-een aanwijzing 
daarvan is dat we bepaalde programma’s 
meer waarderen, zij het misschien met te
genzin, dan we met de vertrouwde esthe
tische concepten kunnen verklaren - vaak 
het idee, of de intuïtie moeten hebben gehad 
dat de waarde van de televisie een functie is 
van de regel van het format. Mijn speculaties 
zijn zo’n beetje bedoeld als experimenten 
om even te kijken hoever je wel moet gaan 
om die intuïtie, met redelijke intellectuele 
voldoening, te volgen doorheen het esthe
tische veld van het verschijnsel dat we ken
nen als televisie.
Ik ben begonnen met redenen aan te dragen 
waarmee we het idee kunnen ontzenuwen 
dat de vluchtigheid van de afzonderlijke 
televisieproducties op zichzelf al zou bewij
zen dat de televisie esthetisch nog niet vol
groeid is. (Zelfs als zou blijken dat men in de 
toekomst sommige televisieproducties als 
zelfstandig werk zou blijven koesteren, zo
als men nu elk jaar The Wizard ofOz op t.v. 

toont - wat overigens mijn argument staaft, 
want die film is niet door en voor de televisie 
gemaakt — dan verandert dat niets aan mijn 
thema: de televisie zoals ze nu is, de rol die 
ze in ons leven speelt.) Maar ook films, 
althans sommige of misschien wel de meeste 
films, hadden ooit een vergelijkbaar vluch
tige status. Alleen op welbepaalde plaatsen 
en tijden konden ze worden gezien; als er
over gepraat werd, was dat als voorwendsel 
voor sociale contacten; ze werden bijna nooit 
meer dan een keer bekeken en vervolgens 
min of meer vergeten. Voor veel mensen, 
misschien nog altijd de meeste mensen, is 
dat nog altijd het lot van de film. (Het is 
bijgevolg ook waar dat sommige of mis
schien nog altijd de meeste mensen ervan 
uitgaan dat individuele filmproducties niet 
bestand zijn tegen herhaling en kritiek. Daar
net heb ik al gesuggereerd dat dit een moge
lijke opvatting over film is, en ik impliceerde 
dat ze eenzijdig was. Straks zal ik die opvat
ting een naam geven.) Maar vanaf het begin 
van de filmkunst zijn er ook mensen geweest 
die beseften dat de film, ook in zijn gewone 
verschijningsvorm, meer betekende en meer 
stof tot nadenken en ervaren bood dan op het 
eerste gezicht leek. De jongste jaren wordt 
deze gedachte steeds algemener (maar vol
gens mij lang niet zo algemeen als sommige 
mensen aan de oost- en westkust en in andere 
enclaves wel denken), terwijl ik de indruk 
heb dat maar betrekkelijk weinig mensen 
geïnteresseerd zijn in de esthetische aspec
ten van wat de networks produceren. Een 
schrijver als Leslie Fiedler beweert dat hij 
een brutale interesse voor t.v. heeft. Mis
schien is die interesse wel echt. Maar hij 
beklemtoont dat ze juist voortvloeit uit het 
feit dat de televisie geen kunst produceert, 
dat zij ons om zo te zeggen van kunst be
vrijdt. Overigens heeft hij volgens mij net 
hetzelfde gezegd over films, alle films, in elk 
geval de Amerikaanse. En als iemand wel 
een ander soort interesse zou laten blijken, 
zou mijn vraag dezelfde blijven: in wat is hij 
of zij dan geïnteresseerd?
Er is nog een ander voorbehoud - een tech
nologisch voorbehoud, als het ware - dat 
mijn opmerkingen hier aflijnt. Als door de 
toenemende verspreiding van videocassettes 
de filmgeschiedenis deel uitmaakt van onze 
actuele omgang met film, zoals de geschie
denis van de andere kunsten deel uitmaakt 
van hun actualiteit - en de film in dit opzicht 
dus de status van kunst krijgt - dan zal dat de 
opvatting als zou de individuele film wezen
lijk vluchtig zijn en na een enkele visie niets 
meer te bieden hebben, alvast minder res
pectabel maken. Of liever gezegd, die opvat
ting krijgt dan zelf iets vluchtigs, ze is dan 
klaarblijkelijk een product van historische 
omstandigheden, zonder dwingende nood
zaak. Als anderzijds videorecorders en ka
beltelevisie even ruim verspreid zijn als de 
televisie zelf, of ruim genoeg om ermee te 
kunnen concurreren, dan is het maar de 
vraag of de televisie primair als een uitzend- 
medium zal blijven bestaan. Het is er mij niet 
om te doen te voorspellen dat dergelijke 
ontwikkelingen zich effectief zullen door
zetten - het interesseert mij meer om 
conceptuele ruimte te creëren zodat we de 
esthetische mogelijkheden van dergelijke 
ontwikkelingen kunnen begrijpen.
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Genre-als-medium

Als je zegt dat het voornaamste object van de 
esthetische interesse voor televisie niet het 
individuele werk is maar het format, dan zeg 
je eigenlijk dat het format voor de esthe
tische interesse het primair individuele is. 
Deze nieuwe ontologische karakterisering 
wil duidelijk maken dat de relatie tussen het 
format en het individuele werk van wezen
lijk esthetisch belang moet zijn. Als we het 
over film hebben, zijn er twee klassieke 
begrippen die tegemoetkomen aan de ver
eisten van wat ik hier een format, een artis
tieke soort noem: de begrippen ‘vervolg
reeks’ en ‘genre’. De eenheden van een 
vervolgreeks worden gewoonlijk ‘de episo
des’ genoemd; de eenheden van een genre 
noem ik ‘de leden’. Een stelling die de moeite 
van het onderzoeken waard lijkt, is dan deze: 
om een of andere reden werkt televisie es
thetisch veeleer volgens het principe vervolg- 
reeks-episode dan volgens het principe genre- 
lid. Wat zijn dat voor principes?
In hun traditionele interpretatie komen die 
twee termen nauwelijks in de buurt van de. 
manier waarop ik zé hier gebruik: als ver
schillende compositieprincipes. Wat tradi
tioneel een genrefilm wordt genoemd, is een 
film die lid is van een bepaalde groep films; 
dat lidmaatschap roept geen problemen op, 
evenmin als de concretisering van een 
vervolgreeks in een episode dat doet. Je kunt 
bijvoorbeeld ruwweg zien dat een film een 
western is, of een gangsterfilm, of een horror
film, of een gevangenisfilm, of een ‘vrouwen
film’, of een screwball comedy. Noem deze 
onproblematische genreopvatting genre-als- 
cyclus. Daar staat dan de manier tegenover 
waarop ik in Pursuits of Happiness het genre 
heb gebruikt om de Hollywoodiaanse 
remarriage comedy te definiëren. Die op
vatting noem ik het genre-als-medium.
Omdat ik mij in een positie heb gemanoeu
vreerd waarin ik noodgedwongen stil moet 
staan bij de notie ‘genre’, besef ik dat ik 
vooral in de volgende vijf alinea’s het ge
duld van de lezer erg nodig zal hebben. De 
notie ‘genre’ lijkt de jongste tijd opnieuw de 
aandacht van literatuurtheoretici te hebben 
gekregen. De recente teksten die ik daarover 
bekeken heb (tot nu toe veel te onsystema
tisch, besef ik) beginnen echter allemaal met 
een gevoel van onvrede over de andere lite
ratuur: hetzij over de manier waarop de notie 
tot nu toe is gedefinieerd, hetzij over de 
verwarrend uiteenlopende manieren waarop 
ze is gebruikt, of over beide. Ik wil me niet 
in die discussie mengen; wat me hier meer 
interesseert, is het uittekenen van de paden 
die naar de twee (verwante) genieopvattingen 
voeren: ik wil proberen om enkele voor de 
hand liggende verwarringen op te helderen 
die op de aanpak van het genrebegrip wegen. 
In Pursuits of Happiness heb ik mij bij de 
bespreking van enkele individuele films, die 
naar mijn weten nooit als een groep waren 
samengebracht, in de richting laten leiden of 
duwen van een schets voor een genretheorie. 
Ik heb die schets alleen ingevuld voor zover 
daaraan bij het interpreteren van individuele 
films behoefte was. In dit essay daarentegen 
ga ik uit van bepaalde intuïties over waar het 
in de algemene esthetische vermogens van 
video om draait, en ik hoop ver genoeg te 
komen om die vermogens te kunnen schei
den van de gelijkaardige, maar dus wel ver
schillende vermogens van de film, om zo 
een positie te veroveren van waaruit ik die 
intuïties aan concrete gevallen kan toetsen. 
(Ik kan echter wel vermelden dat Northrop 
Frye's A Natural Perspective en Tzvetan 
Todorovs Introduction à la littérature 
fantastique de twee boeken zijn die mij het 
meest geholpen hebben. [5])
Voordat ik mijn opvatting over de twee 
contrasterende genrebegrippen geef, moet 
ik misschien vooruitlopen op twee moge
lijke bezwaren tegen mijn terminologie. Als 
er, ten eerste, een ingeburgerd, conventio
neel gebruik van het woord ‘genre’ bestaat 
en als dat overeenstemt met wat ik het genre- 
als-cyclus noem, waarom houd ik me dan 
niet aan dat simpele woord en hanteer ik een 
ander simpel woord om de andere soort te 
benoemen, dus het genre-als-medium 
— waarom zou ik die tweede soort niet ge
woon een serie of een groep of een troep 
noemen? Ten tweede: waarom zouden we, 
aangezien film zelf wordt opgevat als een 
medium (bijvoorbeeld een artistiek medium), 
dat woord niet ook gebruiken om een verza
meling werken binnen dat medium te karak
teriseren? Wat deze tweede tegenwerping 
betreft: het dubbele gebruik van het begrip 
medium is gebruikelijk in de beeldende kunst, 
waar de schilderkunst (als verschillend van 
bijvoorbeeld de beeldhouwkunst of de mu
ziek) als een medium (van de kunst) geldt en 
gouache (als verschillend van aquarel, olie
verf of tempera) ook een medium is, maar 
dan een medium van de schilderkunst. Dat 
dubbele gebruik wil ik handhaven en nog 

explicieter - of curieuzer-maken, om zo de 
mogelijkheid open te houden van een onder
zoek naar de samenhang tussen werk en 
medium, een samenhang die ik de onthul
ling of de erkenning van het ene in het andere 
noem. Die mogelijkheid openhouden bete
kent in mijn ervaring vooral weerstand bie
den tegen de verleiding om een medium 
simpelweg te zien als een vertrouwd materi
aal (bijvoorbeeld geluid, kleur, woorden) 
- alsof dit een onbevooroordeelde opvatting 
zou zijn en niet één van de vele mogelijke 
opvattingen over het materiaal van een me
dium - om juist te kunnen erkennen dat 
alleen de kunst zelf haar media kan defi
niëren. Dat alleen het schilderen, het compo
neren of het maken van films kunnen onthul
len wat vereist of mogelijk is (welke midde
len, welk materiaalgebruik) opdat iets een 
schilderij, een muziekstuk of een film zou 
zijn. Wat de eerste tegenwerping betreft, dus 
dat ik de term genre blijf hanteren als paraplu 
voor wat volgens mij toch twee verschil
lende compositieprincipes of -procédés zijn: 
ik wil dat blijven doen, omdat ik de waarheid 
wil onthullen die in beide gebruiksvormen 
van de term schuilgaat (in beide compositie
principes is er namelijk sprake van een 
generatief proces), en omdat ik de mogelijk
heid wil openlaten om het verband tussen die 
processen te onderzoeken. Het verschil tus
sen beide kan grote gevolgen hebben. Ik 
denk dat je films bijvoorbeeld gemakkelij
ker als banale producten of als amusement 
opvat als je ze niet onderbrengt in het genre- 
als-medium maar in de genres-als-cycli, of 
als je je richt op de films die werkelijk tot de 
tweede soort behoren. Films beschouwen 
als leden van genres-als-cycli, dat is de naam 
die ik nu geef aan de opvatting waarmee we 
daarnet hebben kennisgemaakt, de opvat
ting dat films iets vluchtigs zouden zijn. De 
eenvoudigste voorbeelden van zulke cycli 
werden vroeger aangekondigd door hun ti
tel, zoals The Son ofX, The Curse ofX, X 
Meets Dracula, enzovoort. Onze heden
daagse' verfijning vraagt intussen dat we 
dergelijke vervolgfilms X II, X III, enzo
voort noemen. Het is een voorbeeld van de 
grilligheid die Hollywood kenmerkt dat be
paalde vervolgfilms soms beter zijn dan hun 
originelen, zoals misschien The Bride of 
Frankenstein, of The Return of Frank James 
van Fritz Lang.
Nog een paar woorden over de terminologie, 
voor ik nadenk over de stelling dat televisie 
eerder werkt volgens het principe vervolg- 
reeks-episode dan volgens het principe genre- 
lid. Wanneer ik de oude filmterm ‘vervolg
reeks’ oppik om het contrast aan te duiden, 
doe ik dat omdat ik een intrinsiek verband 
veronderstel tussen Wat in de film ‘vervolg
reeks’ (serial) heette en wat op televisie 
‘reeks’ (series) wordt genoemd. Maarwaar- 
over ik hier graag na wil denken, is het idee 
van het seriematige in het algemeen, waarbij 
ik ook hier open wil laten wat de relaties 
tussen vervolgreeks en reeks zijn (zoals ik 
ook de vraag naar de vervolgreeks in klas
sieke romans, foto’s, schilderijen, muziek 
en strips open wil laten). Je zou kunnen 
denken dat wat op televisie het dichtst in de 
buurt komt van een vervolgfilmreeks de 
soap opera is: ook die wordt gekenmerkt 
door een min of meer eindeloos verhaal, 
waarvan de episodes door crisissen met el
kaar verbonden zijn. Maar ik wil mijn stel
ling over het seriematige van de televisie 
uitwerken vanuit mijn intuïtie dat de herha
lingen en terugkerende elementen van soaps 
in significant verband staan met die van de 
reeks, waarin het verhaal elke keer een klas
siek einde krijgt, en dat die herhalingen en 
terugkeringen versies zijn van eisen die het 
medium televisie aan al zijn formats oplegt. 
Een programma als HUI Street Blues lijkt 
een kenmerkend element van de reeks 
- namelijk dat elke aflevering een klassiek 
einde krijgt - nu net ter discussie te stellen, 
en zet daarmee dus ook het onderscheid 
tussen soap en reeks op losse schroeven. Op 
een soortgelijke, of tegenovergestelde ma
nier lijkt de geplande serie films waarvan 
Star Wars en The Empire Strikes Back de 
eerste twee afleveringen zijn, het onder
scheid tussen vervolgreeks en cyclus aan te 
vechten: de eerste vereiste van de vervolg
reeks - een over een onbepaald aantal episo
des doorlopend verhaal - bestaat erin datje 
pas in de allerlaatste episode een klassiek 
einde bereikt, en die vereiste stelt de ge
plande serie ter discussie. Dat zou alvast de 
structuur ervan dichter in de buurt brengen 
van literaire vormen zoals (afhankelijk van 
de persoonlijke smaak) de Koning Arthur- 
verhalen, de Henry-stukken van Shakespeare 
(misschien in een Lamb-achtige navertelling) 
of Tolkiens trilogie Lord of the Rings.
Een genre - in de betekenis waarin ik de term 
in Pursuits of Happiness hanteer, dus wat ik 
hier genre-als-medium noem - gedraagt zich 
volgens twee fundamentele ‘wetten’ (of 
‘principes’), waarvan de ene intern is en de 

andere extern. Intern wordt een genre ge
vormd door leden, die elk kenmerk van het 
genre delen. Dat betekent in de praktijk dat 
wanneer een bepaald lid - wat niet anders 
kan - van de rest afwijkt, het die afwijking 
moet ‘compenseren’. Naarmate nieuwe le
den nieuwe compensaties binnenbrengen, 
wordt het genre zodoende voortdurend op
nieuw gedefinieerd. Extern onderscheidt een 
genre zich van de andere genres, met name 
van wat ik de ‘naburige’ genres noem, wan
neer een kenmerk dat alle leden gemeen 
hebben een kenmerk ‘ontkent’ dat de leden 
van een ander genre gemeen hebben. Een 
kenmerk van een genre zal zo nieuwe 
verfijningen doen ontstaan. Als genres in
derdaad een systeem vormen (wat voor mij 
deel uitmaakt van de overtuiging die mijn 
interesse voor het begrip ‘genre’ levend 
houdt), zou het in principe mogelijk moeten 
zijn om vanuit een genre - via de diverse 
‘ontkenningen’ - naar naburige genres over 
te stappen, totdat je alle filmgenres op een 
rijtje hebt. Het oeuvre van Hitchcock biedt 
daarvoor geschikte voorbeelden: zijn North 
by Northwest heeft met de remarriage 
comedy een onbepaalde lijst kenmerken ge
meen, wat mij doet besluiten dat de film over 
de legitimering van het huwelijk gaat. In 
deze film, zoals in andere gelijkaardige avon
turen van Hitchcock en van anderen, krijgt 
het huwelijk die legitimatie doordat een stel 
samen een avontuur overleeft waardoor de 
natie wordt gered. [6] Maar North by 
Northwest ‘ontkent’ ook een kenmerk van 
het remarriage-genre: de eis namelijk dat de 
vrouw een soort dood en wedergeboorte 
moet ondergaan. Wanneer dat een vrouw bij 
Hitchcock effectief overkomt, zoals in 
Vertigo, de film die onmiddellijk aan North 
by Northwest voorafgaat, leidt dat tot een 
catastrofe. In North by Northwest is het de 
man die een dood en wedergeboorte mee
maakt (en ik beweer dat de reden daarvoor 
samenhangt met de structuur van het 
remarriage-genre'). Een jaar of tien eerder, 
in Notorious, compenseert Hitchcock het 
kenmerk van dood en wedergeboorte van de 
vrouw (en handhaaft hij dus de happy ending 
van het remarriage-genre) döor te bena
drukken dat haar dood en wedergeboorte 
geen voorwaarde voor de liefde van de man 
zijn, maar het effect van zijn onvermogen 
om haar te erkennen (zoals dat- in mijn visie 
op het genre - op archetypische wijze ge
beurt in Shakespeare’s The Winter’s Tale). 
De operaties van compensatie en ontken
ning moeten in Pursuits of Happiness mijn 
genreopvatting specificeren, een opvatting 
die verschilt van wat ik als de structura
listische opvatting beschouw: het genre als 
een vorm die door vaste kenmerken wordt 
bepaald, zoals een object door zijn eigen
schappen. Dat idee lijkt volgens mij bijvoor
beeld Todorovs werk over het fantastische 
verhaal te schragen. [7]

Het seriematige

Noch genre-als-cyclus, noch vervolgreeks
episode werken met de operaties compensa
tie en ontkenning. Daarom zeg ik dat zij 
seriematig gemaakt zijn, en niet - zoals het 
genre-als-medium - generatief. Maar noch 
in het genre-als-cyclus, noch in het genre- 
als-medium zijn de leden van het genre 
episodes van een doorlopende vertelling, 
situatie of setting. Als Frankenstein een bruid 
zoekt, is dat niet dezelfde verhaal als wan
neer Rhoda (in een naar haar genoemde 
populaire televisiereeks van een paar jaar 
terug) een echtgenoot zoekt. Het eerste is 
een zelfstandig drama, het tweede dient een 
vervolgverhaal, een voor en een na.
Door over een ‘seriematig procédé’ te spre
ken, wil ik iets vasthouden van de correcte 
intuïtie die volgens mij in de term ‘narratieve 
formule’ besloten ligt. Als theoretici die zich 
over structuren of vormen buigen het over 
‘formules’ hebben, dan denken ze, geloof ik, 
aan een constructie volgens de principes van 
het genre-als-cyclus of de vervolgreeks-epi- 
sode, waarin elk exemplaar een perfect voor
beeld vormt van de formule, zoals iedere 
oplossing van een vergelijking of ieder ele
ment van een wiskundige reeks een perfect 
voorbeeld is van de formule die ze ‘gene
reert’. Het ene exemplaar heeft niet meer 
deel aan de formule dan een ander, en het is 
evenmin zo dat ze elkaar becommentariëren 
om zichzelf en elkaar te onthullen: of een 
exemplaar tot de formule ‘behoort’, wordt 
evenals de identiteit van het exemplaar door 
de formule beslist. (Opmerkingen als deze 
zijn werkelijk recepten - meestal niet-be- 
proefde - voor hoe een formule eruit zou 
zien, en dus voor wat in dit verband als 
‘ generatief zou gelden. Ik ga ervan uit dat de 
diverse episodes van pakweg Rhóda geen 
gemeenschappelijke plotelementen hoeven 
te hebben: de genererende formule is vol
doende gespecificeerd als je de vaste perso
nages en hun onderlinge relaties hebt om

schreven. (Van deze personages en relaties 
kun je dan eveneens de terugkerende ken
merken specificeren.) Zo krijg je de situatie 
voor een situation comedy. Een bepaalde 
beschrijving van de situatie zou dan meteen 
de formule voor de komedie opleveren. De 
plaats van het onbekende nieuwe element 
dat het generatieve proces op gang moet 
brengen,, het element dat een verschil mar
keert, kan door eender welke gebeurtenis 
worden ingenomen die de situatie op een 
komische manier wijzigt - Rhoda krijgt huid
uitslag; haar zus wordt achtervolgd door de 
Don Juan van het kantoor; haar moeders 
eerste vriendje is net weer opgedoken, enzo
voort. Je hebt dan alleen een minimumdosis 
talent nodig om de door de formule gegene
reerde resultaten vakkundig - wat natuurlijk 
niet per se ook wil zeggen: verkoopbaar- uit 
te schrijven; heel wat meer talent heb je 
nodig om de personages en hun onderlinge 
relaties te bedenken en ze met acteurs in te 
vullen, op zo’ n manier dat alle gegenereerde 
episodes als vanzelf en doorlopend grappig 
zijn.) Terwijl niets van dat alles geldt voor 
het genre-als-medium. In wat ik het genre 
van de remarriage comedy noem, garan
deert zelfs de aan- of afwezigheid van de 
naam van het genre - dus de hernieuwde 
band tussen een getrouwd of verliefd stel - 
niet dat een bepaald exemplaar al of niet tot 
het genre behoort. Van een genre deel uitma
ken is iets watje moet veroveren of verdie
nen, bijna als door een discussie met de 
leden ervan. (‘Van een genre deel uitmaken 
moetje veroveren, als door een discussie... ’ 
Dat is meteen een allegorie van de relatie 
tussen de twee hoofdpersonages in derge
lijke komedies. Hun onderlinge conversa
ties zijn avonturen waarin ze elkaar aldoor 
verrassen en telkens opnieuw in elkaar geïn
teresseerd raken. Om die verrassingen en 
interesses te kunnen verzinnen moet je ta
lenten aanboren waarvan niet alleen, of niet 
in de eerste plaats, de energie veel groter is 
dan watje nodig hebt om een reeks te ont
wikkelen. Ook de volgorde van de diverse 
stappen is hier anders: het basisidee stelt zo 
goed als niets voor vergeleken met de details 
van de uitwerking - zoals te verwachten valt 
als je de regel van het format om zo te zeggen 
overboord hebt gegooid. Watje hier de for
mule zou kunnen noemen, of wat ik in 
Pursuits ofHappiness de mythe noem, wordt 
door de ‘voorbeelden’ zelf bediscussieerd, 
onderzocht of gegenereerd.)
Wat maakt dat allemaal eigenlijk pit? Ik 
verwacht geen eenvoudig of direct antwoord 
op de vraag naar het verschil tussen het 
genererende en het seriematige. Misschien 
benoemen ze onverenigbare manieren om 
naar menselijke activiteiten in het algemeen 
te kijken, of naar teksten. Je zou bijvoor
beeld kunnen denken dat de serie met haar 
formules de constructiewijze van populaire 
kunstvormen specificeert, terwijl het genre- 
als-medium met zijn intrinsieke discussies 
dan de constructiewij ze van de hogere kunst
vormen beschrijft. John G. Cawelti’ s Advent
ure, Mystery, andRomance: Formula Stories 
as Art and Popular Culture wijst misschien 
in die richting. [8] In The Classical Style 
maakt Charles Rosen binnen de hogere kunst
vormen een gelijksoortig onderscheid tus
sen het grote en het middelmatige, of tussen 
het oorspronkelijke en het academische. [9] 
In zijn klassieke analyse van het sprookje 
suggereert Vladimir Propp dat je van een 
geraffineerd kunstwerk niet verwacht dat 
het op dezelfde manier als het sprookje ge
hoorzaamt aan formules. [10] Maar dat ver
legt de vraag alleen maar, want wat is die 
manier?
Je bent geneigd die vraag te beantwoorden 
met zoiets als ‘mechanisch of automatisch 
(of formulair?)’. Maar misschien geldt dat 
specifiek voor sprookjes en niet voor alle 
kunstvormen die je populair kunt noemen. 
Zijn vazen met zwarte of rode figuur
schilderingen minder formulait? En stellen 
zij minder voor dan hoge kunst? Ameri
kaanse quilts (dekens) uit de 19de eeuw zijn 
beslist niet minder formulait, maar het effect 
ervan kan adembenemend zijn en doet den
ken aan de directheid van sommige niet- 
figuratieve schilderijen. Evenals die schil
derijen (ik denk aan bepaalde werken van 
Rothko, Louis, Noland, Olitski, Stella) be
staan deze voorbeelden in wezen als exem
plaren van een serie. Daaruit zou volgen dat 
het idee om deel uit te maken van een serie, 
om te zijn geconstrueerd volgens het prin
cipe vervolgreeks-episode, geen scheidings
lijn aanbrengt tussen populaire en hoge kunst, 
op voorwaarde natuurlijk dat je dergelijke 
schilderijen als hoge kunst opvat, waartoe 
niet iedereen bereid is. En op voorwaarde dat 
het concept ‘serie’ bij schilderijen (of de
kens) dezelfde gedachte vasthoudt als het 
concept ‘vervolgreeks’ in de film of ‘reeks’ 
op televisie. Voorzover die gedachte erin 
bestaat dat een formulait verband wordt 
gelegd tussen de verschillende exemplaren,

6 • De Witte Raaf 78 • maart-april 1999



lijkt het onderlinge verband tussen de schil
derijen van een serie even sterk (even me
chanisch, om zo te zeggen) als het onder
linge verband tussen de episodes van een 
reeks. Eigenlijk lijkt het verband tussen de 
schilderijen zelfs te sterk om een kunstwerk 
op te leveren: de exemplaren lijken louter te 
worden gegenereerd, of gedetermineerd, 
door een format met een beperkt aantal ken
merken, die stuk voor stuk gespecificeerd of 
gevarieerd kunnen worden om nieuwe exem
plaren op te leveren. (Ik denk hier aan Stel
la’s Z-vormen, aan Nolands Chevrons of 
Ribbons en aan Louis’ Unfurleds.) Je zou 
kunnen zeggen dat de relatie tussen de leden 
geheel en al wordt bepaald door hun onder
linge verschillen, wat een opvatting uit de 
linguïstiek of van hedendaagse teksttheoretici 
lijkt te illustreren: taal en betekenis - en 
vandaar ook alles wat de plaats van de kunst 
inneemt of eraan voorafgaat - zouden niet 
bepaald worden door tekens die (op zich
zelf) betekenis bezitten of bevatten, maar 
door het patroon van de verschillen tussen de 
leden (zeg maar: door de synthese van hun 
onderscheidende kenmerken). Maar tegelij
kertijd kan het idee van de serie zo’n opvat
ting ook aan vechten: meestal versterkt - of 
fundeert - die opvatting namelijk de bewe
ring dat de zintuiglijk waarneembare eigen
schappen van het teken zelf ook arbitrair 
zijn. Wat het schilderen in series nu net 
betoogt, is juist het absoluut niet-arbitraire 
van het format, omdat de artistieke ontdek
king er juist in bestaat dat deze synthese van 
kenmerken exemplaren genereert die zich
zelf stuk voor stuk als een belofte van schoon
heid overeind houden. Je zou in die prestatie 
misschien zoiets als een empirische ontdek
king van het apriori kunnen zien - wat niet 
zoveel verschilt van een bepaald verlangen 
van de filosofie. [11]
Een ander domein waarin het idee van het 
formulaire thuis is, is jazz. In bijna de hele 
jazzgeschiedenis worden improvisaties ex
pliciet mogelijk gemaakt door gedeelde for
mules, zoals de riff of de progression. Maar 
met de rol van de formule in de improvisatie 
zijn we ook in andere domeinen vertrouwd 
- op andere terreinen van de muziek (bij
voorbeeld in de improvisatie van cadensen), 
in andere vormen van recitatie (bijvoorbeeld 
het zingen van heldendichten) en in andere 
theatervormen (bijvoorbeeld de commedia 
dell'arte). Als mensen zeggen dat ze heim
wee hebben naar de televisie zoals ze was 
toen ze nog helemaal live werd geprodu- 
ceerd, is wat ze missen misschien da.t besef 
van het improvisatorische. De afgenomen 
rol van improvisatie op televisie zou wel- 
eens deel kunnen uitmaken van een bekend 
proces in de geschiedenis van de uitvoering
spraktijken: de ruimte voor improvisatie 
wordt steeds kleiner, ten gunste van, zeg 
maar, het letterlijke; zodat het de zanger niet 
meer vrij staat naar eigen inzicht de basso 
continuo in te vullen of zijn of haar eigen 
cadens uit te werken: ze zijn immers uitge
schreven, vastgelegd. Toch blijft ook in de 
televisieformats ruimte voor improvisatie. 
Straks ga ik daar nader op in, maar eerst wil 
ik iets zeggen over wat die formats zijn of 
waaruit ze bestaan.
Ik teken hier aan dat het idee van improvisa
tie nauw samenhangt met, maar tegelijk te
gengesteld is aan het idee van het serie
matige. In vervolgfilms en in soaps draait de 
suspense rond de noodzaak tot improvisatie, 
zowel in de stijl als in de plot - het mense
lijke komt tot uiting in het vermogen en de 
bereidheid om te improviseren, maar ook in 
het vermogen en de bereidheid om je door 
moeilijkheden heen te slaan. Waar alles om 
draait, is de vraag hoe de held en de heldin 
dit, dit nooit eerder geziene gevaar kunnen 
overleven; maar ook: hoe de makers zich uit 
de slag trekken. Die vragen hebben zowel 
emotionele als intellectuele equivalenten in 
het komische register. Misschien is het wel 
deze verbinding tussen het seriematige en de 
improvisatie die het seriematige koppelt aan 
het idee of het feit van het populaire. Van de 
andere kant lijkt het seriematige in de mu
ziek en de schilderkunst er juist op uit om de 
improvisatie tot een minimum te beperken, 
als wilden ze aantonen dat er dwingende 
noodzakelijkheden te vinden zijn waarvan 
de gevolgen net zo mooi kunnen uitvallen 
als die van onvoorziene toevalligheden.

De materiële basis van televisie

Waarom heb ik dat onderscheid tussen twee 
compositieprocédés aangebracht? Ik wou 
achterhalen op welke manier de televisie 
haar medium onthult. Het was een poging 
om een vinger te krijgen achter iets wat je 
zou kunnen zien als het esthetische belang 
van de televisie. Dat de televisie aanzet tot 
esthetische interésse, en dat die interesse 
verwant is met - maar ook verschilt van - de 
belangstelling voor de economie, de socio
logie en de psychologie ervan, en dat we die 

interesse nog niet voldoende begrijpen - wat 
ertoe bijdraagt dat de kritische traditie in
zake televisie onvoldoende is ontwikkeld: 
dat vormt eigenlijk het vertrekpunt van mijn 
speculaties. Als het zinnig blijkt het esthe
tische belang van de televisie te lokaliseren 
in het procédé vervolgreeks-episode, en niet 
in het procédé genre-lid, zou een onderzoek 
naar ‘de televisie als feit’ ons meer inzicht 
moeten opleveren in het waarom van deze 
twee esthetische compositieprincipes.
Zoals ik heb gezegd, gaat het om principes 
voor de onthulling (wat ik meestal de erken
ning noem) van een artistiek medium. In The 
World Viewed specificeer ik die onthulling 
door in te gaan op wat ik ‘de materiële basis’ 
van de film noem. Ik stel voor om ook hier 
een dergelijk idee tot leidraad te nemen, 
waarbij ik er niet zomaar van uitga dat zo’n 
idee ook zinnig is. Ik beweer eigenlijk alleen 
dat wat ik hier zeg zinnig is als mijn aanpak 
van The World Viewed zinnig is. Dat is 
allerminst zeker, maar in dat boek licht ik 
mijn benaderingswijze alvast veel dieper uit 
dan ik dat hier kan doen.
Ongeveer halfweg in The World Viewed 
geef ik een voorlopige, beknopte karakteri
sering van de materiële basis van de film; 
zonder die basis zouden we niets een film 
kunnen noemen, zoals we zonder kleur op 
een afgebakende tweedimensionale drager 
niets een schilderij zouden kunnen noemen. 
Ik noem die basis “een opeenvolging van 
automatische wereldprojecties" -[12] Om vat 
te krijgen op mijn intuïtie omtrent de verge
lijkbare materiële basis van het (esthetische) 
medium televisie, grijp ik eerst terug op de 
enige opmerking over televisie die in The 
World Viewed opduikt. Dat gebeurt op het 
moment dat ik de film tracht te onderschei
den van het theater, op basis van het evidente 
verschil dat de acteurs in het theater in le
vende lijve verschijnen en in de film duide
lijk niet. Ik citeer het antwoord daarop van 
André Bazin, die dat evidente verschil baga
telliseert doordat hij ontkent dat “het doek 
niet in staat zou zijn om ons ‘in aanwezig
heid van’ de acteur te brengen”. [13] Bazin 
wil zeggen dat het doek de aanwezigheid 
van de acteurs aan ons doorgeeft, als via een 
spiegel. Mijn antwoord daarop is dat Bazins 
idee eigenlijk helemaal opgaat voor live 
televisie, waar datgene wat ons gepresen
teerd wordt in de tijd samenvalt met de 
presentatie ervan. Dat blijft allemaal erg 
evident, in elk geval is het weinig verras
send. Wat mij verbaasde, was dat ik vervol
gens tegenwierp dat “wat ons op live televi
sie wordt gepresenteerd terwijl het plaats
vindt, niet de wereld is maar een gebeurtenis 
die van de wereld losstaat. Televisie is er niet 
op uit bloot te leggen, maar te dekken (zoals 
je iemand met een geweer dekt), iets in het 
blikveld te houden”. [14]
Op deze suggestie doordenkend wil ik de 
materiële basis van televisie omschrijven als 
een stroom van gelijktijdige gebeurtenis
receptie. Zo vat ik de televisie als esthetisch 

. feit op, een feit dat ik nu verder wil invullen. 
Waarom de begrippen ‘stroom’ en ‘gelijk
tijdigheid’ hier de plaats van ‘opeenvolging’ 
en ‘het automatische’ innemen, ‘gebeurte
nis’ in de plaats van ‘wereld’ komt en ‘recep
tie’ in de plaats van ‘projectie’, dat zijn 
knopen die we niet kunnen doorhakken voor
dat we elk van die concepten hebben onder
zocht. De wijze van waarnemen die de ma
teriële basis van de film verlangt, noem ik 
kijken. De wijze van waarnemen die samen
hangt met de materiële basis van televisie is 
die van het registreren (monitoring). Deze 
keuze is in eerste instantie ingegeven door 
het feit dat ik transmissie niet als een wezen
lijk kenmerk opneem in mijn karakterise
ring van de materiële basis van televisie, 
aangezien ik het uitzenden niet wezenlijk 
vind voor hoe televisie werkt. De myste
rieuze apparaten of visuele velden in onze 
woning - en in ons privéleven - moeten we 
in dat geval niet zien als ontvangers maar als 
monitoren. Mijn stelling over het esthetische 
medium televisie kan ik nu zo formuleren: 
de geslaagde formats onthullen (of erken
nen) de condities van het registreren, en dat 
doen ze door middel van het compositie- 
procédé vervolgreeks-episode, dat wil zeg
gen door middel van een esthetisch procédé 
waarin de basis van het medium in de eerste 
plaats wordt waargemaakt door het format 
en niet door de concrete invullingen ervan.

Leven op de buis

Wat zijn de formats of de seriematige procé
dés van televisie? Ik wil het hebben over 
werkelijk evidente dingen: sitcoms, spel- 
programma’ s, sportreportages, culturele pro
gramma’s (concerten, opera, ballet, enzo
voort), praatprogramma’s, toespraken en 
voordrachten, nieuwsprogramma’s, weer
berichten, films, specials, enzovoort.
Een opmerkelijke eigenschap van die lijst is 
het hoge praatgehalte. Ongetwijfeld is dat de

Paul Marchal: "Alleszins één vraag voor ons is opgelost. Dat wij niet meer 
hoeven te zoeken - dat ze gevonden zijn."

reden waarom van televisie vaak wordt ge
zegd dat ze ‘gezelschap’ biedt. Maar wat wil 
dat gepraat duidelijk maken, en vooral: hoe 
maakt het duidelijk datje niet alleen bent, of 
in ieder geval dat alleenzijn niet ondraaglijk 
is? Voor een deel is het natuurlijk een functie 
van de gelijktijdigheid van het medium - of 
van het feit dat het altijd live kan zijn en er 
geen merkbaar onderscheid is tussen live 
enerzijds en herhaling of replay of opname 
anderzijds: de anderen zijn hier, zoniet op
gesloten in dezelfde kamer, dan toch in elk 
geval gevangen in dezelfde tijd. Je ontvangt 
ze of registreert ze, zoals je dat met telefoon
tjes doet; en anders dan bij verfilming en 
projectie schuift dat ontvangen of registre
ren zich niet tussen hun aanwezigheid voor 
de camera en hun aanwezig-zijn voor ons. 
Ik realiseer me dat zelfs deze schets van een 
manier om tegen televisie aan te kijken - met 
name de verwijzing naar de gedachte dat er 
‘geen merkbaar onderscheid’ is tussen live 
en herhaling of replay of opname - te snel 
over belangrijke zaken heen stapt. In deze 
typering wordt er zelfs geen rekening mee 
gehouden dat televisie evengoed met film 
als met tape kan werken. William Rothman 
suggereerde me dat we, aangezien televisie 
evengoed de vorm van film of video kan 
aannemen, misschien een dimensie van haar 
‘gezelschapskarakter’ kunnen ontdekken in 
het switchen van de ene vorm naar de an
dere: daarin ligt precies datgene wat altijd 
live is, wat gelijktijdig met ons kijken tot 
stand wordt gebracht. Dat verwijst naar het 
kenmerk van televisie dat ik ‘de stroom’ heb 
genoemd (en waarmee ik zowel de stroom 
van de actualiteit als de continuïteit be
doelde), toen ik de materiële basis van het 
esthetische medium beschreef. Televisie
formats zijn zo gemaakt dat ze deel hebben 
aan die continuïteit. Ze zijn zo gemaakt dat 
ze discontinuïteiten toestaan, zowel in zich
zelf als tussen elkaar, en ook tussen zichzelf 
en reclamespots, spotjes van het station, 
nieuwsberichten, tests van de noodsignalen, 
kleurtestbeelden, aankondigingen, enzo
voort. Daarmee bedoel ik: ze zijn zo ge
vormd dat elke onderbreking en elke terug
keer leesbaar is. Zodat het switchen (ik be
doel hiermee niet zozeer het schakelen bin
nen een verhaal maar het schakelen van 
pakweg een verhaal naar een onderbreking, 
voor een spotje van de sponsor of het station 
bijvoorbeeld, en weer terug) even sterk op 
leven wijst - op een manier die we nog 
moeten specificeren - als het registreren dat 
doet.
(Ik denk in dit verband aan de nog 
ongedefinieerde esthetische plaats van 
reclamespots. Wie niet met commerciële t. v. 
vertrouwd is, ziet .ze vaak alleen maar als 
amusante of irriterende onderbrekingen (of, 
uiteraard, als tekenen van een corrupte sa
menleving); kenners doen soms alsof zij ze 
veel interessanter vinden dan de zogenaamde 
programma’s die ze onderbreken. Allicht 
vinden gewone mensen, ik bedoel mensen 
die in deze discussie niet per se een punt 
willen scoren, soms het ene, soms het an
dere. En in alle nuchterheid twijfel ik er niet 
aan dat sommige reclamespots gewoon inte
ressanter zijn dan sommige programma’s. 
De inspanning, of de bewering, om aan 
reclame de voorkeur te geven boven pro
gramma’s wijst er volgens mij op dat de 
esthetische positie van reclamespotjes, dat
gene wat je hun mogelijkheid zou kunnen 
noemen - wat ze esthetisch mogelijk maakt, 
en niet gewoon ondraaglijk - niet in hun 
intrinsieke esthetische waarde ligt, maar in 
het feit datje ze kunt lezen niet als onderbre

kingen maar als interludiums. (‘Niet hun 
intrinsieke esthetische waarde...’: je zou 
niet met dezelfde welwillende belangstel
ling zitten kijken naar periodiek herhaalde, 
één minuut durende beelden van pakweg het 
gezicht van Greta Garbo of een act van 
Chaplin: deze glimpen van het meesterlijke 
zouden gewoon zinloos zijn.) Natuurlijk 
kunnen reclamespots op zo’n manier wor
den gemaakt dat ze echt bijna onverdraaglijk 
zijn, zoals de reclame voor tweedehands- 
auto’ s ’ s avonds laat, of de aanbiedingen van 
platen die ‘in geen enkele winkel te koop 
zijn’. Maar zelfs in die gevallen maakt een 
‘live switch’ - een switch naar het leven - ze 
nog net draaglijk: het leven wordt erkend 
door de vertrouwde uitnodiging op dat wel 
erg late uur om ‘even langs te komen’, of om 
iets te bestellen door ‘nu te bellen’ of te 
schrijven. Waar leven is, is er hoop.) 
Het ‘gezelschap’ dat de televisie biedt, wordt 
uitgedrukt door het vele gebabbel, maar ook 
door het enorme repetitieve karakter van de 
formats waarin dat gebabbel is ingebed. Ik 
denk hier niet alleen aan de expliciete praat
programma’s, met hun terugkerende 
rekwisieten en presentatoren en gasten. Ook 
sportreportages zijn (zoals de sport
evenementen zelf) ingebed in gepraat; en 
zelfs spelprogramma's zie ik als aanleidin
gen of voorwendsels om te praten. Natuur
lijk zijn die programma’s zo op het oog en 
het oor redelijk sensationeel, met hun obli
gate gespring en geschreeuw; sommige heb
ben zelfs iets educatiefs. Maar volstaan die 
sensatie en dat educatieve om te verklaren 
waarom men er eindeloos wil naar kijken en 
waarom men er zoveel plezier aan beleeft? 
Even weinig bevredigend vind ik het om 
daarvoor te verwijzen naar de vermeende 
aantrekkingskracht, of de dagdroom, van 
het ‘in één klap rijk worden’ - toen ik na
dacht over de aantrekkingskracht van de 
Holly wood-komedies uit de jaren ’30 vond 
ik het al even onbevredigend om de popula
riteit ervan te verklaren met het wijd
verspreide idee dat ze sprookjes in een eco
nomische crisistijd zouden zijn geweest. Mij 
valt het simpele feit op dat er in elk spel- 
programma dat ik heb gezien een nieuwe 
groep deelnemers aan ons wordt voorge
steld. Wat mij verbaast, is niet dat ons wordt 
gevraagd om ons met deze gewone mensen 
te identificeren, maar simpelweg dat we aan 
hen worden voorgesteld. Het moeilijkste of 
engste onderdeel van de conversatie, name
lijk het improviseren van de conventionele 
frasen bij de kennismaking en het begin van 
het gesprek, dat is het enige waar deze formats 
tijd voor maken; en dat wordt eindeloos 
herhaald, zonder benarde gedachten over de 
mogelijke gevolgen, zoals die zich onver
mijdelijk opdringen wanneer je tijdens een 
ontmoeting in de werkelijkheid jezelf prijs
geeft. Degene die ons voor altijd aan elkaar 
voorstelt, die telkens opnieuw de initiatie op 
zich neemt, die de macht heeft om iets 
vertrouwds te smeden uit wat vreemd is - de 
presentator van de show - wordt ruimschoots 
voor zijn vaardigheden beloond; hij wordt 
weliswaar geen ster, maar wel een personality 
of zelfs een beroemdheid, beroemd om niets 
anders dan dat hij zichtbaar is en nieuwe 
ontmoetingen overleeft.
Dat het idee van de improvisatie hier opduikt 
of weer opduikt, verwijst naar de speel
ruimte die, zoals ik heb gezegd, ook in de 
meest hardnekkige televisieformats voor im
provisatie is overgebleven: het gepraat. Ik 
zou niet meteen willen zeggen dat de impro
visatie daar haar vaste plek heeft - het ge
praat is immers vrijwel alomtegenwoordig.
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Wel is het zo dat elk ‘praatformat’ op zijn 
eigen manier improvisaties afdwingt of 
mogelijk maakt. Het uitvoerigst gebeurt dat 
natuurlijk in de praatprogramma’s zelf, met 
hun monologen - en dus met de onderbre
kingen en incidentjes waar werkelijk bedre
ven monologen om vragen - en met hun min 
of meer uitgesponnen interviews. Dat daarin 
niets van belang wordt gezégd, doet er wei
nig toe vergeleken met het feit dat er iets 
wordt gezegd, dat we de beroemdheden van 
de dag en van de eeuw net als ons zien bij het 
leven - en voor hun leven — naar woorden 
zien zoeken. De presentator moet de gave 
hebben om te weten hoe en hoever hij zijn 
gasten op hun gemak kan stellen en in het 
nauw moet brengen, en hoe hij daarmee een 
drama kan opbouwen, en hoe hij dat drama 
kan domineren door elke repliek te overtroe
ven. Dat is niet hetzelfde als van iedere 
gebeurtenis een komisch nummer maken, 
iets waarvoor Jonathan Winters en Robin 
Williams het talent en de verbeelding heb
ben. Zij zijn te anarchistisch om hun gasten 
te onderhouden of te zeer opgeslorpt door 
hun eigen verzinsels, alsof ze erdoor bezeten 
zijn, om een conversatie uit te uitlokken en 
vorm te geven. Johnny Carson weet het 
gesprek zo goed tot op (niet over) het randje 
van de gêne te brengen en heeft zo’n band, 
om niet te zeggen samenzwering met de 
camera opgebouwd, dat hij de reacties van 
zijn kijkers kan sturen met een blik in onze 
richting (de richting van de camera) - een 
vermogen dat de komiek deelt met de leeu
wentemmer. Ook bij de zogenaamde achter- 
grondcommentaren bij sportreportages doet 
het er weinig toe dat ze niet erg informatief 
zijn - waar het in die rol om gaat is het 
onvoorbereide karakter van de reactie. We 
hebben zo’n honger naar wat niet is voorbe
reid, niet in een script is vastgelegd, dat de 
nieuwslezers zich verplicht voelen daaraan 
tegemoet te komen door tussen twee nieuws
items grapjes uit te wisselen (of in een ver
korte vorm: door eikaars naam grappig uit te 
spreken), iets wat uiteraard ook weer vol
gens script kan gebeuren - een mogelijkheid 
die perfect samenvat waar onze honger ei
genlijk vandaan komt. Het gaat hier om een 
primitieve variant van de complexe emotie 
die we ondergaan als een acteur uit zijn of 
haar personage stapt als deel van zijn of haar 
vertolking - zoals bijvoorbeeld in Bergmans 
The Story of Anna of in Godards Deux ou 
trois choses que je sais d’elle, of aangedikt 
in de recente film The French Lieutenant’s 
Woman. Omdat de gewoonte om grapjes uit 
te wisselen duidelijk maakt dat nieuwslezen 
een vorm van acteren is (het kan best be
doeld zijn om dat feit te verhullen)—en het 
nieuws zelf, voor zover de televisie het kan 
overbrengen, alleen al vanwege die 
theatralisering waarschijnlijk eerder wel dan 
niet fictief is - moet er nog iets anders zijn 
dat televisie overbrengt, iets wat voor ons 
even belangrijk is als het onderscheid tussen 
feit en fictie, een kwestie van leven en dood. 
Namelijk de demonstratie dat ons nieuws, of 
het nu feit of fictie is, nog iets is waarop je 
menselijkkunt reageren, waarop je met name 
kunt reageren met het menselijke improvi
satievermogen. Maar welk nieuws zou zo 
verschrikkelijk kunnen zijn dat we zelfs in 
zo’n middelmatige blijk van dat vermogen 
een geruststelling willen zien? Aan het slot 
geef ik op deze vraag een antwoord.

Meervoudige gelijktijdigheid

Een meer acute vraag is deze: als ik de 
improvisatie terecht als een teken van men
selijk leven kan beschouwen, een teken dat 
de overzetting van live naar tape overleeft, 
hoe komt het dan dat mensen die heimwee 
hebben naar de live-kwaliteit van de televi
sie niet zien waar die kwaliteit bewaard 
blijft? Misschien missen zij vooral de leven
digheid van de toneelproducties zoals die 
vroeger op t. v. te zien waren. Maar het is niet 
meteen de opdracht van de televisie om haar 
kijkers de ervaring van live theater te bieden 
- ze moet er alleen op uittrekken om ons 
uitvoeringen (live of op tape) te bezorgen 
die de moeite waard zijn. Waarom wordt die 
live-kwaliteit niet opgemerkt waar zij nog te 
vinden is, in de improvisaties van het gepraat 
en de woordenwisseling? Is dat domein te 
banaal voor mensen die zich iets hogers 
voorstellen? Ik ontken niet dat het enigszins 
paradoxaal is om leven te zoeken in wat 
doorgaat voor het saaiste en meest doodse 
aspect van televisie, namelijk de alomtegen
woordige ‘pratende koppen’. De vraag die 
we onszelf moeten stellen luidt dan: waar
aan heeft dat aspect zijn doodse reputatie te 
danken?
De categorie voor de materiële basis van 
televisie, die ons na de categorieën ‘stroom’, 
‘gelijktijdigheid’ en ‘receptie’ nog resteert, 
de categorie ‘gebeurtenis’, is hier op haar 
plaats. Om de betekenis daarvan te belichten 
is het nuttig eerst even de formats te bekijken 

die niet primair op praten zijn afgestemd 
- bijvoorbeeld sportreportages en culturele 
verslagen. Zij zijn goed voor het leeuwen
deel van het televisiemenu dat mijn kennis
sen (en ikzelf, naast films) verorberen. Wat 
die programma’s kenmerkt, is het feit dat ze 
gepresenteerd worden als gebeurtenissen, 
dat wil zeggen als iets unieks, als speciale 
gelegenheden, als iets wat buiten het ge
wone valt. Maar als het televisiescherm graag 
evenementen registreert, dan geldt dat blijk
baar evengoed voor het tegenovergestelde, 
het alledaagse, het herhaalde, het terugke
rende, het allervertrouwdste. De vertrouwde 
herhalingen van de praatprogramma’s — ze
ker in de situation comedies - bieden bijge
volg ‘gezelschap’ omdat ze het gewone en 
het alledaagse belichamen.
Troost of gezelschap vinden in wat oneindig 
gebeurtenisarm is: de zuiverste realisatie en 
het symbool daarvan vind je in het letterlijke 
gebruik van televisietoestellen als monito
ren die worden ingezet tegen wat verdacht is, 
ongewenste indringers bijvoorbeeld. De rij 
monitoren waar een portier af en toe een blik 
op werpt - waarvan de camera’s bijvoor
beeld aangebracht zijn in de lege gangen die 
naar de anders onbewaakte toegangen tot 
een gebouw leiden—symboliseert de manier 
van waarnemen die ik als de esthetische 
toegang tot fie televisie beschouw.
De vele monitoren, stuk voor stuk verbon
den met een min of meer vaste camera, 
signaleren de ontkenning van de opeenvol
ging die het medium wezenlijk fundeert. 
Wanneer een station een sportevenement 
wil verslaan, installeert ze haar camera’s 
vooraf, ‘in afwachting van’. Dat de beelden 
ervan vervolgens één voor één naar ons 
worden doorgestuurd, is niet meer dan een 
economische toevalligheid; in principe zou
den we allemaal naar een replica kunnen 
kijken van de rij monitoren die de producer 
ziet. De materiële basis van televisie zouden 
we dan de meervoudige gelijktijdigheid kun
nen noemen. Als de camera waarvan het 
beeld in onze ene ontvanger terechtkomt een 
switch maakt, moeten we die niet zien als 
een becommentariërende switch van de ene 
camera of gezichtshoek naar de andere ca
mera of gezichtshoek, maar als een ver
schuiving van de aandacht van de ene naar 
de andere monitor. Opeenvolging maakt 
plaats voor switchen, wat wil zeggen dat de 
overgang van het ene beeld naar het andere 
niet, zoals bij de film, gemotiveerd wordt 
door de eisen van de betekenis, maar door de 
eisen die de onverwachte gebeurtenis en de 
poging om daarop te anticiperen stellen 
- alsof de betekenis door de gebeurtenis zelf 
wordt gedicteerd. Zoals wanneer je op een 
monitor het hart of de snelle oogbewegingen 
tijdens de droomfase registreert — kortom: 
tekens van leven - bestaat wat op het scherm 
verschijnt grotendeels uit een grafische voor
stelling van het normale, of de vaststelling 
van de grens- of richtlijn, een lijn, zo zou je 
ze misschien kunnen noemen, van het alle
daagse, waartegen zich dan gebeurtenissen 
aftekenen waarvan de betekenis perfect voor
speld kan worden. Terwijl je het klassieke 
verhaal kunt voorstellen als een ontwikke
ling die vanuit een bestaande stabiele situa
tie via een afwijkende gebeurtenis uitloopt 
op een nieuwe stabiele situatie die op de 
oorspronkelijke betrokken is, kun je het serie
matige procédé opvatten als het vastleggen 
van een stabiel uitgangspunt, dat dan wordt 
doorprikt door terugkerende crisissen of 
gebeurtenissen. Die crisissen zijn geen ont
wikkelingen van de situatie die een enkele 
oplossing vereisen, maar inbreuken of inci
denten - van humor, of avontuur, of talent, 
of ellende - die stuk voor stuk hun voorspel
bare verloop kennen en zich vervolgens weer 
in het domein van het alledaagse inpassen 
- wat misschien betekent dat het seriematige 
procédé niet dialectisch is.
Omdat ik niet wil beweren dat het generatieve 
en het seriematige het veld van narratieve 
mogelijkheden onder elkaar verdelen, wil ik 
evenmin beweren dat ze elkaar zouden uit
sluiten. Als ik dus zeg dat televisie haar 
formats zo organiseert dat ze de ervaring en 
het concept van de gebeurtenis exploreren, 
en dus ook de ervaring en de notie van het 
alledaagse, wil ik daarmee niet gezegd heb
ben dat de film zo’n exploratie niet zou 
kennen, maar alleen dat elk medium zijn 
stabiele uitgangssituaties op zijn eigen ma
nier uitwerkt. Die manieren zullen even dicht 
bij elkaar staan als ‘kijken’ bij ‘registreren’; 
hoe we die nabijheid en die afstand kunnen 
definiëren, daarvoor willen mijn opmerkin
gen onze interesse wekken. Bijvoorbeeld: 
film en video kunnen zich beide met de 
natuur bezighouden, maar als mijn onder
scheid tussen ‘kijken’ en ‘registreren’ steek 
houdt, zou onze ervaring van de natuur, de 
rol die ze in ons leven speelt, zich over de 
verschillende presentatiewijzen moeten uit
splitsen. In The World Viewed opper ik de 
gedachte dat: “het kader in de film in het 

algemeen (...) een betekenis heeft die tegen
gesteld is aan die van het kader in de schil
derkunst. Inhakend op Bazins opmerking 
dat het doek evenzeer functioneert door wat 
het uitsluit als door wat het insluit, dat het 
niet zozeer kadert als wel maskeert (wat me 
ertoe bracht over de foto te spreken als over 
een segment van de wereld als een geheel), 
heb ik het kader van een film geïnterpreteerd 
als datgene wat aan de inhoud vorm geeft, 
niet op de manier waarop randen en contou
ren vormgeven, maar eerder zoals weefge
touwen en mallen dat doen”. [15] In dat 
licht, ging ik verder, “wordt van de mensen 
die de eerste bewegende beelden zagen ge
zegd dat ze stomverbaasd waren dat ze de 
beweging konden zien, alsof ze getroffen 
waren door de nieuwheid ervan. Maar wat 
films in het begin deden, kunnen zij blijven 
doen: onze aandacht volledig inzetten op dit 
ding nu, met de natuur als kader, de wereld 
die zich in de tak beweegt... Het is niet het 
nieuwe dat sleets is geworden, maar onze 
interesse voor onze ervaring”. [16] Welnu, 
het inzetten en volledig uitbesteden van onze 
aandacht, wat ik bedoel met ‘kijken ’, is geen 
goede beschrijving van het registreren, dat 
de aandacht er eerder op voorbereidt om 
door bepaalde gebeurtenissen te worden 
wakker geroepen. De wereld is niet in de 
geregistreerde tak, waarvan de beweging 
ofwel een gebeurtenis is (als je bijvoorbeeld 
uitziet naar een teken van wind), ofwel juist 
een teken van het uitblijven van een gebeur
tenis (een teken dat de weersverandering er 
nog niet is) . De subtiliteit van dat verschil zet 
mij ertoe aan nog eens te benadrukken dat ik 
met ‘registreren.’ en ‘kijken’ de aandacht wil 
vestigen op aspecten van de menselijke waar
neming in het algemeen, zodat we niet hoe
ven te verwachten dat film en video zich op 
een van die aspecten vastleggen en het an
dere uitsluiten: ze beklemtonen het ene ten 
koste van het andere - zoals ze elk ook een 
ander aspect van de kunst beklemtonen: 
video haar relatie met communicatie, film 
haar relatie met verleiding.

De receptie van gebeurtenissen met een 
korte duur

De manier waarop ik de notie van het alle
daagse gebruik, komt voort uit de manier 
.waarop ik het werk van de historici uit de 
Annales-kring begrijp die, meer dan op de 
gebeurtenissen en drama’s van de geschie- 
denis, hun aandacht richten op de constan
ten, of in elk geval op de grotere tijdsspannes 
van het gewone leven. [17] Dat wijst er 
overigens op dat de concepten waarmee ik 
televisie en film benader net zozeer aan 
onderzoek toe zijn als die fenomenen zelf. 
Alles op dit gebied komt me zo onzeker 
voor, zo ongrij pbaar. Ik zou graag over bruik
bare woorden beschikken om te kunnen ver
klaren waarom ik de opera’ s en balletten die 
ik de voorbije jaren op t.v. heb gezien zo 
goed vond, terwijl de opera- en balletfilms 
die ik heb gezien mij verveelden. Komt dat 
doordat de televisie het toneelmatige en de 
eigenaardige conventies van die media kan 
respecteren zonder ze te willen her
interpreteren, zoals de film dat met zoveel 
gretigheid doet? En is het correct om daarin 
het vermogen van de televisie te zien om de 
zelfstandigheid van de theatrale gebeurtenis 
te respecteren? Bergmans Toverfluit mocht 
ik dan weer wel, maar ik vond dan ook dat 
die film op een televisieproductie leek. Zo 
makkelijk kun je op dit domein een vraag 
omzeilen. En sluit het idee van respect voor 
de gebeurtenis aan bij het feit dat marionet
ten en poppen zich meer thuis voelen op de 
televisie dan in de film?
Hier komt meteen ook een antwoord op een 
vraag die mijn veronderstelling over het 
primaat van het format ongetwijfeld uitlokt, 
namelijk of de televisie-‘special’ niet een 
uitzondering vormt op de regel van dat pri
maat, aangezien een special per definitie 
maar één keer plaatsvindt. Het antwoord is 
niet alleen dat eenmaligheid een format aan
reikt (zoals afscheidsceremonies, prijs
uitreikingen, vieringen), dat door eender 
welke ster en beroemdheid kan worden in
gevuld, en telkens opnieuw kan worden in- 
gevuld-zolang dat maar nietregelmatig, dat 
wil zeggen seriematig gebeurt. Het antwoord 
moet daarnaast ook specificeren wat voor 
format los van een serie kan bestaan. Nemen 
we de amusementsspecial, die bedoeld is om 
een ster of beroemdheid in de schijnwerpers 
te plaatsen en meestal de vorm krijgt van een 
variétéshow. Dat het format van de 
variétéshow helemaal is afgestemd op de 
televisie kan ik nu toeschrijven aan het feit 
dat zo’n show niet meer is dan een reeks 
gebeurtenissen - waarin gebeurtenissen 
worden opgevat als autonome, rond opwin
dende incidenten opgebouwde handelingen 
of routines die wezenlijk herhaalbaar zijn, in 
een andere show of in een andere stad. Het 
begrip ‘gebeurtenis’ slaat hier op de variëteit 

en het afzonderlijke karakter - wat wil zeg
gen: de integriteit - die de onderdelen van 
dergelijke shows kenmerkt, zoals dat ook 
geldt voor de wedstrijden van een atletiek- 
avond of de verschillende kampen van een 
worstelmatch.
Ook reportages van culturele evenementen 
lijken een verzameling uitzonderingen op de 
regel van het format te vormen, een verza
meling voorbeelden van unieke gebeurte
nissen. Maar wat hier uniek is - en meer dan 
wat ook memorabel - is de uitvoering zelf, 
bijvoorbeeld Balanchines ballet op Agon 
van Strawinsky, de uitvoering waarin het 
paar dat de moeilijke canonpassage moest 
dansen een valse start maakte en opnieuw 
moest beginnen. Behalve de uitvoering kan 
de televisiepresentatie zelf ook interesse 
wekken, misschien vanwege nieuwe camera- 
instellingen, die de details van de uitvoering 
getrouwer weergeven, of omdat ze de eerste 
was om op een bepaalde manier onderschrif
ten te hanteren. Maar die presentatie-ele- 
menten vormen een format dat in latere 
reportages van balletuitvoeringen herhaald, 
gebruikt en verfijnd kan worden. Als de 
televisiepresentatie echter zelf een integre
rend deel van de uitvoering is, omdat de 
uitvoering erop is toegesneden om de 
presentatiemogelijkheden in haar eigen in
tegriteit in te lijven, zodat het niet echt dui
delijk meer is wat ideeën zoals de ‘herha
ling’ van het format en de verfijning van 
dingen als ‘camera-instellingen’ nog willen 
zeggen - in dat geval zou het televisieformat 
de status van genre-als-medium hebben be
reikt. Ik heb te weinig werk van die aard 
gezien om er zinnig op te kunnen reageren. 
Dergelijk werk moet in elk geval deel uitma
ken van de experimentele videokunst, die ik 
hier zoals gezegd buiten beschouwing laat. 
Ik teken aan dat het variété-format ook 
strookte met de eisen van de radio, in de 
periode van de grote networks. Er wordt, 
geloof ik, meestal gezegd dat de televisie in 
haar beginjaren veel programma’s of pro- 
gramma-ideeën van de radio heeft ‘overge
nomen’. Empirisch of juridisch gezien, kan 
niemand dat ontkennen, maar vanuit een 
ontologisch of esthetisch oogpunt zouden 
we ons moeten afvragen waarom de radio 
voor de televisie zo’n kant-en-klare 
inspiratiebron was. Het beste antwoord 
daarop is wellicht dat de televisie haar formats 
grotendeels op dezelfde plaatsen vond als de 
radio dat vóór haar had gedaan, in de 
vaudeville bijvoorbeeld; de reden waarom 
béide uit dezelfde bronpen konden putten 
ligt in het feit dat ze allebei vormen van 
transmissie en registratie zijn, wat wil zeg
gen: stromen van gelijktijdige gebeurtenis
receptie. Omdat de ene stroom voor het oor 
en de andere ook voor het oog bedoeld is, 
kunnen we ons afvragen in welke mate die 
zintuigen door de verschillende gebeurte
nissen aangesproken worden. Waarom krijgt 
het weer zijn eigen dramatische plekje in het 
journaal, terwijl de beursresultaten ons zon
der meer worden meegedeeld? Heeft het 
ermee te maken dat het weer visueel meer te 
bieden heeft dan de beurs, of dat het van 
nature sterker met drama verweven is, of dat 
het onveranderlijk een gespreksonderwerp 
vormt voor mensen die elkaar niet kennen, 
of dat het een allegorie is van onze evolue
rende stemmingen? Of heeft het er gewoon 
mee te maken dat we er belang bij hebben het 
weer te kunnen voorspellen (alsof we zo de 
toekomst enigszins onder controle hebben)? 
Als je dat belang uitputtend zou kunnen 
verklaren door te wijzen op de invloed die 
het weer op onze plannen voor de komende 
dagen heeft, zou je het weer toch evengoed 
gewoon kunnen meedelen, zonder het te 
dramatiseren of er een kleine lezing van te 
maken. Bij beursvoorspellingen hebben 
doorgaans alleen de mensen belang die er 
een bijzondere band mee hebben, de mensen 
die speculeren bijvoorbeeld, voor wie be
halve de slotkoersen ook de schommelingen 
en de stabiliteiten die zich in de loop van een 
dag voordoen belangrijk zijn.
Wat voor het nieuwsformat misschien in
grijpender is, is het feit dat het openstaat 
voor een televisie-item dat ik misschien het 
opvallendst heb weggelaten uit mijn min of 
meer losse opsomming van formats: de ge
beurtenis die doelbewust is toegesneden op 
de mogelijkheden waarover de televisie voor 
haar verslaggeving beschikt, iets wat het 
scherpst in het geheugen van de meeste 
kijkers werd gegrift door de demonstraties 
die in de jaren ’60 voor burgerrechten en 
tegen de oorlog werden gehouden, en later 
door doelbewust opgezette terroristische 
acties. Wanneer ik wijs op het theatrale 
karakter van het nieuwslezen, en wanneer ik 
beklemtoon hoezeer televisie zich op de 
gebeurtenis oriënteert, geef ik aan welke 
mogelijkheden van het televisiemedium der
gelijke doelbewust opgezette gebeurtenis
sen voor zich proberen te winnen. Maar 
televisie verklaart niet méér het feit dat der-
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gelijke gebeurtenissen plaatsvinden dan dat 
ze de invloed van het weer op ons bewustzijn 
verklaart. Want wat verklaard zou moeten 
worden, zoals ik met mijn verwijzing naar 
de Annales-kring wou aangeven, is precies 
onze blijvende fascinatie voor gebeurtenis
sen: waarom we ons, als we ons of eikaars 
leven willen begrijpen, of ons ervoor willen 
interesseren, liever laten leiden door dra
ma’s dan door constanten, liever door inci
denten en toevalligheden dan door het blij
vende, liever door de thema’s dan door de 
structuren - om onszelf te theatraliseren. 
Maar dat is iets wat bijvoorbeeld Thoreau 
anderhalve eeuw tegen de interesse voor de 
lectuur van kranten inbracht, een interesse 
die hij bijna als een verslaving beschreef.

De tijdsduur van de soap

Het concept van de lange tijdsduur van de 
historici rond Annales is merkwaardig ge
noeg van toepassing op de alles bij elkaar 
uitzonderlijk lange narratieve tijdsduren die 
het seriematige .oplegt. De langste tijdsduur 
is die van succesvolle soaps, die hun einde
loze verhalen eindeloos kunnen uitspinnen. 
Daarnet heb ik gezegd dat het seriematige 
procédé niet dialectisch is. Daaraan kan ik 
nu toevoegen dat soaps door hun lengte aan 
de geschiedenis kunnen ontsnappen, of dat 
ze in elk geval een aanpassing kunnen af
dwingen van het begrip ‘geschiedenis’, van 
de geschiedenis als drama, van de geschie
denis die nauw verwant is met de intriges 
van de traditionele roman. Het verloop van 
de fictieve tijd in een soapwereld kan veel 
kleiner (of trager) zijn dan het verloop van de 
tijd waarin we die soaps bekijken. (Zo’n 
veertigjaar geleden zette mijn moeder regel
matig de radio aan voor een vijftien minuten 
durende episode van een reeks die Helen 
Trent heette, terwijl zij en ik ons klaarmaak
ten om de deur uit te gaan, zij naar haar werk 
en ik naar school. Het basisidee van de serie 
werd iedere ochtend samengevat in de vraag 
of een vrouw nog een romance kon beleven 
als ze vijfendertig was, of misschien was het 
veertig. Ik kan me voorstellen dat die serie 
nog bestaat. Als dat zo zou zijn, moet Helen 
Trent nog altijd vijfendertig of veertig jaar 
oud zijn.) Hoe ijzingwekkend de gebeurte
nissen in een soap ook mogen zijn, ze maken 
deel uit van het eindeloze alledaagse, het zijn 
routineuze passages en afgronden, wat mis
schien het gemak helpt verklaren waarmee 
sommige kijkers de soappersonages voor 
‘echt’ (lijken te) houden. Zonder te willen 
proberen om de speciale verhaal- en publieks- 
kenmerken te verklaren waarop soaps steu
nen, vestig ik de aandacht op het feit dat de 
meest prestigieuze, zelfs sensationele pres
taties van de televisie de laatste jaren vervolg
reeksen waren - hetzij van het snobistische 
soort waar de BBC het patent op heeft 
{Upstairs, Downstairs; The Forsythe Saga; 
Tinker, Tailor, Brideshead Revisited), hetzij 
van het anti-snobistische Amerikaanse soort 
{Roots, Dallas). Hier opper ik alleen, zonder 
het te beargumenteren, dat de elf wekelijkse, 
een uur durende episodes van bijvoorbeeld 
Brideshead Revisited een tijd bestrijken die 
onverenigbaar is met de filmtijd. Het effect 
ervan komt niet overeen met een film die elf 
uur zou duren, ook niet met iets wat elf 
weken zou duren (hoe dat er ook uit mag 
zien), maar evenmin, denk ik, met elf films 
die elk een uur duren. Een uur op televisie 
betekent iets wat in geen enkele relatie staat 
met de filmtijd, en bovendien moet de tele
visie, om haar formats te kunnen doorzetten, 
het ritme van de week respecteren, of er zelfs 
de indeling en de herhalingen van vieren 
- zoals in Genesis. De manier waarop de 
televisie dat doet, door de dag verder op te 
delen en te herhalen in minuten en seconden, 
zou dan een functie zijn van het feit dat ze 
zich zelf heeft doorgezet in geïndustriali
seerde samenlevingen, waarin de tijd gedis
ciplineerd is.
Je zou kunnen denken dat een van de formats 
die ik al eerder heb opgesomd, aantoont dat 
je veel minder belang moet hechten aan de 
verschillen tussen film en video dan ik ge
neigd ben te doen, dat het zelfs de 
inhoudloosheid van die verschillen aantoont: 
ik bedoel het volslagen courante format om 
films op t.v. te vertonen. Natuurlijk zal nie
mand beweren dat je een film op t.v. op 
dezelfde manier ervaart als wanneer hij op 
een doek is geprojecteerd, en iedereen zal 
wel een vage theorie hebben over de aard 
van dat verschil - dat het televisiebeeld 
kleiner is, dat de kamer niet donker is, dat er 
niet echt een publiek is, dat het beeld je 
daarom intrinsiek minder boeit, enzovoort. 
Maar hoeveel verschil maken dergelijke 
verschillen eigenlijk? Het lijkt mij dat we 
alle subtiliteiten hier kunnen laten voor wat 
ze zijn: een verschil tussen het medium film 
en het medium video, groot genoeg om ons 
aan het denken te zetten, bestaat immers 
hierin dat, wanneer een film op t.v. vertoond 

wordt, het televisietoestel een viewingtafel 
is (of als dusdanig geïnterpreteerd kan wor
den); hoewel een monitor geen viewingtafel 
is, kun je hem toch opvatten als een toestel 
om een film te checken zonder hem te pro
jecteren. Een manier om het verschil te type
ren, is bijgevolg dat een film op televisie je 
de ervaring geeft van iets waarvan je het 
verloop in principe onder controle hebt; je 
bent er niet aan onderworpen, wat je bij de 
film zelf of bij de televisie zelf wel bent. 
Om dieper op dat verschil in te gaan zou je 
een theorie over de viewingtafel of de 
montagetafel nodig hebben; ik bedoel een 
theorie over de relatie tussen de ervaring van 
die vorm van filmvertoning en de ‘volle’ of 
publieke vertoning. Je kunt de viewingtafel 
opvatten als iets watje een reproductie van 
het origineel geeft, of als iets dat er een 
reductie van maakt. In het tweede geval 
moeten we bedenken dat bijvoorbeeld de 
reductie van een symfonische partituur tot 
een stuk voor piano solo niet louter een 
schaalreductie is. Misschien moet ze wel 
begrepen worden als een extreem geval van 
bewerking. Op dezelfde manier kun je een 
pianostuk transcriberen voor een orkest, en
zovoort. Zijn er overeenkomstige bemidde
lende en wederzijdse operaties die de relatie 
tussen kleine en grote schermen begrijpelijk 
of inzichtelijk kunnen maken? (Het ligt voor 
de hand te denken dat de relatie tussen kleine 
en grote schermen, omdat ze louter mecha
nisch is, duidelijker zou moeten zijn dan de 
relatie tussen transcripties en originele com
posities. Mijn punt is echter dat dat in feite 
- voor het feit van de ervaring — niet zo is.) 
In het eerste geval, dat van de reproductie, 
hebben we een theorie van de reproductie 
nodig, ruim genoeg om alles te omvatten, 
van een zwart-witfotootje in een kunstboek 
waarop een fresco te zien is dat honderd keer 
zo groot is, tot een afgietsel van een beeld. 
Het tegenovergestelde van de lange tijds
duur geldt voor de afzonderlijke episodes 
van een vervolgreeks: hoe dramatisch de 
gebeurtenissen ook zijn, ze zijn van voorbij
gaande aard. De esthetiek van de construc
tie volgens het vervolgreeks-episode-prin- 
cipe bevat dus de suggestie dat wat gecon
strueerd wordt een discussie is tussen tijd 
als herhaling en tijd als het voorbijgaande. 
Zonder er stil bij te blijven staan datje op 
deze manier het denken van Nietzsches 
Zarathustra en in het verlengde daarvan 
Heideggers Was heisst Denken kunt karak
teriseren, denk ik dat ik, als besluit, beter 
iets kan zeggen over datgene waar deze 
speculaties op uit lijken te lopen.

De angst voor de monitor

Ik keer terug naar de vrees of de af keer of de 
angst die de televisie oproept in wat ik intel
lectuele kringen heb genoemd, en stel de 
vraag of onze reflecties een realistisch 
verklaringsniveau kunnen opleveren voor 
dit feit van de televisie. Om de diepte van het 
vereiste niveau aan te geven, vermeld ik een 
boek dat mij door meerdere bronnen was 
aanbevolen toen ik deze notities begon uit te 
werken en koortsachtig naar houvast zocht: 
Four Arguments for the Elimination of 
Television van Jerry Mander. [18] Dat boek 
wenst zijn lezers ervan te overtuigen dat 
televisie, net als “tabak, sacharine, sommige 
voedselkleurstoffen, (...) aërosolen, radio- 
scopieën en röntgenstralen, om maar enkele 
dingen te noemen,” kanker kan veroorzaken 
en alleen al daarom verboden zou moeten 
worden. Er zijn nog een heleboel andere 
redenen: televisie is verslavend, “en eerder 
een instrument voor hersenspoeling, slaap 
en/of hypnose dan iets wat bewuste 
leerprocessen stimuleert”; ze is een vorm 
van verlies van zintuiglijk vermogen, lei
dend tot desoriëntatie en verwarring; ze on
derdrukt en verdringt de creatieve verbeel
ding; ze is een instrument dat mensen veran
dert in hun t.v.-beelden; ze bevordert 
hyperactiviteit; “ze versnelt onze vervreem
ding van de natuur en versnelt daarmee de 
vernietiging van de natuur”. Is Manders ver
warring alleen maar een kwestie van stijl? 
Het meest verbazingwekkende stuk van wat 
ik in dit boek heb kunnen lezen, was mis
schien wel de passage waarin Victor Tausk 
lof krijgt toegezwaaid voor zijn beschrijving 
van de ‘beïnvloedingsmachine’. Mander is 
ervan overtuigd dat met de televisie de 
ultieme beïnvloedingsmachine is gereali
seerd. Maar het punt van Tausks opmerke
lijke artikel is nu net dat de overtuiging dat 
dergelijke machines werkelijk bestaan een 
symptoom van schizofrenie is. [19] Ik kan 
niet uitmaken of Mander dat weet en zo ja, of 
hij daarmee meteen wil betogen dat hij schi
zofreen is en dat de televisie hem in de 
schizofrenie heeft gedreven, zoals zij dat 
met ons allemaal doet, en of hij dan tegelijk 
ook betoogt dat schizofrenie een toestand is 
waarin de waarheid over onze conditie zich 
aan hem heeft geopenbaard. Zonder daar

over een uitspraak te willen doen, neig ik er 
toch toe om in dit boek en in het feit dat 
zoveel redelijke mensen het kennelijk se
rieus nemen, een symptoom te zien van de 
diepe angst die de televisie kan oproepen. 
Die angst lijkt mij ook tot uitdrukking te 
komen in de verschillende min of meer op
pervlakkige hypothesen die je bijvoorbeeld 
hoort over de rol die de televisie heeft ge
speeld in het uitlokken van reacties op de 
oorlog in Vietnam. Sommigen zeggen dat de 
televisie heeft meegeholpen om aan deze 
oorlog een einde te maken, anderen beweren 
(begrijpelijkerwijs) dat de televisie de oor
log onwerkelijk deed lijken. Een van de 
meest obsederende beelden die ik ooit op t.v. 
gezien heb, is de sequens over de priester die 
zichzelf uit protest tegen de oorlog in brand 
steekt. Bergman staat in Persona stil bij dit 
beeld, alsof hij de toevlucht die in de waan
zin en in de stilte van de waanzin ligt op een 
lijn denkt met de toevlucht die de televisie 
biedt. Het gek geworden, sprakeloze vrou
welijke hoofdpersonage staart naar de bran
dende priester alsof ze een beeld van en zelfs 
een soort verklaring voor haar eigen pijn 
heeft gekregen, alsof zij er de oorzaak van is 
dat een dergelijke pijn in de wereld bestaat, 
dat zij er de wereld mee heeft besmet.
Maar de rol die de televisie in verklaringen 
voor catastrofes krijgt toebedeeld was al 
vóór de Vietnamoorlog in voorbereiding. 
Bedenk dat de veroveringstocht van de tele
visie net na de Tweede Wereldoorlog is 
begonnen, wat met het oog op de hypothese 
die ik hier wil aanbrengen wil zeggen: na de 
ontdekking van de concentratiekampen en 
van de atoombom; dus na de ontdekking van 
de letterlijke mogelijkheid dat het mense
lijke leven zichzelf zal vernietigen; dat wil 
zeggen: dat het bereid is zichzelf te vernie
tigen. (Ook dat was al in grote mate voorbe
reid; Nietzsche heeft het realistisch beschre
ven. In het feit dat ik dat als een les van de 
Tweede Wereldoorlog beschouw, een les 
die we blijkbaar op geen enkele manier 
realistisch kunnen leren, bespeur ik de blij
vende invloed van een ooit beroemd essay 
van Norman Mailer, The White Negro.) De 
veroveringstocht zette zich voort met het 
verval -van onze steden en de groeiende angst 
om ‘s nachts op straat te komen, waarmee de 
huidige wereld van schuwe binnenblijvers 
geboren was. Om het niet langer voor me uit 
te schuiven: mijn hypothese luidt dat de 
angst voor de televisie - de angst die groot en 
diep genoeg is om de angst voor de televisie 
te verklaren - de angst is dat hetgeen de 
televisie ons laat zien de toenemende 
onbewoonbaarheid van de wereld is, de on
omkeerbare vervuiling van de aarde; een 
angst die van de wereld is verschoven naar 
de monitor ervan (zoals we de angst voor wat 
we zien en ook verlangen te zien omzetten in 
de angst om gezien te worden). Het verlies 
van die bewoonbaarheid zou, volgens de 
visie van Heidegger, het verlies van ons 
menszijn betekenen, ongeacht of we blijven 
leven. Natuurlijk is het best mogelijk dat 
kinderen die angst niet hebben opgelopen. 
En het kind in ons is in staat om die angst, op 
ambivalente wijze, te verdringen. Met mijn 
hypothese wil ik ingaan op de eis van het 
bewustzijn (aan zichzelf) om iets te doen aan 
de laksheid tegenover de wanverhouding 
tussen de televisie als feit enerzijds en het 
feit van onze desinteresse voor wat ze bete
kent anderzijds. Alsof die laksheid zelf de 
uitdrukking is van het feit dat een product 
getriomfeerd heeft, het toestel dat een moni
tor is - terwijl anderzijds datgene wat de 
monitor in beeld brengt, behalve de gebeur
tenissen die er al waren voor hij er zelf was 
(cultuur, sportwedstrijden, films), zo vaak 
de omgeving van de binnenblijvers is: een 
grens- of richtlijn van normaliteit en banali
teit die zo nadrukkelijk is dat hetgeen ze 
buitensluit, het vermoeden dat we kost wat 
kost moeten beletten binnen te dringen, zo 
monsterlijk moet zijn als, laat ik zeggen, de 
dood van het normale, van het vertrouwde 
als zodanig.
Ik besef heel goed dat ik nu zelf van psy
chose beschuldigd kan worden. Als dat zo is, 
had dat al minstens tien j aar geleden gebeurd 
moeten zijn, toen The World Viewed ver
scheen, aangezien de slotparagraaf van dat 
boek al zo’n hypothese voorbereidt: “Een 
wereld die volkomen is zonder mij en die mij 
tegelijk voor de geest staat, dat is de wereld 
van mijn onsterfelijkheid. Dit is een belang
rijk aspect van de film - en een gevaar. Hij 
begrijpt mijn leven als een postuum ronddo
len in de wereld, hetzij doordat ik haar onbe
mind heb verlaten, hetzij doordat ik onaf
gedane kwesties achterliet. Ik heb dus góede 
redenen om te willen dat de camera de cohe
rentie van de wereld ontkent, haar coheren
tie als verleden tijd: om te willen dat hij 
ontkent dat de wereld volkomen is zonder 
mij. Maar er is evengoed een reden om 
bevestigd te willen zien dat de wereld ook 
zonder mij coherentie vertoont. Dat is we

zenlijk voor wat ik van de onsterfelijkheid 
verlang: dat de natuur mij overleeft. Dat zal 
betekenen dat het huidige oordeel over mij 
nog niet het laatste is”. Die hypothese heb ik 
hier ontwikkeld in de gedachte dat het me
dium televisie de intuïtie belichaamt dat de 
natuur er niet in zal slagen mij te overleven. 
Ik neem aan dat het voor de herhalingen en 
voorbijgaande vluchtigheden van de televi
sie, voor het gezelschap dat haar gepraat en 
gebeurtenissen ons bieden, een hele opgave 
is om de angst te overwinnen van de intuïtie 
die door het medium wordt belichaamd. 
Maar als ik het bij het rechte eind heb, is het 
een opgave die de televisie toch al min of 
meer vervult, waarmee ze eens te meer de 
macht van het vertrouwde (in goede en in 
kwade zin) in de menselijke aangelegenhe
den bevestigt — noem het ons aanpassings
vermogen. Dat er voor die angst een passend 
object bestaat, in het mogelijke verdwijnen 
van de natuur, sluit voor mij een psycholo
gische verklaring van die angst niet uit, 
bij voorbeeld een schuldgevoel tegenover het
zelfde object. En - wie weet? - als de moni
tor betere gesprekken zou oppikken en naar 
intelligente verbanden en schoonheid in de 
gebeurtenissen zou zoeken, zou hij mis
schien onze verlamming, onze trots op ons 
aanpassingsvermogen en onze verslaving 
aan een grootse bestemming kunnen ver
lichten, zodat we onszelf zouden toestaan 
iets intelligents te doen aan de oorzaak van 
onze angst.
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and Romance: Formula Stories as Art and 
Popular Culture, Chicago, 1976.
[9] Charles Rosen, The Classical Style, 
New York, 1971.
[10] Vladimir Propp, Morphologie du conte 
(vertaald door Marguerite Derrida), Parijs, 
1970.
[11] Het thema van de serie in relatie tot 
moderne schilderkunst wordt verder behan
deld in Stanley Cavell, Excursus: Some Mo
dern Painting, in: The World Viewed 
(enlarged edition), Cambridge MA, 1979.
[12] Stanley Cavell, op. cit. (noot 3), p. 72. 
In More of The World Viewed wordt dit 
verder uitgewerkt en aangepast om cartoons 
te karakteriseren, p. 167 e.v.
[13] André Bazin, What Is Cinema? (ver
taald door Hugh Gray), Berkeley, 1967, p. 97. 
[14] Stanley Cavell, op. cit. (noot 3), p. 26. 
[15] Stanley Cavell, op. cit. (noot 3), p. 200. 
[16] Stanley Cavell, op. cit. (noot 3), p. 200.
[17] Zie The Ordinary as the Uneventful, in 
Stanley Cavell, op. cit. (noot 6), en bijvoor
beeld de essays van Fernand Braudel.
[18] Jerry Mander, Four Arguments for the 
Elimination ofTelevision, New York, 1978, 
p. 384 en p. 394.
[19] Een Engelse vertaling van Tausks voor
dracht On the Origin of the ‘Influencing 
Machine ’ in Schizophrenia, oorspronkelijk 
in 1919 gepubliceerd, is opgenomen in Robert 
Fliess (ed.), The Psychoanalytic Reader, New 
York, 1948, pp. 31-64.

Bovenstaande tekst is een vertaling van 
het essay The Fact of Television, geschre
ven voor een themanummer van het tijd
schrift Daedalus over Print Culture and 
Video Culture, najaar 1982. De tekst is 
opgenomen in: Stanley Cavell, Themes 
out of School Effects and Causes, North 
Point Press, San Francisco, 1984.
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Portret van een vage vriend
I.

Het hele leven in een maatschappij waarin 
de moderne productievoorwaarden heer
sen heeft de vorm aangenomen van een 
immense opeenstapeling van spektakel. Al
les wat direct ervaren werd, is voorstelling 
geworden en daardoor van ons verwijderd 
geraakt.
Guy Debord, La Société du Spectacle, 1967, 
nr. 1

Sinds de dagen dat Guy Debord zijn Société 
du Spectacle schreef, is er veel veranderd. 
Het spectaculaire heeft ondertussen een 
omvang bereikt die zijn ergste vermoedens 
te boven ging. Afstand, scheiding en repre
sentatie zijn zozeer onderdeel van ons leven 
geworden, dat we ze nauwelijks nog als 
oppositie tot een hypothetisch ‘echt’ leven 
kunnen denken: het spektakel is onze ge
leefde ervaring geworden.
Centraal in onze op afstand geleefde erva
ring staat de televisie. Die vormt steeds 
meer niet alleen het centrum van de woon
omgeving, maar ook de bron van ons emo
tionele bestaan. We leven de televisie, zoals 
het door Andy Warhol zo prachtig is ver
woord: “Voordat ik neergeschoten werd, 
dacht ik altijd dat ik maar half aanwezig was 
- ik dacht altijd dat ik naar de t.v. keek in 
plaats van een leven te leiden. Mensen zeg
gen weleens dat de manier waarop dingen in 
films gebeuren onrealistisch is, maar in feite 
is de manier waarop de dingen je in het echte 
leven overkomen onrealistisch. In films zien 
emoties er altijd heftig en echt uit, terwijl als 
je echt iets overkomt, het voelt alsof je naar 
de t.v. kijkt - je voelt helemaal niets. Precies 
op het moment dat ik neergeschoten werd, 
en vanaf dat moment altijd, wist ik dat ik t.v. 
zat te kijken. De kanalen wisselen, maar het 
blijft televisie” (The Philosophy of Andy 
Warhol, From A toB & Back Again, 1975). 
Warhols fascinatie voor de tussenkomst van 
de media ontstond op ongeveer hetzelfde 
moment dat Debord zich boog over de al
omtegenwoordige macht van het spektakel. 
Het leek alsof men in de jaren ’60 plotseling 
wakker werd om datgene te ontdekken waar
naar een groot deel van de mensheid al bijna 
een decennium gefascineerd aan het kijken 
was. Werd in de jaren ’50 televisie nog 
vooral benaderd in termen van smaakver- 
vlakking en banaliteit, op de toon van de 
alwetende oom die zijn hardleerse neefje 
vermanend toespreekt, in de jaren ’60 
groeide het besef dat onder invloed van dit 
machtige medium een totaal andere erva
ring van de wereld aan het ontstaan was.
Ook in de jaren ’60 bekeek men het nieuwe 
medium met enige ontzetting. Maar als de 
televisie van die dagen een schrikbeeld 
vormde, dan was het in ieder geval wel een 
fascinerend schrikbeeld. Wat aan televisie 
precies zo boeiend was, is vanuit de heden
daagse gewenning aan digitale, gemanipu
leerde en virtuele beelden niet goed te be
grijpen, en zowel de angst als de aantrek
kingskracht van het overwegend grijze en 
onscherpe beeld dat in die jaren door een, 
althans in Europa beperkt aantal zenders 
werd verspreid, is nauwelijks na te voelen. 
Het specifieke van dit relatief vroege t.v.- 
beeld, hoe het precies werkt, zou onder
zocht moeten worden zonder onmiddellijk 
te vervallen in een analyse van genres en 
doelgroepen, van soaps en huisvrouwen. 
Merkwaardig genoeg weten we vrij weinig 
over het beeldkarakter van onze trouwe 
huisvriend. Zeker is dat het aanzienlijk ver
schilt van twee andere manieren waaróp de 
werkelijkheid gerepresenteerd wordt. We 
hebben Roland Barthes langzamerhand niet 
meer nodig om te weten dat de foto ons de 
kans biedt het voorgoed voorbije onder ogen 
te krijgen, terwijl we al starend naar de 
onherhaalbare ervaring onze emotie kun
nen scherpen aan een nietszeggend, maar 
veelbetekenend detail. Daarnaast bestuurt 
het filmbeeld onze subjectiviteit met de 
suggestie van emoties en motieven die ons 
onder het oppervlak van het verhaal de ware 
aard van ons verlangen vertellen. Het is een 
ervaringsdiepte die parallel loopt met de 
scherptediepte van de film, het vermogen 
om ook dingen op de achtergrond in een 
totaalshot naar voren te halen, waardoor het 
onbelangrijke detail ineens halszaak wordt. 
De beperkte duur van de film, de eenheid 
van de vertelling, maar ook de gedeelde 
individuele ervaring in het duister van de 
bioscoopzaal, dat alles leidt tot een gevoel 
van samenhang, een synthese die geïllus
treerd wordt door de manier waarop met 
behulp van scherptediepte in bijvoorbeeld 
Citizen Kane ons uiteindelijk het Rosebud 
als psychologische verklaring wordt aange
reikt. Het televisiebeeld is niets van dit 
alles. Zeker in zijn analoge fase, die tot in de
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Will Tur a: "Hij zei hoop doet leven,

jaren ’80 duurde, heeft het nauwelijks 
scherptediepte en dientengevolge is het psy
chologisch vaak uiterst armoedig. Het biedt 
ook geen veelzeggende details, daarvoor is 
het beeld te vaag, het lost op als een impres
sionistisch schilderij wanneer je het van 
dichtbij wilt bestuderen. Maar bovenal staat 
het niet stil, het kent geen rust, het is geen 
still, het heeft geen begin en geen eind. En 
juist daardoor heeft het geen enkele relatie 
méér met elders eh met het verleden. Het 
televisiebeeld is een onophoudelijke vluch
tige aanwezigheid, het maakt alles tot hier 
en nu, maar juist daardoor plaatst het alles 
wat tot de ervaringsstnictuur van het hier en 
nu behoort op een onoverbrugbare afstand.

n.
Naarmate de noodzaak steeds meer een 
sociale droom wordt, wordt de droom nood
zakelijk. Het spektakel is de boze droom van 
de moderne geketende maatschappij, die 
uiteindelijk alleen nog maar wil slapen. Het 
spektakel bewaakt die slaap.
Guy Debord, La Société du Spectacle, 1967, 
nr. 21

Neurologisch onderzoek lijkt uit te wijzen 
dat de manier waarop wij naar televisie 
kijken vergelijkbaar is met een staat van 
niet-wakker zijn, we dromen haast wat we 
zien. Dat verklaart echter niet waarom we 
blijven kijken, wat de specifieke fascinatie 
is van dat beeld zonder diepte of verhaal, 
zonder begin of eind, die stroom die ons 
overspoelt. Is datgene waar we in hypno
tische sluimering naar staren wel een beeld? 
Zeker is dat het geluid, ook al omdat de 
televisie eerder voortkomt uit de radio dan 
uit de film, een belangrijke rol speelt. De 
televisie praat tegen ons. Die directe aanwe
zigheid is een cruciaal kenmerk. Televisie is 
‘live’. Aanvankelijk was zij dat uit pure 
noodzaak omdat het nog niet mogelijk was 
opnames te maken. Nu alles kan worden 
vastgelegd, herhaald en bewerkt, is ‘live’ 
nog steeds een levensvoorwaarde. Nieuws
uitzendingen die de hele nacht worden her
haald vertroebelen het beeld enigszins, maar 
tenminste een aantal malen per dag wordt 
het nieuws verteld op het moment dat het 
wordt uitgezonden. Het resultaat is een 
merkwaardige opvoering die alle ruimte 
biedt aan stotterende, struikelende en ver
keerd kijkende presentatoren. Al deze kleine 
oneffenheden zouden met een vertraging 
van slechts enkele minuten kunnen worden 
rechtgezet zonder dat de kijker er ook maar 
iets van zou merken, maar juist die tekens 
van onafgewerktheid zijn het bewijs van het 
echte en het onverwachte, en die twee sa
men vormen de voornaamste reden voor de 
geboeide halfslaap waarin wij elke avond 
verzinken. De heersende hausse aan pro
gramma’s die zich er nadrukkelijk op be
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je gaat door zolang je kan..."

roepen de realiteit te tonen, en in veel geval
len is dat een zeer bloederige of pornografi
sche realiteit, toont dat door de digitalisering 
tóch enigszins de klad gekomen is in de 
overtuiging van levensechtheid die de tele- 

f visie biedt. In de ..eerste decennia van haar 
bestaan was deze nadruk overbodig, omdat 
t.v. altijd reality-t.v. was.
In tegenstelling tot film heeft televisie, vol- 

ÿ gens Alfred Hitchcock, niets met suspense.
Televisie werkt uitsluitend volgens het prin
cipe van de surprise, het onverwachte, 
waarop je de hele avond wacht. Dit element, 
dat natuurlijk heel góed geregisseerd kan 
worden zoals Jerry Springer ten overvloede 
bewijst, leidt niet alleen tot een geheel an
dere vorm van aandacht en waarneming, 
maar ook tot een ander idee over het mense
lijk bestaan. De televisie laat ons in een 
wereld leven waarin niets met zekerheid 
valt te zeggen, omdat het onverwachte er de 
essentie van is. Deze wet bestuurt niet alleen 
de plotloze verhaallijn van de soap, zij is 
ook de reden voor het opzettelijk bord
kartonnen karakter van alle spelletjes en 
shows waarmee de avond wordt gevuld. Net 
zomin het ons verbaast wanneer gestorven 
personen vele delen later in een soap spring
levend opduiken, stoort het ons dat er zo 
weinig moeite wordt gedaan een enigszins 
overtuigende achtergrond te scheppen bij 
veel andere programma’s. Niets is perma
nent, ook de dood niet en alleen het onver- 
wachte, verrassende overtuigt ons. Dat is de 
structuur die het leven voor ons heeft aange
nomen.
In tegenstelling tot de filmische ervaring die 
gedeeld individueel is, speculeert de televi
sie op individuele gemeenschappelijkheid. 
Terwijl film ons de synthese van het subject 
biedt, de suggestie dat we, ieder van ons op 
zich, een samenhangend geheel vormen, 
geeft televisie ons het gevoel van gedeelde 
versplintering. De nadrukkelijke aanwezig
heid van publiek, van medekijkers bij bijna 
elk programma, moet de eenzaamheid van 
deze consumptie verhullen. Zoals Debord 
stelt, worden wij door het spektakel ver
vreemd van ons eigen leven, een ooit aan
wezige authenticiteit die niet meer valt te 
denken, omdat zij, zoals Debord opmerkt, 
door het spektakel zelf als tegendeel wordt 
opgeroepen. In onze hedendaagse ervaring 
doet authentiek of niet-authentiek niet erg 
veel meer ter zake. Deze onsamenhangende 
ervaring van een wereld die bestaat uit lou
ter toevalligheden consumeren wij alleen, 
maar we weten dat we hem met velen delen. 
Het ontbindende effect van de nieuwe 
ervaringsstnictuur speelt uiteraard in de kaart 
van het kapitalisme. Consumptie heeft per
manente ontbinding als voorwaarde: wie 
zich aan dingen hecht, koopt tenslotte nooit 
iets nieuws. Het is echter de vraag of deze 
ontbinding alleen maar voordelen oplevert 
voor het kapitaal: een wereld zonder samen
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hang is uiteindelijk ook een wereld zonder 
noodzaak. Je kunt consumeren, je kunt het 
ook laten, want in de beeldcirculatie die de 
televisie op voert, is ruimte voor alles. Om
dat deze circulatie alles omvat, lost zij haar 
eigen noodzaak op in dubbelzinnigheid. Het 
traditionele model van consumptie veron
derstelt altijd goederen enerzijds en consu
menten anderzijds die er op listige wijze toe 
worden gebracht te denken dat zij als auto
noom subject geheel zelfstandig een keuze 
doen. In de televisiecirculatie is de consu
ment echter een onderdeel van de consump
tie geworden, wij nemen niet alleen televi
sie tot ons, wij maken er ook deel van uit. De 
wet van de televisie is consumptie en gecon
sumeerd worden, en dus ook registratie en 
geregistreerd willen worden. Als het wa
kende oog van de camera onze gangen na
gaat en zo ons doen en laten in het gareel 
brengt, dan wordt de disciplinerende kracht 
daarvan op hetzelfde moment weer ontbon
den door onze wens gezien te worden, door 
de opvoering die wij dagelijks ten beste 
geven, maar die van dag tot dag kan ver
schillen. Het is een wereld waarin alles 
wordt geregistreerd, iedereen wordt vastge
legd, maar waarin tegelijk alles kan gebeu
ren, en bijna elke mogelijke rol voor ieder 
van ons zou kunnen zijn weggelegd. Het 
gaat hier om een vermenging die opnieuw 
haarfijn is verwoord door Warhol: “Toen ik 
een taperecorder aanschafte, hield mijn 
emotionele leven op te bestaan, maar ik was 
blij dat het verdween. Niets was ooit nog 
een probleem, want een probleem bete
kende gewoon een goede tape, en als een 
probleem verandert in een goede tape, dan is 
het geen probleem meer. Een interessant 
probleem was een interessante tape. Ieder
een wist dat en deed zijn best voor de tape. 
Je kon niet meer zeggen welke problemen 
echt waren en welke overdreven werden 
terwille van de tape. Sterker nog, de mensen 
die het probleem vertelden, wisten niet meer 
of ze echt problemen hadden of dat ze ge
woon een opvoering ten beste gaven. In de 
loop van de jaren ’60 vergaten de mensen, 
denk ik, wat emoties ook weer waren. En ik 
denk dat ze het zich ook nooit meer herinnerd 
hebben. Ik denk dat als je een emotie eenmaal 
vanuit een bepaalde hoek gezien hebt, datje 
hem dan nooit meer als echt kunt zien. Dat is 
wat er min of meer met mij gebeurd is” (The 
Philosophy of Andy Warhol, From A to B 
& Back Again, 1975).

Voor de televisie dromen wij de wereld, en 
deze slaap van de rede brengt monsters 
voort. Maar deze monsters zijn wij, en die 
pijnlijke waarheid kluistert ons avond aan 
avond voor het scherm.

Jeroen Boomgaard
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Het licht van binnenuit
Over schilderkunst en nieuwe media

In het tijdperk van de opgevoerde beeld- 
circulatie (Dinos en Jake Chapman)

Je gaat gewoon verder met het volgende, 
zonder je af te vragen of iets culturele zeg
gingskracht heeft, betekenisvol is of ethisch 
verheffend. Het is een kwestie van snelheid. 
De snelheid van het werk heeft te maken met 
hoe vlug je door de tentoonstellingszaal 
loopt (...). Ons werk is doods, inert.
Dinos en Jake Chapman

De snelheid waarmee thans beelden ge
maakt en getoond worden, vereist een an
dere manier van kijken: gelijkschakelend en 
nivellerend. Belichaming van die nieuwe 
snelheid zijn natuurlijk de massamedia. 
Televisie, radio, dagbladen, het internet,... 
ze werken een oppervlakkige verschijning 
en een snelle transformatie in de hand. Zon
der diepte, inhoud en tijdsdimensie - onze 
tijd is niet langer ‘onze tijd’. Ook aan de 
kunst hebben de media lichaam en materie 
ontnomen. Ze hebben haar vluchtig, vlottend 
en grootschalig gemaakt. De kunst van nu is 
een media-event. In deze opgevoerde beeld- 
circulatie bestaat alles wonderbaarlijk naast 
elkaar of vermengt zich op hybride wijze. 
De kunst van onze tijd herinnert aan de 
barok in haar laatste fase. Bij de gebroeders 
Chapman is die verwijzing ook letterlijk te 
nemen. Hun obsessie voor marteling en 
extase resulteerde onder andere in het werk 
Cyber-iconic-Man (1996): een gruwelijk 
realistisch beeld van een ondersteboven 
gehangen man, vastgeketend aan een martel
paal. Zijn lijden kent geen einde want het 
bloed dat uit zijn talrijke wonden stroomt, 
wordt telkens opnieuw in het lichaam ge
pompt. Dit hallucinante beeld treft het oog 
bij een eerste blik die vervolgens afketst op 
de gladde buitenkant. Het zilveren beeld is 
clean uitgevoerd en in die zin onrealistisch. 
Het is zelfs lachwekkend - alleen al de 
sokkel die als een plak tegen het plafond 
lijkt gekwakt. De extase is zonder pijn. 
Dat maakt het beeld ‘ultramodern’, in 
staat om te concurreren met het spektakel 
van de media. Zygotic acceleration, bio- 
genetic, desublimated libidinal model 
(enlarged x 1000) (1995) toont een ring 
van paspoppen waarvan de torsen aan el
kaar zijn geschakeld zodat één glad gepo
lijst oppervlak van kunststof is ontstaan. Er 
zijn realistische toevoegingen: echt pruiken- 
haar en echte sportschoenen. Kinderen nog, 
maar volkomen geobsedeerd door seks, ge
tuige de gapende vagina’s, de penisneuzen 
en de anusmonden. Zoals de extase zonder 
pijn is, zo is de seks bij deze apocalyptische 
mutanten zonder erotiek. Ze nodigen niet 
uit tot observatie of meditatie. Maar wie ze 
eenmaal heeft gezien, kan ze moeilijk uit de 
herinnering bannen. Het nabeeld is buiten
gewoon krachtig.
De Chapman-brothers behoren tot de lich
ting Britse kunstenaars die in de jaren ’90 op 
onorthodoxe wijze de bakens weet te ver
zetten. Om direct aan te sluiten op de actu
aliteit wijzen deze kunstenaars elke plan
matigheid principieel af. Om aan de wisse
ling van hun stemmingen direct tegemoet te 
komen gebruiken ze de ruwe materie van de 
dagelijkse leefomgeving - sigarettenpeuken, 
bloed, sportschoenen,... In het licht van 
deze ontwikkelingen is het des te opmerke
lijker dat het traditionele medium van de 
schilderkunst in het centrum van de belang
stelling is blijven staan. Ook schilders als 
Richard Patterson, Glenn Brown, Ian 
Davenport, Chris Ofili, Fiona Rae of Gary 
Hume voelen zich uitgedaagd om in hun 
werk de actualiteit van het dagelijkse leven 
in de metropool te spiegelen. De anti- 
schilderkunstige erfenis van het modernisme 
speelt hier geen rol. Bij de traditie van het 
moderne wordt niet aangesloten - er zijn 
hoogstens lichtvoetige reminiscenties aan 
de Pop Art, Conceptual Art en Minimal Art. 
Eertijdse onderscheidingen als die tussen 
het sublieme en het banale of tussen kitsch 
en transcendentie worden niet meer tegen 
elkaar uitgespeeld maar eenvoudigweg ge
schrapt. Het klassieke schilderspalet, ten
slotte, is aanzienlijk uitgebreid - zo werkt 
Ofili met olifantenkeutels.

Het aura van de mechanische reproductie 
(Glenn Brown en Gary Hume)

De benadering van de Britse schilderkunst 
is cool, de heftige Malerei van de jaren ’80 
is geheel uit beeld verdwenen - behalve in

Gary Hume

Begging For It, 1994

het werk van Glenn Brown, maar die maakt 
pastiches. In zijn The Day the World Turned 
Auerbach (1992) wordt het chaotische verf- 
weefsel in een portret van de hand van Frank 
Auerbach - de Engelse peetvader van het 
neo-expressionisme - exact gekopieerd, al
leen al technisch gezien een enorme kracht
toer. De titel laat geen enkele twijfel: het 
primaat ligt bij de wereld en niet bij de 
vermeende authenticiteit van het gebaar van 
de schilder. Maar de wereld, met inbegrip 
van de schilderkunst, zit in de greep van de 
massamedia en de techniek. Browns werk 
viert het aura van de mechanische reproductie. 
De figuratieve glansverfschilderijen op alu
minium van Gary Hume beogen iets 
gelijkaardigs. Hume bouwt zijn schilde
rijen op door eerst met siliconenpasta, direct 
uit de tube geknepen, de contouren van een 
voorstelling te tekenen en vervolgens de 
glansverf te gieten op het op de grond lig
gende paneel. De blik wordt aangetrokken 
door de billboard-achtige uitstraling en bi
zarre, vaak zoete kleuren. En niet te verge
ten door de uitzinnige aandacht voor de 
verfhuid. Het schilderkunstige beeld wordt 
afgeschermd en onze blik wordt terugge
kaatst. Geen schilderkunst waarin je kunt 
ronddwalen. Ondoordringbare schilderijen 
waaraan geen penseel te pas lijkt gekomen. 
In Begging For It (1994) tekent zich tegen 
een grasgroene achtergrond een silhouet af 
in helder blauw dat we onmiddellijk asso
ciëren met de maagd Maria. Aangezien de 
armen en handen, geheven ten teken van 
gebed, met contrasterend zwart zijn weer
gegeven en in subtiel gedetailleerd reliëf, 
ontstaat echter de illusie van rubber of zwart 
leer, en roept het smeken tegelijkertijd min
der verheven gedachten op. Er is in de 

werken van Hume steeds sprake van een 
dubbelzinnig spel. Zelfs in de manier waarop 
ze aansluiting zoeken bij ‘het actuele’. De 
voorstellingen zijn weliswaar gebaseerd op 
onbetekenende beelden uit glossy tijdschrif
ten waarmee ze willen concurreren - bloe
metjes, teddyberen, een mislukte popster 
(Patsy Kensit) - maar Hume weet maar al te 
goed dat belangwekkende schilderijen zich 
manifesteren in het licht van de eeuwigheid. 
De voorstellingen zijn gemediatiseerd dus 
al vervlakt, maar door deze te schilderen 
wordt hun oppervlak opnieuw verleid. De 
stilte van het schilderkunstige beeld wordt 
uitgespeeld tegen de vluchtigheid van de 
mediabeelden die eraan ten grondslag lig
gen. Vandaar zijn smeekbede aan een be
roemde voorganger die ook al niet helemaal 
van dubbelhartigheid is gespeend: “Zeer 
geachte meneer Vermeer, wilt u alstublieft 
even de tijd nemen om naar mijn werk te 
kijken. Ik hoop vurig dat u geen aanstoot 
zult nemen aan mijn schilderijen. Het zou zo 
bemoedigend zijn wanneer u begrijpt wat ik 
aan het doen ben, wat voor lichtwerking ik 
in mijn schilderijen probeer te brengen”. 
Terwijl het gekleurde licht van Vermeer de 
blik een andere wereld binnenlokt, stoot het 
aan de buitenkant gereflecteerde licht van 
Hume de blik juist af. In dit spel met de 
paradox wordt de illusie niet afgeschaft 
(inzet van het modernisme), maar omge
keerd.

Het iconoclasme van de absolute 
zichtbaarheid

Wij, ‘ultramodemen’ zijn ongebreidelde 
scheppers van beelden en daarin lijken we 
het meest verwant met onze 'laatbarokke'

voorouders. De toenmalige pogingen om 
met spectaculaire en snel vervaardigde beel
den de hele wereld binnen de katholieke 
invloedssfeer te krijgen verschillen in niets 
van de huidige inspanningen om de wereld 
te homogeniseren en te mobiliseren via de 
televisie, de multimedia of het internet. Maar 
er is ook een opmerkelijk verschil tussen de 
17/18de eeuw en nu. Ten tijde van de barok 
heerste er een soort gekte van het zien, 
gevoed door de permanente dreiging van 
het niets dat van de weeromstuit verheer
lijkt werd, want “zonder het Niets zou de 
Schepper met lege handen hebben gestaan,” 
aldus de Venetiaan Luigi Mazzini (Il Niente, 
1634). Van het niets ging een enorme, zelfs 
erotische aantrekkingskracht uit die resul
teerde in een duizeling van vormen en beel
den, van kleur en schittering, van draaiin
gen en explosies. “Much ado about nothing.” 
De duizeling ging gepaard met zintuiglijke 
en lichamelijke gewaarwordingen.
Wij hebben echter twee eeuwen moderniteit 
achter de rog - een moderniteit die zich in 
haar verlangen naar zuiverheid en trans
parantie van deze uitwassen en excessen 
heeft trachten te ontdoen. In het geheim zijn 
en blijven we dan ook iconoclasten. Niet op 
de manier waarop de modemen icono
clastisch waren in hun obsessie voor het 
zuivere niets, voor het weggewiste beeld 
—de blanke pagina’ s van Stéphane Mallarmé, 
het gekwadrateerde wit van Kazimir 
Malevich, de geëxposeerde lege ruimte van 
Yves Klein. Wij zijn op een heel andere 
wijze iconoclastisch. Wij worden thans ge
confronteerd met het ultieme niets, zonder 
de verleiding van een diepte en zonder de 
suspense van een afgrond. Wij zijn 
iconoclastisch omdat we een overdaad aan 
beelden produceren waarop niets specifieks 
meer te zien is. Beelden die niets verbergen, 
maar ook niets onthullen. Beelden zonder 
sporen, zonder schaduw, zonder consequen
ties. Media-beelden. Wij bedrijven nog 
slechts de zichtbaarheid om de zichtbaarheid. 
Onze zintuigen worden niet langer verleid 
of geprikkeld, maar overdonderd en 
overprikkeld. De distantie van de blik heeft 
plaats gemaakt voor een onmiddellijke en 
verhevigde voorstelling. De trompe-l'oeil 
(de duizeling van een dimensie minder) is 
ingeruild voor de close-up van de pornogra
fische blik: de duizeling van een dimensie 
meer. In Ons verlangen om alles aan het licht 
te brengen, te laten verschijnen, zichtbaar te 
maken, zoomen we in op het kleinste detail. 
Volgens Paul Virilio zouden we het liefst 
ergens een universele monitor installeren 
die direct en continu het totaalbeeld uit
zendt van een wereld zonder dode hoeken, 
zonder horizon en zonder tegenvoeters. Een 
computergestuurde machine van de abso
lute zichtbaarheid. Een wetenschappelijke 
permutatie van het alziende oog van God. 
God is dood, maar wij laten het graag aan 
blinde machines over om voor ons waar te 
nemen, waarnemingsmachines die de con
touren van vormen herkennen, visuele beel
den interpreteren of zelfs in staat zijn om 
een complexe omgeving in scène te zetten. 
Waarneming is niet meer het privilege van 
het subject. Door de filter van schermen 
waardoor wij dagelijks omringd zijn, lijkt 
het of we slechts toegang hebben tot dat
gene wat reeds door machines is gezien en 
aan machines is doorgegeven. We beschou
wen ons leven thans als was het een scherm, 
brengen het op orde als gold het een digitale 
combinatie. Dit is de werkelijke provocatie 
van de interactiviteit.

Fotografie en film (montage), televisie 
(digitalisering en verdwijning van het 
beeld)

De fotografen en filmers uit het begin van de 
eeuw drongen met hun camera zo diep door 
in het weefsel der gegevenheden dat het 
beeld uiteenviel. Het leverde materiaal voor 
de montage, het nieuwe principe dat door de 
avant-garde werd uitgevonden om ‘de wer
kelijkheid’ opnieuw te constitueren. Welis
waar voor het eerst uitgeprobeerd in de 
schilderkunst van het kubisme, maar dat 
was “een gebrekkige poging om uitdruk
king te geven aan de doordringing van de 
werkelijkheid door het apparaat,” aldus 
Walter Benjamin in zijn Kunstwerk in het 
tijdperk van zijn technische reproduceer
baarheid (1936). In ieder geval ging het bij 
film en fotografie nog altijd om het monte
ren van gezichtspunten die, statisch of mo-
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biel, in de tijd-ruimte zijn gelocaliseerd. Het 
ging nog om een enscenering. Het camera- 
oog werd gezien als een uitbreiding van de 
blik van de schilder. Film en fotografie in 
handen van de avant-gardisten betekenden 
een immense uitbreiding van de mogelijk
heden van waarneming en beeldarticulatie. 
De ‘stomme’ films van bijvoorbeeld Sergei 
Eisentein, Fritz Lang of Luis Bunuèl waren 
erg verwant met het schilderkunstige beeld. 
Een veel grotere verwijdering tot de schil
derkunst ontstaat met de komst van de tele
visie sinds de jaren ’50. Hoewel dit massa
medium bij uitstek mikt op de impact van 
het visuele, verdwijnt hiermee ‘het beeld’ in 
eigenlijke zin. De kracht van het televisie
beeld bestaat immers in het vernietigen van 
de distantie tussen onze waarneming en het 
scherm. Het is geen toeval dat juist in Ame
rika waar de televisie haar eerste grote ver
spreiding kent de schilderkunst zich van 
haar afwendt en een hernieuwde zoektocht 
onderneemt naar de ‘sublieme’ kracht van 
het beeld dat ontdaan wordt van informatie- 
ruis. Met haar exclusieve aandacht voor de 
intensiteit van licht en kleur als zodanig 
treedt de schilderkunst langs een omweg in 
concurrentie met het televisiebeeld (Mark 
Rothko, Barnett Newman en later Agnes 
Martin). Zoals het ook geen toeval is dat 
sommige filmauteurs op het moment dat de 
televisie als visueel medium dominant wordt 
hun aandacht verschuiven van het film
verhaal naar het abstracte luminisme van 
het filmbeeld en op die manier affiniteit 
hebben met deze schilderkunst (Ingmar 
Bergman, Michelangelo Antonioni en later 
Stan Brakhage). Antonioni schrijft in 1962 
aan Rothko: “Uw schilderijen zijn zoals 
mijn films - ze gaan over niets... maar met 
precisie”.
Het belangrijkste kenmerk van televisie is 
haar directe aansluiting op het gebeuren 
buiten beeld. Of het nu gaat om entertain
ment dat geënsceneerd is of om het wereld
nieuws dat plaatsvindt. Het enige wat came
ra’s doen, is de registratie van het gebeuren 
dat al aan de gang is. Reality-t.v. is dus in 
zekere zin een pleonasme. De directe aan
sluiting levert het beeld min of meer uit aan 
de toevallige totstandkoming ervan. Geen 
bewuste deconstructie van het beeld zoals 
bij de avant-gardes. In zekere zin keert het 
beeld terug naar zijn ‘normale’ verschij
ningswijze. Paradoxaal genoeg echter ver
dwijnt hét reële: vroeger als onbeduidend 
aangemerkte gebeurtenissen worden ineens 
op ongekende schaal verspreid waardoor ze 
maatschappelijke en ‘historische’ omvang 
verkrijgen. Door de informatiestroom op 
gang te houden en de show non-stop voort te 
zetten, wordt ‘de inhoud’ ervan tot nul gere
duceerd. Wat dat betreft lijkt televisie met 
MTV en CNN tot haar kern te zijn gekomen. 
Het reële verdwijnt in het televisuele. De 
fascinatie van het gebeuren betreft de 
oppervlakte van het scherm waarlangs de 
‘feitelijkheid’ verglijdt. De kijker beschikt 
bovendien over een wapen om deze nul- 
beelden zelf - en eindeloos - te voorschijn 
te toveren: het zap-apparaat.
Deze logica van de versnelling heeft zich 
sinds de jaren ’70 met de mogelijkheden 
van de digitalisering alleen maar uitgebreid. 
Beelden bestaan nu alleen nog maar bij de 
gratie van hun onmiddellijke verdwijning. 
Ze zijn zelf een intensieve vorm van snel
heid waarin elk ‘blikveld’ als zodanig is 
verzwolgen. Men vraagt zich niet meer af 
op welke tijd-ruimtelijke afstand zich de 
realiteit bevindt maar met welke snelheid 
het waargenomene zich aan ons voordoet. 
Het nabeeld is van groter belang dan het 
beeld zelf. Omgezet in een digitale stan
daard kunnen alle media - inclusief fotogra
fie en film - op elkaar worden aangesloten 
tot één wereldomspannend netwerk. Eer-
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tijds onderscheiden beelden kunnen op el
kaar worden ingeplugd. Zelfs de oude droom 
van het Gesamtkunstwerk komt opnieuw in 
het vizier. Internet en cyberspace. Er is maar 
één doelstelling: de wereld volledig en on
middellijk voor zichzelf doorzichtig ma
ken. Hiertoe dient elke distantie, elke sto
ring en elk oponthoud ongedaan te worden 
gemaakt. Wanneer machines zoiets perfec
ter realiseren dan het menselijke oog, dan 
zal het oog onmiddellijk worden geofferd 
als restant van een overwonnen verleden. 
Artistieke overwegingen bij het tot stand 
komen van beelden worden over het alge
meen ervaren als hinderlijke tussenkomst. 
De vraag dient zich haast als vanzelf aan: 
wat vermag de schilderkunst, dat trage me
dium zoals ze weleens wordt omschreven, 
ten overstaan van deze opgevoerde snel
heid? En wat vermag dat ondoorzichtige 
weefsel van de verf, de gelaagdheid van de 
schilderkunstige materie, ten overstaan van 
de transparantie van de schermen?

Scherm en schilderkunst (Andy Warhol)

In de jaren ’60 geeft Andy Warhol de schil
derkunst een ander aanzien. In zijn sereens 
en movies maakt hij niet alleen gebruik van 
de laatste technische snufjes, hij speelt ook 
duidelijk in op de mogelijkheden van de 
massamedia. Zijn film Empire (1962) - een 
acht uur durende registratie van de Empire 
State Building - lijkt met technische midde
len Monets evocatie van de kathedraal van 
Rouen te overtreffen. Een movie zonder 
verhaal en zonder geluid. Weliswaar opge
nomen met de normale snelheid van 
24 beeldjes per seconde, moet deze film 
met 16 beeldjes per seconde worden afge
draaid. Aan dit ‘ritardando’ ontleent de film 
zijn hypnotische werking. Warhol maakt films 
met een schilderkunstige verschijningsvorm 
en schilderijen die een uitgesproken filmische 
look hebben. Hij onderwerpt de schilder
kunst aan de procedures van het scherm. Niet 
de wereld wordt tot beeld, maar het beeld
scherm genereert de beelden: “Ik kijk t.v., 
dus ik besta,” aldus Warhols parafrase van 
het cogito van Descartes. De sereens zijn 
gebaseerd op beelden uit de media, de the
matiek schaduwt de banaliteit ervan. Koele 
schilderkunst die zich van elke zintuiglijk
heid heeft ontdaan, waaruit de penseelstreek 
is gebannen. Door de gebezigde zeefdruk- 
techniek valt ze volstrekt samen met haar 
oppervlak, ze drukt niets uit. Transparante 
schilderkunst die nog slechts verwijst naar 
zichzelf als beeld. Warhols schilderijen zijn 
louter scherm. Machinaal vervaardigde 
schilderkunst. Het beeld wordt vaak van 
boven naar beneden herhaald, zoals in een 
filmstrook. Het oog van de schilder valt 
samen met het oog van de camera en staart 
onophoudelijk naar hetzelfde punt. Het enige 
wat zich steeds weer herhaalt, is de dood. 
Zowel in de sereens als in de movies wordt 
de techniek echter niet gebruikt om het 
beeld te perfectioneren. Warhol celebreert 
integendeel de imperfectie. In de sereens 
met overbelichting, rasters, extreme con
trasten, het zwart dat dichtloopt. Inde movies 
met de strepen van het celluloid of de arbi
traire zwenkingen van de camera. De 
transparantie van het scherm wordt gepa
reerd met de materialiteit van het oppervlak. 
Warhol accepteert de wereld in zijn vol
strekte transparantie. Onze wereld is een 
sfeer zonder buitenkant, elke grens is on
voorstelbaar geworden. Alle grenzen zijn al 
overschreden. Geen pathetisch modernisme 
meer. De wereld is perfect. Maar het is de 
perfectie van het ultieme niets: “het niets is 
perfect indien geplaatst tegenover het niets”. 
Warhols sereens zijn niet de belichaming 
van de zuivere wereld waarnaar het moderne 
zo lang op zoek was, ze blijven doorzichtig 

voor alles, ook voor wat stompzinnig, ba
naal, boosaardig of abject is. Hun transparantie 
blijkt dus paradoxaal te zijn. Voor zijn 
Disaster Paintings haalt hij zelfs foto’ s uit de 
politie-archieven die door de sensatiepers 
ontoelaatbaar werden geacht vanwege hun 
gruwelijke details: Ambulance Disaster, 
twice. Warhol is gefascineerd door de cy
nische wijze waarop de wereld haar cata
strofe door de massamedia laat registreren. 
De kunst na Warhol vindt in de media een 
nieuw exercitieterrein. Van mediakunst tot 
multimediakunst. Vaak wordt echter geop
teerd voor een artistiek verantwoord ge
bruik van de media. Zo ontwikkelt zich een 
esthetica van het scherm en een poëtica van 
de pixels. Er zijn echter maar weinigen die 
weten in te spelen op onze nieuwe conditie 
van de onverschilligheid. Warhol is uniek 
omdat hij begreep dat de onverschilligheid 
beantwoord moet worden met een onver
schilligheid die minstens even groot is, 
Warhols dramatisering van de onverschil
ligheid is superieur aan al die pogingen om 
het verschil een nieuwe impuls te geven. 
Veel moderne kunst spiegelt slechts de 
moderne fenomenen en verdubbelt zodoende 
onbedoeld hun banaliteit. Warhol doet iets 
anders. Hij verheerlijkt de moderniteit door 
haar te deformeren en te verduisteren. Geen 
toevoeging aan de informatiestroom maar 
een plotselinge doorkruising ervan met één 
fataal beeld. Registraties met een minimale 
verschuiving ten opzichte van het voor
beeld, maar met een arbitraire verschuiving 
waardoor de onverschilligheid van het beeld 
nog wordt versterkt. Dezelfde catastrofe in 
verschillende en felle popkleuren. Warhol 
is radicaal modem omdat hij niet gelooft in 
de identiteit van de moderne kunst. De kunst 
is allang opgegaan in de publiciteit en de 
media - in design en als koopwaar. De 
exclusieve moderne kunst is een infantiele 
rest die kunstmatig in leven wordt gehou
den. Wat hem fascineert aan de schilder
kunst, is dat ze allang dood is - ze kan niet 
worden voortgezet. Dat doet denken aan 
Duchamp. Maar er is een verschil. Terwijl 
de modernist de schilderkunst ‘icono
clastisch’ continueert, verheerlijkt de 
ultramodernist juist het beeld op excessieve 
wijze. Het pure beeld dat alle opgevoerde 
snelheid tot verstarring brengt en alle ener
gie van zijn tegendeel absorbeert.

Vertraging en versnelling (Douglas 
Gordon en Pipilotti Rist)

Sommige videokunstenaars die nu actief 
zijn, gaan door op de aanzet die door War
hol werd gegeven. Zij inspireren zich bij
voorbeeld op beelden uit de massamedia. 
Technisch gezien is video echter van een 
andere orde. Het gaat niet meer zoals in de 
sereens om een registratie in een ander 
medium met minimale wijzigingen ten op
zichte van het voorbeeld. Het gaat ook niet 
meer zoals in de movies om een registratie 
van een gebeuren voor de camera in real 
time. Het video-oog grijpt actief in het beeld 
in, het rangschikt de beeldelementen door 
de lijnen of pixels waaruit het geheel is 
opgebouwd hun plaats aan te wijzen, hun 
kleurstelling en overlays, hun digitale rang
schikking. Het video-oog kan zichtbaar 
maken wat niet zichtbaar is en komt daar
mee dicht in de buurt van hetgeen menig 
schilder op het oog heeft. Het gaat om een 
haast schilderkunstige manipulatie van de 
videobeelden zelf in virtual time. John 
Baldessari voorspelde al in het begin van de 
jaren ’70 dat een nieuwe generatie kunste
naars video zou gaan gebruiken zoals vroe
ger het penseel of de tekenstift ter hand 
werden genomen.
In 24 Hour Psycho (1993) vertraagt de 
Schotse kunstenaar Douglas Gordon de be

roemde film van Hitchcock zo sterk (eender- 
tiende van de oorspronkelijke snelheid) dat 
details en objecten die de camera passeer
den een onverwachte pregnantie krijgen, als 
gold het een geschilderd portret of een stil
leven. Gordon maakt gebruik van de lang
zame aandacht van het schilderen. Het ge
luid (de gesproken tekst, de angstaanja
gende muziek van Herrmann) is weggela
ten. De beroemde douche-scène duurt nu 
een half uur in plaats van vijfenveertig se
conden. De spanning is anders geaard maar 
blijft even ondraaglijk. Door deze manipu
laties wordt de toeschouwer die de film al 
kent gedwongen om zich het origineel te 
herinneren en tegelijkertijd te anticiperen 
op het verhaal dat niet snel genoeg ver
schijnt. Gordon maakt, anders dan Hitch
cock, de beroemde ‘suspense’ geheel af
hankelijk van het beeld en van de wijze van 
presenteren. De film wordt dubbelzijdig 
geprojecteerd op een scherm dat in de 
tentoonstellingsruimte staat. De bezoekers 
worden toeschouwers die om de film heen 
lopen zodat hun schaduwen het beeld ver
storen en constitueren. De film als zodanig 
wordt ontoegankelijk. Extremer nog is 
Gordons voorstel dat The Searchers van 
John Ford als uitgangspunt heeft. De pro
jectie van de film (113 minuten) wordt uit
gerekt tot de vijf jaar reële tijd waarin het 
filmverhaal zich voltrekt. Per tentoonstel- 
lingsdag wordt ongeveer één seconde van 
de film getoond, zodat we in alle rust de 
sublieme leegte van het Wilde Westen op 
ons kunnen laten inwerken en ons bewust 
kunnen worden van de verwantschap met 
de schilderijen van de 19de-eeuwse Ameri
kaanse landschapschilder Albert Bierstadt 
of van Fords abstracte tijdgenoten uit de 
jaren ’50 (Jackson Pollock, Barnett 
Newman, Clifford Still).
Zijn de video’s van Gordon trager dan traag, 
die van de Zwitserse kunstenares Pipilotti 
Rist zijn juist sneller dan snel. Ze zijn ge
worteld in de pomopop van de videoclips op 
MTV. Ook hier wordt de dynamiek niet 
zozeer bepaald door de beweging van de 
camera of die van de gefilmde personen dan 
wel door de manier waarop de videobeelden 
op het ritme van de muziek zijn gemonteerd. 
Rist maakt zelf Videoclips en neemt zichzelf 
hierbij als model. Evenals bij Gordon het 
geval is, wordt het beeldscherm bewust 
geprovoceerd en vervormd. In vroege video- 
werken als (Entlastungen), Pipilottis Fehler 
(1988) en You Called Me Jacky (1990) gaat 
het niet om het opvoeren van de technische 
mogelijkheden zoals gebeurt in de gladde 
esthetiek van de videoclip, maar zijn net als 
bij Warhol technische ‘fouten’ een bron van 
inspiratie. Hier zijn het de storingen van het 
elektronische beeld die worden uitgebuit. 
De camera verliest de controle. Shots spat
ten uiteen als iriserende zeepbellen en ver
stuiven in fijne nevels over het beeld. Kleur- 
velden vloeien als lavastromen vlak onder 
het doorzichtige oppervlak van het scherm: 
een excessieve "hinterglas Malerei”, zoals 
Rist haar werk zelf omschrijft. De achteloze 
wijze waarop de nieuwste techniek wordt 
ingezet, werkt ontwapenend: “zonder res
pect voor de techniek rijd ik de zon in de 
computer tegemoet”.
Ook Rist toont haar video’s veelal in meer 
omvattende museale installaties, zodat de 
mogelijkheid ontstaat om de relatie te 
thematiseren tussen de media die ons tot 
speelbal maken van de techniek en de ‘sub
jectieve’ blik daartegenover. Zowel Rist als 
Gordon onderzoeken in hun werk de wijze 
waarop deze splitsing zijn sporen achterlaat 
op het lichaam en in de geest van de mens. 
Maar tevens herinnert hun werk eraan dat de 
schilderkunst en de nieuwe media met el
kaar verbonden zijn: beide maken gebruik 
van het rechthoekige kader van het beeld-
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(Entlastungen) Pipilottis Fehler, videostill, 1988

scherm waartegenover de toeschouwer zich 
dient te verhouden, of het nu gaat om een 
venster op de wereld, een monochroom 
schilderij, een projectiescherm of een beeld
buis.

De tussenkomst van film en beeldscherm 
(Luc Tuymans en David Reed)

Wat schilderen en film delen is het verstrij
ken van de tijd. Het zijn geen moment
opnames, al is een schilderij ook geen bewe
gend beeld.
Luc Tuymans

Luc Tuymans vervaardigt kleine figuratieve 
schilderijen die ondenkbaar zijn zonder de 

-bemiddeling van film. Soms mengt hij zijn 
kleuren met zoveel wit dat het lijkt alsof de 
voorstellingen overbelicht zijn. Ook andere 
filmische middelen worden gebruikt: een 
opvallende cadrering, close-up, blow-up,... 
De tien schilderijen uit de reeks De diagnos
tische blik (1992) vormen één zoom-se- 
quentie, van portretten ten halven lijve naar 
uitvergrote details van huidaandoeningen. 
Maar zoals elke filmstill zich in zekere zin 
op arbitraire wijze verhoudt tot andere stills, 
zo hebben deze schilderijen, naar illustra
ties uit een medisch handboek, geen enkel 
wezenlijk verband met elkaar. Tuymans 
maakt films met schilderkunstige middelen 
om het schijnbaar eenvoudige beeld op
nieuw impact te verlenen. De ‘suspense’ 
van zijn beelden bestaat erin dat ze tegelij
kertijd andere beelden oproepen. Volgens 
Tuymans werkt film op precies tegenover
gestelde wijze. Naar eigen zeggen probeert 
hij altijd te achterhalen welk specifiek beeld 
van een film hij zich kan herinneren. De 
samenvatting van zijn imaginaire film is 
derhalve meer dan een 'filmstill'. Voor elk 
werk gaat hij bovendien op zoek naar een 
specifiek formaat. Tuymans’ schilderijen 
zijn bedoeld als tegengif tegen de snelle 
ineenstorting van het vermogen om herin
neringen te consolideren, waarvan we van
daag de dag getuige zijn. Hij vervaardigt 
schilderijen die ogenschijnlijk niet van deze 
tijd zijn en kiest voor een achterhaald me
dium om betekenis over te dragen. Ook dat 

laatste is een bewust teken van regressie. 
Hierdoor staat zijn hele onderneming bij 
voorbaat in het teken van de mislukking. 
Om die reden zijn de beelden weliswaar 
precies gecalculeerd maar achteloos en ge
dachteloos gemaakt. De boodschap bereikt 
ons nooit volledig.
Schilderkunst die reflecteert over techniek 
en massamedia is ook het project van de 
Amerikaanse kunstenaar David Reed. “Van
wege het bestaan van film en video kijken 
we hedentendage op een andere manier naar 
schilderijen,” aldus Reed. Hij vervaardigt 
grote non-figuratieve schilderijen die van
wege hun beeldformaat doen denken aan 
een filmdoek in cinemascope (meer breed 
dan hoog) of aan een lange filmstrook (meer 
hoog dan breed). Op deze afwijkende for
maten wordt de abstract-expressionistische 
geste voorgesteld als een filmstill. Wulpse 
wendingen van de verfstreek, die als zoda
nig elke heftigheid en materialiteit ontbeert. 
Alsof ze in aanraking met het oppervlak van 
het doek bevroren is geraakt of verschroeid. 
Alsof er geen penseel aan te pas is gekomen, 
maar met een zwalkende camera in close-up 
het oppervlak is afgetast van de ingewik
kelde plooi val van zware barokke draperieën 
of van de wellustige curven van een tropisch 
bloemblad. Ouderwets illusionisme, want 
bij nadere inspectie blijkt het beeld tot stand 
te zijn gekomen met behulp van alkydverf 
en is de geste wel degelijk van schilder
kunstige aard. Geen ironisering van de verf
streek zoals bij Pop-schilders als Warhol of 
Lichtenstein, maar een liefdevol fetisjisme. 
Het eindeloze ritme waarin de verfstreek 
zich wentelt, wordt soms plots onderbroken 
door ingelaste beelden zodat een vertraging 
of een versnelling in deze wenteling lijkt op 
te treden. Deze inserts doen niet alleen 
denken aan filmische procédé’s maar ook 
aan grafiekprogramma’s voor computer
gestuurde beeldverwerking waarbij details 
kunnen worden uitgelicht en naar believen 
over het beeldvlak worden verschoven, ver
groot, herhaald en gekleurd. Ook beelden 
die verschijnen op elektronische en digitale 
schermen inspireren blijkbaar tot schilder
kunstige beelden. Zo maakt de Duitser Albert 
Oehlen schilderijen die op computergrafiek 

zijn gebaseerd. Een labyrint van lijnen 
waarin zich ook drippings en sprays laten 
ontwaren. Een soort computergestuurde 
‘action painting’.
Reed en Oehlen zijn niet de enigen die 
teruggrijpen op de traditie van de abstracte 
schilderkunst. In Amerika zijn sinds de ja
ren ’80 abstracte schilders als Jonathan 
Lasker, Peter Halley of Ross Bleckner ac
tief. In Engeland krijgt sinds de jaren ’90 
een hyperesthetische maar tegelijkertijd vi
riele vorm van abstracte kunst gestalte. 
Kunstenaars als Ian Davenport, Simon 
Callery, Calum Innes of Jason Martin ver
vaardigen grootschalige vaak monochrome 
werken waarin de sporen van de gevolgde 
procedure zichtbaar worden gemaakt. Martin 
hanteert voor elk schilderij een penseel dat 
even breed is als het te beschilderen doek en 
trekt dan in één beweging de verf van rand 
naar rand. Een minimale geste die resulteert 
in geraffineerde structuren van parallelle 
lijnen. Toch kan de traditie van de abstracte 
schilderkunst niet zonder meer worden 
voortgezet nu we worden geconfronteerd 
met haar effecten in de moderne media. 
Omringd door testbeelden, computer
schermen, logo’s en videogames in day-glo 
kleuren, kan de abstracte schilderkunst niet 
langer haar ‘essentie’ afdwingen. Deze 
nieuwe media hebben ons bevrijd van het 
Russische ‘utopisme’, de ‘authentieke’ 
Pollock of de ‘ware’ Mondriaan. De nieuwe 
abstractie aanvaardt haar onderdompeling 
in de media, het design en de warenruil en 
neemt derhalve haar gebroken verhouding 
tot het modernisme in overweging.
De schilders die op dit moment worden 
geconfronteerd met nieuwe media experi
menteren niet alleen met de display en de 
procedure, er is vooral ook een hernieuwde 
interesse voor een beeldelement dat altijd al 
een belangrijke rol speelde in de schilder
kunst maar door het modernisme werd 
gedimd: het licht. Een intense en haast des
oriënterende lichtwerking zoals Callery be
reikt in zijn ‘witte’ oppervlakken nadat hij 
de met houtskool, pastel en verf aange
brachte huid met een scheermes weer ge
deeltelijk heeft verwijderd. Niet het licht 
van buitenaf dat nodig is om dingen zicht

baar te maken maar het licht van binnenuit 
wordt hier geviseerd. Het artificiële licht 
van deze tijd is afkomstig van monitoren. 
Zonder ervaringsmoment, maar de licht
bron gloeit na. De uitdaging bestaat erin om 
met verf een equivalent te vinden voor het 
zinderende of pulserende licht dat vanach
ter de schermen lijkt te komen. Ook Tuymans 
is gefascineerd door de nieuwste beeld
dragers. In het schilderij Konijn (1994) laat 
hij op subtiele wijze de huid van een konijn 
doorstralen: het licht lijkt endogeen, de verf- 
huid transparant.
Het platte vlak - eindpunt van het 
modernistische verlangen — wordt opnieuw 
onder spanning gezet. Niet alleen wat zicht
baar is aan de oppervlakte, is van belang, 
maar ook de geheimzinnige straling die 
eronder wordt vermoed. De schilderkunst 
van dit moment zet zich uiteen met het 
irrationele potentieel van de mediabeelden 
om daarna terug te keren naar haar eigen 
specifieke medium. Voor deze schilderkunst 
is het laatste schilderij geen uitdaging meer 
zoals voor het modernisme, want aan elk 
beeld ligt reeds een beeld ten grondslag. 
Fascinerend aan de schilderkunst is dat ze 
volkomen is achterhaald. Schilderen als een 
nieuwe vorm van campl Of een bezigheid 
waarmee adequaat kan worden ingespeeld 
op een cultuur die door de waarneming uit te 
leveren aan de snelheid zichzelf tegelijker
tijd veroordeelt tot melancholie? Misschien 
bestaat haar grote uitdaging er op dit mo
ment in om de traagheid opnieuw geboren te 
laten worden uit de snelheid. En de stilte uit 
de communicatie, het raadsel uit de 
transparantie, het donker uit de beelden
stroom. Maar zonder hieraan de zwaar
wichtigheid van een project te verbinden.

Frank Reijnders
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Kunst- en informatiebeurs -

Düsseldorf - het kloppend hart van de internationale kunstwereld.

Met een boeiend aanbod en een interessante omlijsting. Van serie- 
kunst in beperkte oplagen, unica en etnografica tot architectuur, 
advertentieontwerp en speciale tentoonstellingen van verschillende 
kunstacademieën.

U bent van harte welkom !

Meer zien
meer ervaren

nadere inlichtingen, 

voorverkoop kaarten en catalogi: 

Speybrouck BVBA, 

Ottergemse steenweg 5,

9000 Gent,

Tel: (09) 245 01 68,

Fax: (09) 2 45 01 69,

e-mail: bvba.speybrouck@skynet.be
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DIETSCHE WARANDE & BELFORT

DWB wordt 100 
en viert feest 
met zowel grote namen als aanstormend talent.
Niet alleen literatuur zal van de partij zijn, maar ook 
theater, dans, film, beeldende kunst, video en multi
media: zoals elk jaar achthonderd pagina’s lees- en 
kijkplezier van de bovenste plank.

Viert u met ons mee^
Dat kan door een jaarabonnement te nemen. 
U krijgt er een prachtig boek bovenop.

Ik, ondergetekende neem een abonnement op DWB>

NAAM__________________________________________________________

ADRES__________________________________________________________

PLAATS______________________________________________ POSTCODE

Ik verzoek mij te noteren voor een
• jaarabonnement voor 1400 BEF

• studenten- / CJP-jaarabonnement voor 995 BEF

(KOPIE STUDENTENKAART OF CJP BIJVOEGEN)

HANDTEKENING

Stuur deze bon naar 
DWB • Postbus 137 • B-3000 Leuven 3
Een overschrijvingsformulier volgt

Ik ontvang ais welkornitgeschenk
Naar keuze

□ Paul Claes. De Phoenix
□ Harry Muusch. De procedure
O MIRIAM VAN HEE,

Het verband tussen de dagen.
Gedichten 1978-1996

Het geschenk wordt me toegezonden na 
ontvangst van het abonnementsgeld
TT"

I
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Het jaar tien
Televisie en politiek in Vlaanderen

De president: “Hier volgt een toespraak. 
Dit is de toespraak. Beste burgers en land
genoten. Dat heb ik al gezegd. Maar goed. 
In het kader van de afspraken met onze 
bondgenoten. De vrije wereld enzovoort. 
De bescherming van de beschaving 
enzoverder. Een hoop nonsens die ik nu 
even samenvat om geen te groot beroep op 
uw uithoudingsvermogen te hoeven doen. 
Enfin. Kortom. Het komt hierop neer. Dit 
was een regeringsmedeling en alles is goed. 
Als er reden was tot de geringste ongerust
heid of paniek zou u het nu horen, (pauze) 
Ziet u wel. U hoort niets. Alles is dus goed. 
Alles blijft bij het oude. Maar vraagt u toch 
even na bij de buren waar de atoom- 
schuilkelder zich bevindt, hoor. Voor alle 
zekerheid. Je weet waar nooit. Tot ziens 
dan maar. En goede moed. Alles is goed”. 
Jan Decorte, Kleur is Alles, 1985

1. Bouwen aan een betere wereld

Televisie is een product van de Koude 
Oorlog: zonder scherpe ideologische te
genstellingen had het massamedium nooit 
zo kunnen gedijen. V anaf de jaren ’ 50 wordt 
de wereld voor de doorsnee beschouwer 
zoveel groter, er komt enorm veel ruimte 
vrij, maar ze is niet oneindig. Achter die 
ruimte ligt een andere ruimte, een tegen- 
ruimte, van waaruit het (communistische) 
gevaar dreigt. De eigen ruimte moet dus 
aangegeven en afgebakend worden. Het 
centralistische medium televisie is daar 
geknipt voor. Meer nog, televisie bakent 
niet alleen af, ze vult die ruimte meteen ook 
weer op.
Ieder doorgestraald programma is automa
tisch voorzien van het juiste ideologische 
bijsignaal. Het nieuwe medium draagt beel
den uit van een in wezen goede wereld, en 
wat daarbuiten valt, wordt eventueel wel 
getoond, maar als afwijking, als uitzonde
ring. Televisie, in tegenstelling tot litera
tuur, theater of kunst in het algemeen, ver
spreidt de boodschap dat het leven zeker 
niet slecht is. In woord en beeld doet zij een 
onuitputtelijk beroep op de gemeenschaps
zin van haar kijkers. Zij spreekt de gehele 
natie aan, en zal er daarom op letten die 
gehele natie ook in haar blikveld te krijgen. 
Het vocabulaire spreekt wat dat betreft boek
delen: het leent zowel bij het militaire jar
gon (‘de staatsomroep’) als bij de religie 
(‘de uitzending’). Van de kijkende massa 
vraagt men orde en aandacht, waarvoor ze 
zich in ruil soms beroesd en vooral ver
strooid mag weten. Want dat is ze, als ze 
zich eenmaal voor het toestel heeft laten 
zakken. De kijkende massa weerspiegelt 
een algemene tevredenheid. Geen beter 
middel om van die ganse natie een familie 
te maken dan televisie. Het medium organi
seert de samenhorigheid in de naoorlogse 
welvaartmaatschappij. In het internationaal 
perspectief van de jaren ’50 is televisie het 
politieke instrument bij uitstek. (Ook nu 
nog, bij gelijk welke coup, dient televisie 
niet om te melden dat er chaos heerst, maar 
dat de rust is weergekeerd.)
Maar wie naar de particuliere geschiedenis 
Van een omroep kijkt, in dit geval de 
Belgische Nederlandstalige, ziet naast het 
ideologische nog iets anders: het idealisme, 
zo aandoénlijk gevat in de foto’s van de 
pioniersjaren. Het zijn de makers die op 
deze foto’ s poseren. Wat de politieke klasse 
zich van het audiovisuele project heeft voor
gesteld - een centraal gestuurde mix van 
Vermaak, Cultuur, Informatie en Vorming 
- gaat door hen enthousiast worden uitge
voerd. De makers aan hun apparaten gelo
ven er duidelijk in, maar wekken ook een 
beetje twijfel: gaan ze er wel in lukken? 
Zullen hun logge machines de uitzending 
tot een goed einde brengen? De glimlach 
van de geportretteerden onthult moed, op
timisme, geloof in een stralende toekomst 
- alsook het lichte vermoeden dat mis
schien niet alles onder controle is.
Die mengeling van ideologie en idealisme 
maakt televisie - in de beginjaren - tot een 
sympathiek fenomeen, maar dan wel één 
waar men maar nooit genoeg voor op zijn 
hoede kan zijn. In het beste geval charmeert 
ze, maar zelfs dan probeert ze ons in de 
‘juiste’ denkrichting te manoeuvreren. Van
daag is dat de laconieke evidentie van de 
vrije markt (of wat er, sinds de megafusies, 
voor moet doorgaan). Door haar centralis
tische karakter is televisie waarschijnlijk 
over haar hoogtepunt heen. Binnen enkele 
decennia heeft ze definitief de duimen ge

legd voor andere vormen van elektronisch 
vertier. Tot zolang echter moeten we reke
ning houden met deze monstruositeit.

2. De vlucht naar Holland 2

Televisie is dus een politiek wapen bij 
uitstek, een vrucht die groeit onder de spe
ciale zorg van de politieke klasse. De vraag 
die de politieke klasse zich van in het prille 
begin stelt, luidt dan ook: hoe houden we 
greep op het medium? Want een beter mid
del om het juiste maatschappijbeeld te ver
spreiden, is tot op heden nog niet gevonden. 
Om de publieke omroep onder de knoet te 
houden heeft iedere natie zo zijn eigen 
oplossing bedacht, een kwestie vaak van 
trial and error. In het unitaire België van 
weleer ziet men het meeste heil in de com
plete partijpolitisering van het televisie- 
personeel. In de eerste plaats de toplaag, 
maar andere echelons worden evengoed 
aan deze maatregel onderworpen. Geen 
benoeming volgens een kleur, zonder een 
andere benoeming volgens een tegenkleur. 
Dat maakt de televisie in dit kleine land tot 
een zwaarlijvige onderneming, maar het 
voordeel is wel dat iedereen iedereen in de 
gaten kan houden. Per slot van rekening 
staat het belang van de staat op het spel, en, 
zo moet men gedacht hebben, in laatste 
instantie is immobilisme ook een vorm van 
stabiliteit.
Maar het is dus fout gelopen met de BRT. 
Vooral vanaf de jaren ’70 stijgt er steeds 
meer gemor op uit het publiek. Dat voelt 
zich door een groot deel van de program
ma’s weinig aangesproken. Het beklaagt 
zich over het nijpende tekort aan volks 
amusement, en wat er wel is, voldoet zel
den aan de normen. Op de meest onver
wachte uren - prime time bijvoorbeeld — 
duiken er kunstprogramma’s op waar geen 
hond iets van begrijpt. Typerend voor de 
geest van de BRT is de taal die men er 
bezigt: een grammaticaal gezien correct 
Nederlands, maar zo artificieel en onbuig
zaam uitgesproken, alsof het vanuit de 
coulissen gesouffleerd wordt. Onbegrepen 
door de vertolker zelve, en nog minder door 
de toeschouwer. De steeds terugkerende 
commentaar op de BRT van die toeschou
wer: het is zo ‘gemaakt’, zo onecht. De 
meer professionele kritiek heeft het over 
onkunde en elitarisme. Achter de gehele 
programmatic gaat een onzichtbare kracht 
schuil: het duistere knooppunt van alle be
langhebbenden die zich in de omroep wil
len doen gelden. Het volk keert zich woe
dend af en vlucht massaal de grens over, 
recht in de armen van Mies Bouwman, 
Willem Duys en Fred Oster.
De BRT krijgt in die jaren bakken kritiek 
over zich heen. De publieke omroep trekt 
zich daar weinig tot niets van aan, de poli
tiek voelt zich des te meer geviseerd. En dat 
is niet meer dan logisch, want zij heeft zich 
altijd als hoeder van het medium geprofi
leerd. Slotsom: het politieke instrument 
functioneert niet. En wat erger is: de poli
tieke klasse slaagt er niet in een inhoude
lijke dialoog met de zender op gang te 
brengen. Integendeel, verscheidene poli
tici, vooral CVP-ers, zijn ziedend over de 
‘rode’ koers die de nieuwsdienst vaart 
- onder Wilfried Martens komt er begin 
jaren’80 zelfs een 'BRT-kwartiertje' waarin 
ministers van leer kunnen trekken tegen de 
berichtgeving. Meer dan een occasioneel 
ontslag, zoals dat van Daniël Buyle, levert 
dat echter niet op. De politieke klasse kan 
hoogstens een beetje repressief zijn. Tot 
een ander beleid verplichten lukt haar van 
geen kanten. De BRT is links, elitair en 
onkundig. Hoezeer ze ook uit partijkaarten 
bestaat, de verantwoordelijk gestelde poli
tiek heeft de zender niet in handen. Ze heeft 
de greep al vlug moeten lossen.

3. Vrije markt in Vlaanderen

In vele andere landen beseft men dan allang 
dat televisie niet alleen een politiek middel 
is, maar ook, en misschien nog veel meer, 
een potentiële goudmijn. Monopolies wor
den afgeschaft, de televisiemarkt wordt 
opengegooid voor de zakenwereld, en die 
weet wel raad met het gegeven. Niet zo in 
Vlaanderen. Daar is het wachten op het 
initiatief van de politieke klasse zelf, de 
CVP vooral, die, moegetergd door de staats- 
vijandige journalistiek en de volks- 
onvriendelijke programma’s, de BRT wil 
straffen met een commerciële zender. Ook
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Elton John: "And your footsteps will allways fall here..." (Candle In The Wind 
- Goodbye England's Rose version)

de PVV doet een flinke duit in het zakje. 
Trouw aan haar leer, maar ook deels uit 
verveling, vindt ze dat televisie maar eens 
onderworpen moet worden aan de wetten 
van de vrije concurrentie. [1] De vertolkers 
van die vrije concurrentie, de ondernemers 
dus, zien dat veel minder zitten. De uitge
vers van dag- en weekbladen, als wantrou
wige keuterboeren, moeten bijna met ge
weld over de streep gesleurd worden. Het 
zegt iets over de weinig avontuurlijke 
handelsgeest in deze contreien - zaken
doen maakt toch de kern uit van het vrije 
ondernemerschap? Maar de politiek ge
draagt zich nog vreemder. Ze dwingt de 
zakenwereld tot een actie die zich in wezen 
tegen haarzelf moet keren. In plaats van 
oplossingen uit te dokteren voor de open
bare omroep, en zo haar greep op het me
dium te proberen verstevigen, geeft ze het 
initiatief domweg uit handen. VTM komt 
er niet uit winstbejag, en ook niet omdat het 
volk erop zit te wachten - dat kijkt immers 
naar Nederland. Mocht er een marktstudie 
zijn uitgevoerd die dagen, dan zou de com
merciële zender er nooit gekomen zij n, zegt 
Guido Depraetere, ex-BRT-producer en ook 
ex-programmadirecteur van VTM. [2] De 
commerciële omroep komt er omdat de 
politieke klasse er niet in slaagt een ander 
beleid van de BRT af te dwingen. Daarom 
moet er een wraakactie op touw worden 
gezet, uitgevoerd door derden. Aan de komst 
van VTM - noteer het messianisme in de 
officiële benaming van dit historische ge
beuren - gaan irrationele motieven vooraf: 
rancune en haat. Met de komst van VTM 
heeft de politieke klasse haar onmacht be
kend om de televisie in de pas te doen 
lopen. Mare Holthof heeft destijds overtui
gend aangetoond dat de lancering van VTM 
inderdaad veeleer een stalinistische opera
tie was dan een spannend avontuur van de 
vrije markt: de dwang van de partijpolitiek, 
de aan VTM toegekende monopolies in
zake reclame en uitzendvergunning (door 
de liberalen mee goedgekeurd), enzo
voort. [3] Trouwens, bij de oprichting van 
VTM doet de politiek alweer een poging 
om televisie op ideologische leest te schoeien, 
ze kan het waarlijk niet laten. Naar goede 
Belgische gewoonte wordt de raad van be
heer van de commerciële omroep immers 
samengesteld met vertegenwoordigers van 
alle persstrekkingen. Uiteraard is die schijn
constructie geen lang leven beschoren. Eens 
de eerste massale opbrengsten binnen zijn, 
staan de meeste aandeelhouders te springen 
om hun waardepapieren te verzilveren. De 
Persgroep en Roularta kopen alles op, en van 
de ‘pluralistische’ beheerraad blijft geen 
spaander heel.

4. Geen storingen

Zoals zo vaak op het eind van deze eeuw 
slaagt de zakenwereld moeiteloos waar het 
politieke beleid grondig faalt: de cijfers 
opkrikken. Concreet in dit geval: een zen
der kneden naar de smaak van het volk 
- waarmee dus pakken geld verdiend wor
den. Gedaan met de klachten over onkunde 
(ooit het bordje, ‘even geduld’ zien ver
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schijnen bij VTM?), gedaan met tegen
draadse berichtgeving. Zelf zal VTM zo 
snel mogelijk stellen dat haar aanbod min
stens zo ruim is als dat van de openbare 
omroep. Het is allesbehalve een loutere 
pretzender. Om te beginnen informeert hij 
net zo goed, zoniet beter dan de concurren
tie, omdat hij ook aandacht schenkt aan de > 
vele positieve dingen die in deze wereld 
gebeuren. Aan educatie doet hij ook, omdat 
hij klokvast soaps uitzendt, en sociologen 
als Mark Elchardus erachter komen dat 
juist dat al een flinke houvast is voor grote 
groepen mensen, op drift in onze tomeloze 
samenleving. En aan cultuur doet hij auto
matisch, omdat televisie sinds dit decen
nium de facto cultuur (s. VTM wijzigt niet 
alleen het kijkgedrag, maar definieert ook 
opnieuw een aantal begrippen uit de cultuur
sociologie.
Voor de politieke klasse schuilt het belang 
van VTM vooral in de idee dat de kijker . 
voortaan kan kiezen. Wie wil, kan vanaf nu 
zelf bepalen wat hij ziet, iedere dag, elk uur; 
en wat hij kiest, verschijnt onmiddellijk. 
Televisie, als instantdemocratie. En daar
mee als afleidingsmanoeuvre voor een po
litiek die niets te vertellen heeft. Want ook 
dat is een gedachte die dit decennium in 
volle omvang is komen bovendrijven. Een 
symbolischer startjaar voor VTM dan ’89 
kon niet gekozen worden. De Koude Oor
log, en daarmee het verhaal dat de 
geopolitiek de lakens uitdeelt, is zo goed als 
afgelopen. De commerciële zender mar
keert met zijn start op een bescheiden ma- 
nier een nieuw tijdperk in de wereldge
schiedenis.

5. De beheersovereenkomst: cijfers en 
letters

VTM kwijt zich globaal gezien veel beter 
dan de openbare omroep van de taak het 
samenhorigheidsgevoel te promoten - denk 
alleen al aan de doeltreffende verstuiving 
van de Vlaamse identiteit. De kijkcijfers, 
die samen met de commerciële omroep hun 
intrede doen, bewijzen dat. Het woord 
‘familiezender’ valt. De politieke klasse, in 
weerwil van haar feitelijke machteloos
heid, zou blij moeten zijn. Maar om een of 
andere reden voelt ze zich toch niet hele
maal in haar sas. Enkele maanden na de 
start van VTM ontvangt de BRTN-nieuws- 
dienst verbijsterd de complimenten van * 
enkele CVP-politici: het journaal doet het 
eigenlijk nog niet zo slecht. VTM is dan 
wel de onrechtstreekse realisatie van mis
noegde politici, als koninginnenstuk wordt 
ze niet op het palmares geschreven. Alles 
aan de commerciële zender ruikt immers 
binnen de kortste keren naar populisme en 
neoliberalisme, en daar wil geen enkele 
sociaal-democratische politieke partij, zelfs 
de liberale niet, zijn handtekening onder 
gezet hebben. Eigenlijk hangt rond VTM al 
snel een geurtje van antipolitiek. De wijze 
waarop de zender in een handomdraai dro
men weet waar te maken, pleegt een aan- - 
slag op het realiteitsbesef van de kijkers.
VTM zadelt de politieke klasse dus op met 
een nieuw probleem. Het antipolitieke .
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Elton John: "Along England's greenest 
hills, Your candle's burned out long 
before..." (Candle In The Wind - Goodbye 
England's Rose version)

Elton John: "Your legend ever will..." 
(Candle In The Wind - Goodbye England's 
Rose version)

"Wij zijn behandeld als niet minder 
als een vuilniszak. We zijn gewoon aan 
de deur gezet. Da's al."
Georges Delerue, soundtrack van Le 
Mépris (1963) van Jean-Luc Godard

Georges Delerue, soundtrack van Le 
Mépris (1963) van Jean-Luc Godard

gemor van weleer is overgegaan in anti- 
politieke uitbundigheid - en antipolitiek 
krijgt in dit decennium een andere, uitge
sproken politieke betekenis. Er is nood aan 
een volgende tegenzet.
Die komt er, in twee fasen. Allereerst met 
de aanstelling van een manager, de 
gedroogkuiste Bert De Graeve. Hij is de 
garantie voor een totaal andere aanpak, 
maar ook een signaal naar de buitenwereld. 
En ten tweede, in 1997, met de opdringing 
van de slimme beheersovereenkomst, het 
unieke contract tussen de Vlaamse regering 
en de openbare omroep, die meteen ook een 
nieuwe naam krijgt: na NIR, BRT, BRTN 
prijkt in VRT nu eindelijk een V. De poli
tiek legt de lat voor alle omroepen gelijk. 
VRT, VTM en VT4 strijden voortaan met 
dezelfde Vlaamse wapens.
Het vernuftige van het contract is dat het de 
Koude Oorlog-retoriek over de evidente 
kwaliteit van de staatszender intact heeft 
gelaten. Meer nog, het blaast die retoriek 
nieuw leven in. Els Witte roept in 1994 nog 
maar eens op de normen voor het journaal 
van de publieke omroep niet aan te tas
ten. [4] Volgens haar brengt “de publieke 
omroep op verschillende vlakken tegen
druk aan aan de gevolgen van de commer
ciële mechanismen (...), ook in de 
‘informatiesector’”. Het lijkt een bezwe
ring van de dreigende toekomst. Inmiddels 
is er met dat journaal van alles gebeurd, 
maar het idee dat het beter, objectiever, 
genuanceerder, onafhankelijker is, heeft 
stand kunnen houden. Wat sinds kort trou
wens geldt voor de hele gerestylede zender. 
Wie tegenwoordig voor TV 1 kiest, ontkomt 
niet aan het gevoel net iets beter te zijn dan 
het volk dat naar de commerciële omroep 
zit te zien. Wie bewust naar Canvas kijkt, 
smaakt dan weer het genoegen daar nog een 
trapje boven te staan. De retoriek over de 
Vlaamse staatszender is na al die jaren 
eindelijk op kamertemperatuur.
Het woord ‘kwaliteit’ valt dus een aantal 
keren in de beheersovereenkomst, al wordt 
nergens duidelijk wat hieronder verstaan 
wordt. De Vlaamse regering eist kwaliteit 
van de VRT, iets waarvoor de politieke 
klasse altijd al vragende partij was - al 
stond het nooit met zoveel woorden op 
papier. Maar ze eist nog iets anders dit keer: 
cijfers. Negen van de veertien zogenaamde 
“performantiemaatstaven voor televisie” 
(64%) moeten in getallen worden uitge
drukt. Het nieuws bijvoorbeeld moet dage
lijks 1,5 miljoen kijkers bereiken. En tele
visie moet met de twee netten samen 76% 
van de bevolking tenminste 15 minuten 
opeenvolgend bereiken.
Kwaliteit en cijfers: het ene valt niet te 
meten, het andere des te meer. Over het ene 
valt te discussiëren, over het andere bestaat 
geen twijfel. Maar over kwaliteit op televi
sie kan de politieke klasse niet discussië
ren, dat bewijst de hele geschiedenis van de 
publieke omroep. Door het opleggen van 
quota veroordeelt de Vlaamse regering de 
VRT per definitie tot rechtstreekse strijd 
met de commerciële omroep. Zodat ze zich 
uiteraard van dezelfde middelen moet be
dienen. VTM en VRT zijn twee bedrijven 
met een andere bedrijfsstructuur, maar hun 
producten verschillen niet méér van elkaar 
dan de potjes van Jacky en Danone. Toch 
mag de VRT-top ongestraft blijven verkon
digen dat ze zoveel kwaliteitsvoller is dan 
VTM. Het gaat daarbij volgens haar niet 
alleen over meer of minder kwaliteit. In het 
recente mediadebat maakt Bert De Graeve 
het wel erg gortig. [5] Hij stelt zonder ver
pinken dat de publieke omroep een abso
lute noodzaak blijft, omdat die, in tegen
stelling tot de commerciële, niets minder 
dan de democratie zelf bewaakt. Een staal
tje van concurrentievervalsing dat ter plekke 
wordt tegengesproken door het feit dat 
VTM, en niet het Huis van Vertrouwen dit 
mediadebat organiseerde. Bovendien had 
diezelfde De Graeve eerder in een inter

view gesteld dat “Wat kwaliteit is uiteinde
lijk (wordt) bepaald door de perceptie van 
de klant”. [6] En daarmee is de kous af. De 
politici zullen wel laten betijen. Komt er 
een moeilijke vraag, dan wordt ze door
geschoven naar de gedelegeerd bestuurder. 
Als de VRT-operatie slaagt, zullen ze straks 
verklaren dat het dankzij hun beleid was. 
Mislukt ze, dan krijgt de VRT de zwarte 
piet toegeschoven. De Vlaamse regering is 
pervers, de VRT-top onderdanig en laf. Dat 
De Graeve schaamteloos mag beweren dat 
de openbare omroep de kwaliteit, cultuur 
en democratie verdedigt, is deontologisch 
onverantwoord. De geschillenraad zou be
ter daar eens over samenkomen, dan over 
het slachten van een konijn op het 
scherm. [7]

6. Het lijden van Bavo Claes

Het treurigste voorbeeld van deze gang van 
zaken is het VRT-joumaal. Traditioneel 
geldt het nieuws als ruggengraat van iedere 
zender. Aan de staat van de berichtgeving 
leest men af hoe de rest van de programmatic 
het stelt.
Als het kan, begint het VRT-joumaal te
genwoordig met een reeks regionale voor
vallen. Dat loont, want het trekt meer kij
kers dan vroeger en is daarom, de redene- 
ring-De Graeve even doorgetrokken, van 
een betere kwaliteit. De hoofdredacteur is 
verantwoordelijk voor het samenstellen 
van een lightmenu. Voorlopig hoogtepunt 
sinds het nieuwe beleid werd genoteerd op 
1 januari 1999, toen de nieuwsdienst als 
openingsitem koos voor een minutenlange 
montage van de verschillende nieuwjaars- 
feestjes die de VRT zelf georganiseerd had. 
Cameramensen deden hun best om de 
schaarste aan feestend volk te verbergen. 
Het VRT-joumaal nieuwe formule zet dus 
een behoorlijke score neer, alleen klopt er 
iets niet. VTM-coryfee Dany Verstraeten 
brengt het probleem onder woorden: “Het 
nieuws dat wij maken, hebben wij altijd 
willen maken. Het is de mix waar we jaren 
naar gezocht hebben en de formules waar 
we jaren aan gesleuteld hebben. Dit is onze 
bewuste keuze. En aan de overkantvoel ik 
soms dat ze dingen brengen die hen zijn 
opgedrongen. Zij zitten met een nieuws- 
formule waar ze misschien niet allemaal 
voor honderd procent achter staan. Die ver
schillen voelt de kijker ook”. [8] Wie het 
gezicht van Bavo Claes ziet bij de zoveelste 
aankondiging van een ondergelopen kel
der, weet waar Dany het over heeft. Maar 
ook dat is maar een tijdelijk probleem. 
Momenteel wordt een geheel nieuwe gene
ratie journalisten gefokt die nooit anders 
heeft geweten. De goedogende Stef Wauters 
bijvoorbeeld, die in een interview eerst 
verdedigt dat het nieuws van zijn overtol
lige duiding af moet - “Voor duiding is er 
almaar minder ruimte in het journaal. Dat 
moet opgevangen worden in TerZake" - en 
daarna het afslanken van Terzake zelf goed
praat - “De logica is eenvoudig: ook 
TerZake moest korter op de bal spelen. Dat 
betekent kortere en meer items. Maar ook 
dan heb je nog altijd vier à vijf minuten om 
ergens dieper op in te gaan. Voor televisie 
is dat een eeuwigheid”. [9]
In het mediadebat stelde Guido Depraetere 
zeer terecht dat het met de berichtgeving 
tegenwoordig belabberd gesteld is, op alle 
netten. Hij vergat slechts te vermelden dat 
hij tien jaar geleden, samen met Mike, zelf 
het vuur aan de lont stak.

7. Inmiddels in het Europa van Blair, 
Kok, Schröder, etc.

De beheersovereenkomst gaat dus alleen 
over cijfers, de rest is opgewarmde, be
drieglijke retoriek. Terwijl men van een 
politieke klasse mag verwachten dat ze een 
inhoudelijk debat aangaat, stelt ze alleen 
een paar streefgetallen in het vooruitzicht.

Eventuele sancties als de openbare omroep 
die niet haalt: het inhouden van een 
partikeltje kijk- en luistergeld. Een redene
ring, helemaal in de lijn van de cijfer- 
filosofie. In het mediadebat, helemaal in de 
greep van cijfers en wetten, merkt Guido 
Depraetere aan het eind fijntjes op dat een 
volgend gesprek misschien maar eens over 
inhoud moet gaan. Van VTM-baas Christian 
Van Thillo mochten we daar geen reactie 
op verwachten - het is zijn branche niet - 
maar ook Van Rompuy, Van Miert en De 
Graeve gaven geen krimp. In stilte bereidt 
men waarschijnlijk een fusie voor.
Het lijkt er dus op dat de politieke klasse het 
maatschappelijke project dat televisie heet, 
definitief uit handen heeft gegeven. Of in 
het geval van de Vlaamse politici: in ander
mans handen heeft geduwd. Ze heeft het 
opgegeven. Maar wat blijkt nu? Dat er rond 
dé publieke omroep in jaren zo’n goede 
stemming niet geheerst heeft. Het publiek 
is tevreden, de medewerkers lopen in het 
gareel en, op de halvegare Vandertaelen na, 
verdedigen ze de koerswijziging nog ook 
-knarsetandend, maargoed. De VRT straalt 
een coherent beeld door, en in dat beeld wil 
een vast marktaandeel van de bevolking 
zich met graagte herkennen. Bittere con
clusie: de omroep produceerde nooit een 
meer gezagsgetrouw maatschappijbeeld dan 
op het moment dat de vrije markt de zaak 
overnam. Er moet geen inhoudelijk ge
sprek meer komen; het is niet meer nodig. 
W at de politiek niet zelf doet, gebeurt beter. 
Heeft Ze dit voorzien? Nee, ze kreeg het in 
haar schoot geworpen. Wat vandaag geen 
uitzondering is. De sociaal-democratische 
politiek leeft tegenwoordig van dit soort 
meevallers. Ze heeft zelfs het lef om die 
toevalstreffers op haar palmares te schrij
ven. En ze als voorbeelden van haar krach
tige beleid aan te prijzen.

8. De Vraag van 1 Miljoen

De hervorming van de openbare omroep is 
ingegeven door dé Grote Vraag van dit 
decennium. Alles wat zich in de openbaar
heid waagt, mag zich vandaag aan deze 
vraag verwachten. ‘Hoe zit het met onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid?’ 
Normaal gezien is dat een vraag die spon
taan uit het geweten opwelt, en uiteraard 
moet het erop lijken dat dat nog steeds het 
geval is. Maar dat is het niet. Het is een 
vraag die uit het repeteergeweer van het 
neoliberalisme ratelt. Hoeveel brengt het 
op, wil men eigenlijk weten. Meteen strenge 
blik wordt er gepeild hoe het zit met onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
maar we moeten het antwoord wel in cijfers 
uitdrukken. Doen we dat, dan zijn we me
deplichtig met de steller van de vraag (een 
formulier vaak). Doen we alsof we in ons 
geweten duikelen, en geven we toch een 
cijfer op, dan beliegen we in de eerste plaats 
onszelf. Zo is het spel tussen vraag en 
antwoord een volmaakte schijnvertoning. 
Het speelt zich af in alle regionen. In de 
wetenschap, de literatuur, de beeldende 
kunst. Chris Dercon, directeur van museum 
Boijmans Van Beuningen, laat er in een 
interview eerst geen twijfel over bestaan 
dat kijkcijfers hem gestolen kunnen wor
den, om zich even later toch te laten ontval
len dat hij op 225.000 bezoekers per jaar 
mikt. [10] In de schamele wereld van het 
theater is het stellen van de vergiftigde 
vraag nog pijnlijker. Van oudsher al zitten 
daar de meest gevoelige zielen. Nu er geen 
kat meer naar toneel gaat, leidt de vraag 
daar tot een hartspaniek.
Televisie verkeerde tot voor kort graag in 
de buurt van de kunsten. Ze hoopte dat er zo 
iets van het dwarse, artistieke avontuur op 
haar afstraalde. Tegenwoordig zijn de rol
len omgedraaid. De kunsten wringen zich 
in allerlei bochten om toch maar te passen 
in de meest ridicule t.v.-structuren. Tot ze 
vergruizeld zijn door de hamer der 

infantiliteit en er volslagen niets meer van 
hen overblijft (de man met de hamer: Nic 
Balthazar in Leuven Centraal). Tien jaar 
geleden nog konden Panamarenko en zijn 
moeder ons iedere avond na het nieuws, in 
Kunstzaken, treiterend in de ogen kijken; 
vandaag is dat maatschappelijk onverant
woord.

Wie zijn geweten laat aanspreken, mag 
zich alvast in positie zetten. Hij wordt tér 
plekke genomen.

Bart Meuleman

Noten

[ 1 ] Marijke Libert doet in VTM. De eufo
rie voorbij (Kritak, Leuven, 1992) het 
hallucinante verslag van de ontstaansge
schiedenis van de zender.
[2] Guido Depraetere stelt niet alleen dat 
tot de oprichting van VTM besloten werd 
zonder voorafgaand marktonderzoek, hij 
betreurt bovendien dat vandaag de dag geen 
uitzendingen meer kunnen gerealiseerd 
worden zonder dat er een markstudie aan te 
pas komt. Niets geeft beter aan wat er in de 
afgelopen tien jaar zoal veranderd is, dan 
deze twee vaststellingen! Depraetere deed 
zijn uitspraken tijdens een livedebat naar 
aanleiding van het tienjarige bestaan van 
VTM, dat werd uitgezonden op 2 februari 
1999. Behoudens Depraetere, waren aan
wezig: Christian Van Thillo, afgevaardigd 
bestuurder van VTM; Karei Van Miert, 
Europees Commissaris bevoegd voor on
der meer Media; Eric Van Rompuy , Vlaams 
minister van Economie, KMO, Landbouw 
en Media; en Bert De Graeve, gedelegeerd 
bestuurder van de VRT. Moderator was 
VTM-anchorman Dany Verstraeten.
[3] Mare Holthof, Kleine encyclopedie van 
het gênante — over buikspreken, de kolchoz 
van Vilvoorde en de nieuwe feodaliteit, in: 
Andere Sinema, nr. 188, pp. 16-24.
[4] Els Witte, De breedte van het scherm, 
Icarus, Antwerpen, 1994, p. 24 e.v.
[5] Zie noot 2.
[6] Bert De Graeve in: De Standaard, 
26 april 1997, geciteerd in: Mare Hooghe, 
De abdicatie van de openbare omroep. Van 
politiek tot commercie, in: Ons Erfdeel, 
41ste jaargang, nr. 5, 1998, p. 651.
[7] Tijdens een aflevering van het pro
gramma De Mol werd er een konijn ge
slacht. GAIA diende een klacht in, en de 
makers moesten zich voor de geschillen
raad verantwoorden op 17 februari. De uit
spraak is nog niet gevallen.
[8] Dany Verstraeten in: TV Expres,nr. 15, 
26 januari 1999, pp. 16-17.
[9] Stef Wauters in: Humo, nr. 3049, 
9 februari 1999, pp. 16-18.
[10] Chris Dercon in: De Standaard, De 
Grote Parade, 10 februari 1999, p. 3.
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Ambient City 
(transient radio)

Precies één maand lang, van 25 februari tot 
25 maart, is de radiozender Ambient City 
(transient radio) actief in de stad Antwer
pen. Haar thuisbasis bevindt zich in het 
Koninklijk Museum voor Schone Kun
sten, alwaar de digitale uitzendapparatuur 
in een vitrine in de inkomhal tentoon
gesteld staat. Op het dak van het museum 
is een lichtraster gemonteerd, dat oplicht 
op het ritme van de uitgezonden muziek. 
Het programmaboekje van deze ambu
lante radio, die eerder Helsinki (1994) en 
Eckenforde (1997) aandeed, bevat een 
lange lij st met muziekopnames in de volg
orde van uitzending. Een uurrooster ver
meldt tot op de seconde precies wanneer 
de opname (of het stuk) begint. Op woens
dag 10 maart, om 8 uur, 5 minuten en 
54 seconden horen we bijvoorbeeld 
Voices van Roger Eno (Opal Recordings, 
1985, duur 0:40:46), om 8 uur, 46 minu
ten, 40 seconden gevolgd door A Bit of 
Something van Cai Bojsen-Mœller 
(Multiplex, 1996, duur 1:09:54). Enzo
voort. Deze haarfijne programmatic wordt 
door geen enkele boodschap onderbro
ken. De naadloze planning geeft de zen
der iets kils en geslotens. Ambient City 
onderneemt geen poging om haar soeve
reine keuze aanlokkelijk voor te stellen. 
De luisteraar wordt niet aangesproken of 
op enige wijze geïmpliceerd als een hu
maan subject. In die zin is Ambient City 
merkwaardig consequent met het me
dium. Radio-luisteraars hebben niets te 
zeggen, ze kunnen alleen luisteren of hun 
toestel afzetten. Hen wordt ook niets an
ders gesuggereerd. De geïnteresseerde 
luisteraar moet de onversneden program
matic nauwlettend in de gaten houden. 
Vaste tijdstippen kent Ambient City im
mers evenmin. Het tijdschema wordt ge
regeerd door de duur van de muziek
opnames. Geprefabriceerde opvullertjes 
worden niet uitgezonden, de luisteraar 
van zijn kant krijgt niet de kans zich in 
automatismen te nestelen.
Een zender die inhoudelijke soevereini
teit vooropstelt, en elk valse mens
vriendelijkheid weert, bestaat echter niet. 
Elke zender appelleert aan denkbeeldige 
consumenten, en dus aan culturele groeps
vorming. Zo brengt ook Ambient City 
mensen samen en sticht ze - zelfs onwil
lekeurig - een luistergemeenschap. Dat 
gebeurt al door het smaakbeeld van de 
zender, die in het programmaboekje om
schreven wordt als “het eerste internatio
nale radio-experiment waarin elektro
nische muziek en populaire cultuur ge
combineerd worden”. Verdere verwijzin
gen (naar ‘ambient’ of ‘soundscapes’) 
scheppen meteen een imago en een denk
beeldig publiek dat zich ermee geaffilieerd 
wil zien.
Ten tweede is Ambient City een stads
radio, en speelt ze daarmee in op de polis 
als metafoor van een humane ‘gemeen
schap’ . Meer bepaald wil de zender deze 
polis zelfs tot een ambient city omdopen. 
Ze schept een sociale atmosfeer, zo sug
gereert ze zelf. Zoals ambient 'omgevings- 
muziek’ is, zo is Ambient City omgevings- 
radio. De burgerlijke ideologie die in 
muziek een ‘bindende kracht’ wil zien of 
de muzikale ervaring uitroept tot ‘com
munie’, sluipt alsnog langs een achter
poortje binnen.
Ambient City verenigt mensen, maar on
der eigen, precies bepaalde voorwaarden. 
Zé affirmeert de kille soevereiniteit van 
het massamedium, neemt afstand van 
consumentvriendelijkheid en valse 
humanisering, om vervolgens toch weer 
bij die humanistische kunstideologie aan 
te knopen. Toch heeft de zender keuzes 
gemaakt die een kritisch potentieel in- 
houden. De programmatic steekt af tegen 
de diverse manieren waarop hedendaagse 
media (waaronder radio) de luisteraar 
wenken en toelachen. De tendens om de 
soevereine hoogte van de media-kansel 
in te ruilen voor menselijke betrokken
heid en het fantasma van de consument, is 
Ambient City tot op zekere hoogte vreemd. 
Op die manier zet de zender aan tot reflec
tie over radio en haar omgang met een in 
wezen abstract, ‘gezichtsloos’ radio- 
publiek.

Dirk Pültau

Ambient City (transient radio), een 
coproductie van Roomade en Antwer
pen Open, is nog tot 25 maart te beluis
teren in Antwerpen. Informatie op 
02/223.26.73 en 03/224.85.08.

Een massamedium bezet een autoritaire 
plaats, en spreekt tot een anonieme massa 
van toehoorders. Zo ook radio. Radio heeft 
het eerste woord, en hoeft niet op het 
tweede woord te wachten. Zolang de toe
hoorder luistert, is hij een passivum. Echt 
humaan werkt het medium dus niet.
Maar radio weet zich nooit met die weten
schap verzoend. Van zodra radio spreekt, 
moet het medium haar onmenselijkheid 
vergeten. Het moet de wanverhouding die 
heerst tussen haar soeverein spreken en de 
passieve, anonieme massa van luisteraars 
omkleden met een humane schijn. Alle 
radiomensen vullen de leegte waarin ze 
spreken met eén fantasmatische luisteraar. 
Ze construeren een mens waarmee ze spre
ken.
Radio is gedwongen om bij de gratie van 
deze ‘leugen’ te werken. De ontkenning 
van de wanverhouding tussen massame
dium en luisteraar is haar noodzakelijk 
bedrog. Toch mag je van elk medium ver
wachten dat het zich tot dit netelige pro
bleem verhoudt. Elke zender moet een 
afweging maken tussen de onontkoom
bare schijn-menselijkheid die ze optrekt 
van zodra ze spreekt, en haar machtsposi
tie die op noodlottige wijze in die schijn- 
operatie verstrikt zit. Hier willen we ons 
onder meer afvragen welk antwoord één 
bepaalde radiozender, Radio 3 ofwel het 
radiocultuurnet van de VRT, op dit di
lemma in huis heeft. We putten daarvoor 
onder andere uit de laatste tien jaargangen 
van Muziek & Woord - thans het “maande
lijks cultureel programmablad van Radio 3 
& Canvas” - en gingen uiteraard ook na 
hoe de zender vandaag klinkt.

Listen to the radio

Nemen we alvast twee nummers van Mu
ziek & Woord van onze stapel, het oudste 
en het jongste. Een eerste, vluchtige blik 
op de programma’ s brengt alvast een merk
waardig contrast aan het licht. Opvallend 
in het oude nummer (januari 1989) zijn 
vooral de onopvallende titels: Klassiek 
ochtendconcert, Romantische pianomu
ziek, Muziek van Mozart, Werk van vrou-. f 
welijke componisten, Concert door het 
BRT-Filharmonisch Orkest. Doorgaans 
kan je nauwelijks van titels spreken, ze 
beschrijven immers alleen wie of wat er 
ten gehore wordt gebracht.
Wanneer we vervolgens de kolommen in 
het nummer van februari 1999 overlopen, 
dan zijn we minder snel geïnformeerd 
maar, wie weet, des te meer geprikkeld: 
Drieklank, De Zilveren Vloot, De Vier 
Seizoenen, Klankenkoorts, Bruggen en 
Wegen, De Toonzaal. De titels knipogen 
naar de lezer. Ze willen ons nieuwsgierig 
maken. Poëtische lokkertjes en blitse 
woordspelingen dóen vermoeden dat de 
cultuurzender zich plots is gaan bezighou
den met haar imago. Laat ons echter kijken 
of dit façade-bewustzijn, het oppervlak
kige beeld dat de zender aldus van zichzelf 
optrekt, ook consequenties heeft voor de 
programmatic, voor de stijl en inhoud van 
de programma’s.

Wat wil de luisteraar?

Wat is er op dat vlak veranderd, de laatste 
tien jaar? Bij het doorbladeren van Muziek 
& Woord wordt onze aandacht een eerste 
keer gewekt door een artikel in het mei
nummer van 1989. [1] Het is getiteld 
BRT 3: een servicezender en ondertekend 
door Pieter Andriessen, op dat moment 
“belast met programmacoördinatie radio” 
en huidig ‘nethoofd Radio 3’. De tekst 
parafraseert om te beginnen het oude dis
cours van de zogenaamde ‘derde program- 
ma’s’. Deze programma’s, zo klinkt het 
met lichte ironie, gingen ervan uit dab ze 
een educatieve opdracht te vervullen had
den. De Belgische cultuurzender bijvoor
beeld, beoogde niets minder dan de “ont
voogding en verrijking van de Vlaamse 
gentleman”. Algauw wordt duidelijk dat 
de BRT deze missie niet meer onverdeeld 
enthousiast onderschrijft. Andriessen sug
gereert met name dat de zender zich een 
beetje achter haar opdracht schuilhield, en 
precies daardoor ook blind bleef voor de 
wensen van haar “potentiële luisteraars- 
groep”.
Merkwaardig is dat Andriessen tegelijker
tijd de Bildungsauftrag van de cultuurzender 
relativeert, én de wens van de (potentiële)

Thuis in cultuur
luisteraar als alternatief naar voor schuift. 
Zijn Bildungsauftrag en ‘luisteraar’ in
derdaad twee kampen waartussen een 
keuze moet worden gemaakt? Ogenschijn
lijk staan beide partijen lijnrecht tegen
over mekaar: aan de ene kant een abstract 
en ‘onpersoonlijk’ ideaal, ex cathedra uit
gevaardigd, en aan de andere kant het 
menselijke principe, de keuze voor het 
particuliere individu. De laatsten zullen 
de eersten zijn, zo luidt nu de impliciete 
redenering, want mensen in naam van de 
Mens betuttelen, is niet meer van deze tijd. 
Maar de ‘mens’ achter de Radio 3-luiste- 
raar is vooral ook de consument, en het 
betoog over ‘wensvervulling’ komt aller
minst als een verrassing, wanneer we ver
nemen dat het marketingbureau Censydiam 
in 1987 een eerste keer gepeild heeft naar 
de cultuurbehoeften van de BRT-luiste- 
raar. De wens dat de luisteraar “zich tel
kens weer een tikje knusser zou gaan voe
len” bij zijn radiozender, staat sindsdien 
ook bij Radio 3 op de agenda. [2] 
Hoe heeft de cultuurzender deze wensen 
en verlangens in de programmatic verre
kend? Om te beginnen door het aanbod 
klantvriendelijker te structureren. Tussen 
1989 en 1999 wordt het programmaschema 
stapsgewijs gehorizontaliseerd. Doordat 
op dezelfde tijdstippen steevast gelijk
aardige of identieke programma’s begin
nen, en dit doorheen de ganse week (of 
binnen het weekend), worden de luisteraar 
vaste instapplaatsen geboden, wat hem 
toelaat zich probleemloos in zijn luister- 
gewoonten te nestelen.
Uit het Censydiam-onderzoek was ook 
gebleken dat de luisteraar beter geïnfor
meerd wilde worden. Begrippen als ‘ser
vice’ en ‘informatie’, die traditioneel eer
der wijzen in de richting van het taken
pakket van Radio 1, zijn sindsdien naar 
Radio 3 overgewaaid. Het ochtend
programma Drieklank wordt opgevrolijkt 
met een korte column, een weetje, een hap 
concertinformatie, een korte kijk op een 
cultureel onderwerp, een interview. De 
Zilveren Vloot (maandag-vrijdag 10.00- 
11.30 uur) stelt nieuwe opnames voor en 
voorziet ze van commentaar. De Kunst
berg (maandag-vrijdag 16.45-18.00 uur) 
- een informatief en duidend cultuur
programma met korte gesprekken, soms 
een column en tussendoor stukjes mu
ziek- is sinds oktober 1990 een vaste 
waarde op weekdagen. Typerend voor deze 
programma’s is het verknippen van de 
zendtijd in snippers woord en muziek, een 
tendens die ook Bruggen en Wegen (maan- 
dag-vrijdag 18.30-20.00 uur), De Vier Sei
zoenen (maandag 13.30-15.30 uur), 
Novecento (donderdag 13.30-15.30 uur) 
en nog enkele andere programma’s ty
peert. De muziek wordt ‘een streepje mu
ziek’ , soms nauwelijks meer dan een inter
mezzo, of het moest zijn dat men - omge
keerd - het verbale gedeelte als middel 
ziet om ons uit een dreigende muzikale 
halfslaap te wekken. Globaal resulteert dit 
knipwerk in ‘gevarieerde programma’s’ 
met een sneller ritme. Bovendien zijn er 
vaak vaste items, die als anker fungeren. 
Dit soort gestandaardiseerde verkaveling 
doorbreekt niet enkel de monotonie, maar 
fungeert ook als houvast voor de luiste
raar. Er zijn nog zekerheden: ‘tijd voor 
onze gast’, ‘onze c.d. van de week’, ‘onze 
culturele tip’.
Bruggen en Wegen levert de blauwdruk van 
dit onderhoudende, gevarieerde profiel in de 
programmering. Geeuwers krijgen geen 
kans, daarvoor zorgen de smakelijke aan
kondigingen, de korte en erg uiteenlopende 
muziekfragmenten, het verhaaltje of de in
terventie van een artistieke gast. Van langere 
composities wordthooguit één deel gedraaid, 
en de speelse overstap van oud naar modem, 
of van klassiek naar jazzy en volks, ontze
nuwt het rigide imago van de ‘klassieke’ 
zender. Radio 3 is niet zo saai en elitair als 
we dachten. Deze lieden lusten zelfs een 
populair deuntje, daarvan overtuigt ons 
bijvoorbeeld De Vier Seizoenen (maandag 
13.30-15.30 uur). De Oversteek (maandag 
22.30-24.00 uur) is dan weer het cross 
over-reservaat van de zender, een rari
teitenkabinet voor alles wat, zoals men dat 
zo mooi zegt, ‘niet onder één hoedje te 
vangen is’. De discrete pogingen van Ra
dio 3 om haar culturele breeddenkendheid 
en transgressieve speelsheid aan de man te 
brengen, contrasteren veelzeggend met een 
zinnetje in Muziek& Woord van maart 1994, 

waarin sprake is van het streefdoel om “de 
storende impact van de specialismen op 
het globale beeld van Radio 3” te vermin
deren. [3] Wellicht kunnen we de resulta
ten van deze ambitie herkennen in de be
handeling van programma’s die gewijd 
zijn aan één ‘marginale’ muziekvorm. Met 
jazz werd al danig geschoven. Het vroe
gere coherente Gregoriaans en polyfonie 
is gemetamorfoseerd tot Rituelen (zater
dag 22.30-24.00 uur), dat in kort tijdsbe
stek plaats moet bieden aan rituele en 
liturgische muziek uit alle tijden en cultu
ren. Het opvallendste doelwit lijkt echter 
de traditionele muziek, tien jaar geleden 
nog goed voor een dagelijks (en thema
tisch coherent) halfuurtje in de week, en 
thans samengedrongen tot één multi-cul- 
turele brok genaamd Een oor op de Wereld 
(zondag 18.10-20.00 uur).

De grote verleiding

Hoe klinkt Radio 3 tegenwoordig? Of hoe 
klinkt een cultuurzender die de band met 
de luisteraar wil aanhalen, die het verlan
gen van zijn ‘potentiële luisteraars’ tot 
uitgangspunt neemt?
Opvallend veel radiostemmen die op Ra
dio 3 weerklinken, nemen ons in een zachte 
houdgreep. Wie vandaag op Radio 3 af
stemt, voelt zich meermaals persoonlijk aan
gesproken. De stemmen appelleren aan onze 
haast intieme nabijheid, dichtbij het toestel. 
Ze spreken ons niet toe, ze spreken ons aan, 
warm en soms bijna fluisterend. Ze maken 
een grapje, worden soms lieflijk poëtisch, en 
bijwijlen zelfs een beetje familiair. Ze zijn 
de gezelschapsheer of -dame van de luiste
raar. “Ik heb vandaag Mozart voor u mee
gebracht,” zeggen ze, of ze richten zich tot 
de toehoorder met attente vragen als “mag 
er wat opera op uw bord”. Achter de mi
crofoon vermoeden we ondertussen een 
gezicht dat aanhoudend zachtjes glimlacht. 
De stem van de presentatoren wil onder 
geen beding klinken als iemand die zich 
richt tot de algemeenheid van de luiste
raars. Hun vriendelijke nabijheid onkent 
abstracte grootheden zoals ‘dé toehoor
der’ of ‘hét publiek’; De stem houdt de 
schijn op van een singuliere relatie tot die 
ene toehoorder.
Maar Radio 3 spreekt de luisteraar niet al
leen allervriendelijkst toe, de luisteraar wordt 
ook effectief het kastje binnengetrokken. De 
wensen van de luisteraar zijn in die mate tot 
programmapunt uitgeroepen, dat hij daad
werkelijk zijn zegje mag doen. De ene keer 
mag hij via een systeem van televoting zijn 
voorkeur voor een c.d. te kennen geven, dan 
weer is het quizzen geblazen, zoals in het 
zoekspel van De Grote Verzoeking (zater
dag 13.10-15.00 uur). Meer dan eens valt er 
iets te winnen op Radio 3, en de luisteraar 
wordt ook persoonlijk in de studio uitge
nodigd. In De Grote Verzoeking zit hij of 
zij op de praatstoel om te spreken over 
zijn/haar muzikale passie. Het is van be
lang dat de gast geen specialist is maar een 
gewone luisteraar, een gepassioneerde 
leek. De gast van De Grote Verzoeking zit 
daar niet alleen om kennis over te dragen, 
maar ook op grond van zijn emotionele 
band met een onderwerp, Geen duidelijker 
symptoom van de uitholling van het edu
catieve ideaal. Zoals dit ideaal voor de 
wensen van de luisteraar moet wijken, zo 
maakt kennisoverdracht plaats voor de si
mulatie van menselijke betrokkenheid bij 
cultuur. Achter de hoofdrol van de gepas
sioneerde liefhebber schuilt de boodschap 
dat iedereen, op grond van een menselijke 
relatie met een onderwerp - een ‘passie’ - 
de vermeende kloof met die ‘hoge’ cultuur 
of rare muziek kan overbruggen. De gast 
verlaagt de drempel. Hij ontzenuwt het 
elitaire aura, dat nog rond hautaine, pater
nalistische noties als ‘educatie’ en ‘ont
voogding’ hing. Deze angst voor het 
strenge, educatieve discours heeft allicht 
ook geleid tot het uitbannen van het 
monologische discours. Een kenner die 
een luisteraar minutenlang toespreekt over 
een bepaald onderwerp, dat ligt moeilijk. 
Het radio-essay is dan ook zo goed als 
verdwenen van het derde net. Als er nog 
een specialist of kenner in de studio uitge
nodigd wordt, dan zit die doorgaans op de 
praatstoel bij een anchor (wo)man. Zijn 
betoog wordt aldus in een conversatie 
ingebed. Het is zonder meer een pluspunt 
als de specialist zijn ‘onderwerp’ ook nog 
intiem blijkt te kennen - bijvoorbeeld om-
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dat het een bevriende componist betreft - 
want dan komt er ruimte vrij voor (weerom) 
een menselijke noot. “We waren daar op 
dat muziekfestival, onze echtgenotes wa
ren erbij, iedereen was in een opperbeste 
stemming...”
En Radio 3 is niet zomaar menselijk, Ra
dio 3 is zonder meer gevoelig. In Bruggen 
en Wegen vertelt iedere dag een jonge 
kunstenaar niet noodzakelijk over kunst, 
maar bijvoorbeeld over de bloem of het 
dier waarin hij zou willen veranderen in
dien hij daartoe de kans kreeg. In De Vier 
Seizoenen, niet toevallig de jongste aan
winst, wordt muziek afgewisseld met in
terventies van mensen, jong en oud, die 
getuigen over ‘ervaringen en gevoelens’, 
rond één bepaald thema, van ‘trouw en 
ontrouw’ over ‘alleen zijn’ tot ‘spijt’. De 
link tussen muziek en tekst berust hooguit 
op emotionele anekdotiek, en tussen de 
confessies weerklinkt de muziek als een 
intermezzo tijdens de honingzoete bezin- 
ningsuurtjes in het katholieke onderwijs. 
Strategieën die tot voor kort aan de verket
terde populaire media leken voorbehou
den, vinden nu evengoed bij de culturele 
zender ingang. De Vier Seizoenen is reality- 
t.v. omgezet voor radio, en omkleed met 
het alibi van poëtische gevoeligheid, van 
‘betere smaak’.

Partners in cultuur

De menselijke touch in de stem van pre
sentator, de menselijke inhoud van het 
programma of de menselijke aanwezig
heid in de studio: ze vertellen ons allemaal 
dat iedereen krachtens de menselijkheid 
waarover hij sowieso beschikt, toegang 
heeft tot cultuurbeleving. Hij moet hoog
stens worden gesensibiliseerd, warm ge
maakt, drempels en remmingen overwin
nen. Deze eerder soCio-therapeutische dan 
vormende taak neemt de cultuurzender 
waar: de radio reikt hem de hand.
Let wel, Radio 3 is noch stilistisch noch

inhoudelijk een homogene zender. De in
vulling van de programma’s is divers, en 
dat geldt ook voor de verpakking. Dat in 
veel stemmen van Radio 3 een ‘nieuwe 
menselijkheid’ opklinkt, betekent dus niet 
dat de zender van hogerhand opgekuist 
wordt. Toch leert de geschetste tendens tot 
vermenselijking van culturele radio ons 
dat Radio 3 danig in onvrede leeft met zijn 
Bildungsauftrag. Dat onbehagen is ook 
begrijpelijk. Wie de mens tot de kunst wil 
opvoeden, geraakt al te gauw in vormen 
van cultuurpastoraat of ‘esthetische ideo
logie’ verstrikt, en de arrogante plaats van 
het massamedium is helemaal onmogelijk 
geworden in tijden waarin iedereen naar 
goeddunken aan cultuur-shopping kan 
doen. Het meest problematisch is echter 
dat de cultuurzender haar onvrede zo mak
kelijk onder stoelen en banken weet te 
steken. In werkelijkheid voedt de cultuur
zender ons vandaag nog steeds op, alleen 
bedenkt ze strategieën om ons daar zo 
weinig mogelijk aan te herinneren. Ze 
kruipt nadrukkelijk uit haar ivoren toren, 
tot dichtbij de luisteraars, en benevelt zo 
de reële verhouding tussen massamedium 
en publiek. “We hebben geleerd,” meent 
programmamaker Karei Nijs in Muziek & 
Woord van januari 1999, “de soms be- 
lerend-didactische trant van wijlen BRT 3 
in te ruilen voor informatieve program
ma’s die ‘menselijker’ zijn.” [4] Vreemd 
dat precies de programmamaker die weke
lijks in Een Groot Vertolker de coryfee 
van één of andere platenfirma bewierookt, 
zo’n verraderlijke oefening in beschei
denheid debiteert.

Opvoeding desondanks

Ooit had de zender nog letterlijk educa
tieve programma’s, schoolradio en radio 
‘voor jonge oren’. Ze zijn verdwenen, 
overigens om begrijpelijke redenen voor 
wie zich herinnert hoe ze klonken. Toch 
zegt het veel dat Radio 3 precies op het

moment dat ze de laatste openlijke restan
ten van haar educatieve taak wegveegt, 
aan haar sociaal imago begint te werken. 
In 1990 houdt de cultuurzender haar eer
ste, jaarlijkse Nacht van Radio 3 in 
deSingel. Sinds 1992 komt het derde net 
jaarlijks een dag ‘naar je toe’, en slaat ze 
haar tenten op in een Vlaamse stad. En de 
jongeren worden niet meer opgevoed, ze 
horen er nu gewoon bij. Sinds oktober 1997 
hebben ze met Drielink een eigen Radio 3- 
jongerenclub, een ‘link’ tussen jongeren 
en Radio 3. De vereniging heeft een thuis- 
basis in Bruggen en Wegen, dat nieuws 
van en voor Drielink verzorgt en kaarten 
aan voordelige prijzen aanbiedt. De hië
rarchische relatie medium-luisteraar, geënt 
op de relatie leraar-leerling, maakt plaats 
voor een sociale scène waarop alle cultuur- 
minnaars verbroederen, radiomensen in
cluis. Radio 3 wisselt educeren voor so
cialiseren, de toespraak voor menselijke 
uitwisseling. Cultuur kan nog menselij
ker, nog democratischer worden!
Maar radio is niet menselijk. Radio speelt 
hoe dan ook een dirigistische, bevoogdende 
rol, stuurt de luisteraars, voedt ze op, vormt 
hun smaak, geeft ze een cultuurideologisch 
patroon mee. Geen enkele radiozender 
ontkomt aan de vermenselijking van haar 
positie, maar de tendens om deze vermen
selijking tot absoluut principe uit te roe
pen, dreigt dit noodlottige dirigisme onder 
tafel te praten én daardoor juist te verster
ken. Menselijke radio loopt uit op een 
permanente ‘rituele zelfontkenning’ van 
het medium. Precies waar ze erin slaagt de 
luisteraar te verleiden, in naam van de 
menselijkheid, zet radio haar autoritaire, 
opvoedende tendens op een heimelijke 
manier verder.
Hoe klinkt een opvoedende stem dan, een 
stem die zijn educatieve strekking niet 
camoufleert? Wellicht laat zo’n stem nog 
ergens het besef meespelen dat haar spre
ken op een intersubjectieve pretentie drijft. 
En wellicht klinkt in die stem nog de

draagwijdte mee van een algemener ‘ik’, 
het ‘ik’ van het massamedium, de pu
blieke instantie die zich tot ‘de gemeen
schap’ richt. Precies de aanwijsbaarheid 
van deze scheidingslijn tussen twee par
tijen - de media-educator tegenover het 
individu, spreker tegenover luisteraar, sub
ject tegenover object - wekt vandaag on
behagen op. Het gaat daarbij minder om 
een stemgeluid - associaties bij stemmen 
zijn evengoed fantasmatisch - maar om 
het geheel aan strategieën om de culturele 
bevoogding te ontveinzen, de radiofone 
kansel in een rookgordijn te hullen, of de 
mensen de indruk te geven dat ze zelf mee 
op die kansel staan.
Radio 3 heeft gelijk haar idealistische pre
tenties te problematiseren, maar mag haar 
educatieve opdracht niet wegstoppen on
der de wensen van de luisteraar. De cultuur
zender moet die opdracht, in al zijn onmo
gelijkheid, bloedserieus nemen. In plaats 
van ‘niet te willen opvoeden’ dient ze haar 
noodlottig opvoedende rol juist tenvolle te 
affirmeren.

Dirk Pültau

Noten

[1] Pieter Andriessen, BRT 3: een 
servicezender, in: Muziek & Woord, 
mei 1989, p. 8.
[2] Raymond Schroyens, BRT 3 in 1990, 
in: Muziek & Woord, januari 1990, p. 2.
[3] Pieter Andriessen, Verandert Ra
dio 3, in: Muziek & Woord, maart 1994, 
p. 37.
[4] Karei Nijs, De Vier Seizoenen, in: 
Muziek & Woord, januari 1999, p. 8.
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dat het een bevriende componist betreft - 
want dan komt er ruimte vrij voor (weerom) 
een menselijke noot. “We waren daar op 
dat muziekfestival, onze echtgenotes wa
ren erbij, iedereen was in een opperbeste 
stemming...”
En Radio 3 is niet zomaar menselijk, Ra
dio 3 is zonder meer gevoelig. In Bruggen 
en Wegen vertelt iedere dag een jonge 
kunstenaar niet noodzakelijk over kunst, 
maar bijvoorbeeld over de bloem of het 
dier waarin hij zou willen veranderen in
dien hij daartoe de kans kreeg. In De Vier 
Seizoenen, niet toevallig de jongste aan
winst, wordt muziek afgewisseld met in
terventies van mensen, jong en oud, die 
getuigen over ‘ervaringen en gevoelens’, 
rond één bepaald thema, van ‘trouw en 
ontrouw’ over ‘alleen zijn’ tot ‘spijt’. De 
link tussen muziek en tekst berust hooguit 
op emotionele anekdotiek, en tussen de 
confessies weerklinkt de muziek als een 
intermezzo tijdens de honingzoete bezin- 
ningsuurtjes in het katholieke onderwijs. 
Strategieën die tot voor kort aan de verket
terde populaire media leken voorbehou
den, vinden nu evengoed bij de culturele 
zender ingang. De Vier Seizoenen is reality- 
t.v. omgezet voor radio, en omkleed met 
het alibi van poëtische gevoeligheid, van 
‘betere smaak’.

Partners in cultuur

De menselijke touch in de stem van pre
sentator, de menselijke inhoud van het 
programma of de menselijke aanwezig
heid in de studio: ze vertellen ons allemaal 
dat iedereen krachtens de menselijkheid 
waarover hij sowieso beschikt, toegang 
heeft tot cultuurbeleving. Hij moet hoog
stens worden gesensibiliseerd, warm ge
maakt, drempels en remmingen overwin
nen. Deze eerder socio-therapeutische dan 
vormende taak neemt de cultuurzender 
waar: de radio reikt hem de hand.
Let wel, Radio 3 is noch stilistisch noch 

inhoudelijk een homogene zender. De in
vulling van de programma’s is divers, en 
dat geldt ook voor de verpakking. Dat in 
veel stemmen van Radio 3 een ‘nieuwe 
menselijkheid’ opklinkt, betekent dus niet 
dat de zender van hogerhand opgekuist 
wordt. Toch leert de geschetste tendens tot 
vermenselijking van culturele radio ons 
dat Radio 3 danig in onvrede leeft met zijn 
Bildungsauftrag. Dat onbehagen is ook 
begrijpelijk. Wie de mens tot de kunst wil 
opvoeden, geraakt al te gauw in vormen 
van cultuurpastoraat of ‘esthetische ideo
logie’ verstrikt, en de arrogante plaats van 
het massamedium is helemaal onmogelijk 
geworden in tijden waarin iedereen naar 
goeddunken aan cultuur-shopping kan 
doen. Het meest problematisch is echter 
dat de cultuurzender haar onvrede zo mak
kelijk onder stoelen en banken weet te 
steken. In werkelijkheid voedt de cultuur
zender ons vandaag nog steeds op, alleen 
bedenkt ze strategieën om ons daar zo 
weinig mogelijk aan te herinneren. Ze 
kruipt nadrukkelijk uit haar ivoren toren, 
tot dichtbij de luisteraars, en benevelt zo 
de reële verhouding tussen massamedium 
en publiek. “We hebben geleerd,” meent 
programmamaker Karei Nijs in Muziek & 
Woord van januari 1999, “de soms be
lerend didactische trant van wijlen BRT 3 
in te ruilen voor informatieve program
ma’s die ‘menselijker’ zijn.” [4] Vreemd 
dat precies de programmamaker die weke
lijks in Een Groot Vertolker de coryfee 
van één of andere platenfirma bewierookt, 
zo’n verraderlijke oefening in beschei
denheid debiteert.

Opvoeding desondanks

Ooit had de zender nog letterlijk educa
tieve programma’s, schoolradio en radio 
‘voor jonge oren’. Ze zijn verdwenen, 
overigens om begrijpelijke redenen voor 
wie zich herinnert hoe ze klonken. Toch 
zegt het veel dat Radio 3 précies op het 

moment dat ze de laatste openlijke restan
ten van haar educatieve taak wegveegt, 
aan haar sociaal imago begint te werken. 
In 1990 houdt de cultuurzender haar eer
ste, jaarlijkse Nacht van Radio 3 in 
deSingel. Sinds 1992 komt het derde net 
jaarlijks een dag ‘naar je toe’, en slaat ze 
haar tenten op in een Vlaamse stad. En de 
jongeren worden niet meer opgevoed, ze 
horen er nu gewoon bij. Sinds oktober 1997 
hebben ze met Drielink een eigen Radio 3- 
jongerenclub, een ‘link’ tussen jongeren 
en Radio 3. De vereniging heeft een thuis- 
basis in Bruggen en Wegen, dat nieuws 
van en voor Drielink verzorgt en kaarten 
aan voordelige prijzen aanbiedt. De hië
rarchische relatie medium-luisteraar, geënt 
op de relatie leraar-leerling, maakt plaats 
voor een sociale scène waarop alle cultuur- 
minnaars verbroederen, radiomensen in
cluis. Radio 3 wisselt educeren voor so
cialiseren, de toespraak voor menselijke 
uitwisseling. Cultuur kan nog menselij
ker, nog democratischer worden!
Maar radio is niet menselijk. Radio speelt 
hoe dan ook een dirigistische, bevoogdende 
rol, stuurt de luisteraars, voedt ze op, vormt 
hun smaak, geeft ze een cultuurideologisch 
patroon mee. Geen enkele radiozender 
ontkomt aan de vermenselijking van haar 
positie, maar de tendens om deze vermen
selijking tot absoluut principe uit te roe
pen, dreigt dit noodlottige dirigisme onder 
tafel te praten én daardoor juist te verster
ken. Menselijke radio loopt uit op een 
permanente ‘rituele zelfontkenning’ van 
het medium. Precies waar ze erin slaagt de 
luisteraar te verleiden, in naam van de 
menselijkheid, zet radio haar autoritaire, 
opvoedende tendens op een heimelijke 
manier verder.
Hoe klinkt een opvoedende stem dan, een 
stem die zijn educatieve strekking niet 
camoufleert? Wellicht laat zo’n stem nog 
ergens het besef meespelen dat haar spre
ken op een intersubjectieve pretentie drijft. 
En wellicht klinkt in die stem nog de 

draagwijdte mee van een algemener ‘ik’, 
het ‘ik’ van het massamedium, de pu
blieke instantie die zich tot ‘de gemeen
schap’ richt. Precies de aanwijsbaarheid 
van deze scheidingslijn tussen twee par
tijen - de media-educator tegenover het 
individu, spreker tegenover luisteraar, sub
ject tegenover object - wekt vandaag on
behagen op. Het gaat daarbij minder om 
een stemgeluid - associaties bij stemmen 
zijn evengoed fantasmatisch - maar om 
het geheel aan strategieën om de culturele 
bevoogding te ontveinzen, de radiofone 
kansel in een rookgordijn te hullen, of de 
mensen de indruk te geven dat ze zelf mee 
op die kansel staan.
Radio 3 heeft gelijk haar idealistische pre
tenties te problematiseren, maar mag haar 
educatieve opdracht niet wegstoppen on
der de wensen van de luisteraar. De cultuur
zender moet die opdracht, in al zijn onmo
gelijkheid, bloedserieus nemen. In plaats 
van ‘niet te willen opvoeden’ dient ze haar 
noodlottig opvoedende rol juist tenvolle te 
affirmeren.

Dirk Pültau

Noten

[1] Pieter Andriessen, BRT 3: een 
servicezender, in: Muziek & Woord, 
mei 1989, p. 8.
[2] Raymond Schroyens, BRT 3 in 1990, 
in: Muziek & Woord, januari 1990, p. 2.
[3] Pieter Andriessen, Verandert Ra
dio 3, in: Muziek & Woord, maart 1994, 
p. 37.
[4] Karei Nijs, De Vier Seizoenen, in: 
Muziek & Woord, januari 1999, p. 8.
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Prijs en waarde
De moderne kunst onder vuur

In de Nederlandse media wordt de afgelo
pen jaren steeds demagogischer geageerd 
tegen 20ste-eeuwse kunst. Toen de geeste
lijk verwarde Gerard Jan van B. in 1986 
Barnett Newmans Who ’s Afraid of Red, 
Yellow and Blue /// (1968) in het Stedelijk 
Museum aan flarden sneed, waren vrijwel 
uitsluitend afkeurende geluiden in de pers 
te horen. De dader, die zei zich door het 
felrode vlak ‘bedreigd’ te hebben gevoeld 
en in naam van ‘het realisme’ tegen de 
dominantie van de abstracte kunst te heb
ben willen protesteren, herhaalde zichzelf 
in 1997 met Newmans Cathedra (1951): 
ook dit diepblauwe doek werd door hem 
van enkele lange horizontale sneden voor
zien. Ditmaal werd het vernielen van een 
van Newmans meest geacheveerde schil
derijen plotseling toegejuicht en op allerlei 
manieren gerechtvaardigd. Cathedra werd 
in brieven die in zogeheten kwaliteitskranten 
verschenen onder meer bestempeld als ‘eli
taire flauwekul’. [1] De gestoorde dader 
kreeg bijval: “De hemel in prijzen moeten 
ze deze man die met z’n stanleymes dat dit 
[sic] stuk behang kapotsneed”. [2] Het wa
ren echter niet alleen de ingezonden- 
brievenschrijvers die zich roerden; in arti
kelen lieten ook critici, kunsthistorici en 
filosofen van zich horen.
Nog heviger was de ophef die eind vorig 
jaar ontstond rond de aankoop van de Victory 
Boogie Woogie, Mondriaans laatste en bij 
zijn dood in 1944 nog onvoltooide schilde
rij. Het werk werd voor 80 miljoen gulden 
aangekocht door de Stichting Nationaal 
Fonds Kunstbezit met geld van De Neder- 
landsche Bank, en overgedragen aan het 
Gemeentemuseum in Den Haag. Er was 
sprake van een nogal dubieuze aankoop- 
constructie, waarbij De Nederlandsche 
Bank met veel patriottisch trompetgeschal 
en zonder toestemming van het parlement 
100 miljoen stortte in een fonds dat, zoals 
pas later bleek, speciaal was bestemd voor 
de aankoop van de Mondriaan. Daar ging 
het de meest uitgesproken tegenstanders 
van de aankoop echter niet om: zij wonden 
zich op over het spenderen van een grote 
som geld aan een in hun ogen waardeloos 
schilderij. Wederom werd in ingezonden 
brieven en in artikelen de waarde van der
gelijke onbegrijpelijke abstracte kunst ca
tegorisch betwist. Het was een hele tijd 
geleden dat dergelijke geluiden zo sterk in 
het openbaar te horen waren. In de kunst
wereld werd de plotselinge opleving van de 
haat tegen moderne kunst dan ook enigs
zins verbijsterd gadegeslagen. In het on
derstaande zal worden betoogd dat het hier
bij echter niet om een onverklaarbaar na
tuurverschijnsel gaat, maar om een ontwik
keling met aantoonbare oorzaken.

Correcties op de kunstgeschiedenis

Soms lijkt het alsof er niets nieuws onder de 
zon is : de reacties na de aanslag op Newmans 
Cathedra leken verdacht veel op de vijan
dige retoriek die de moderne kunst al sinds 
de dagen van Courbet en Manet te verduren 
heeft. Men krijgt bijkans het gevoel dat 
men in een sciencefiction-verhaal is te
rechtgekomen waarin verschillende tijd
zones op onverklaarbare wijze door elkaar 
lopen. Sommige stukjesschrijvers lijken 
- net als Gerard Jan van B. — de heden
daagse kunst nog steeds te zien in termen 
van een strijd van abstracte tegen figuratieve 
schilderkunst. Oude gewoontes zijn kenne
lijk hardnekkig, misschien omdat ze in ie
der geval de schijn van overzichtelijkheid 
bieden in een tijd van nieuwe media, instal
laties en andere verwarrende ontwikkelin
gen die nóg verder van het vertrouwde 
kunstbegrip wegvoeren dan het werk van 
Newman.
De filosoof Paul Cliteur betoogde onder 
meer in NRCHandelsbladdat de vernieling 
van Cathedra weleens een historisch mo
ment zou kunnen zijn, een omslag in de 
kunstgeschiedenis: het einde van de ab
stracte kunst. Het doek moest volgens hem 
dan ook in zijn vernielde staat worden be
waard, omdat het pas in deze toestand zijn 
historische bestemming had gevonden. 
Cliteur, die bovendien tussen neus en lip
pen stelde dat het door een majestueus 
diepblauw gedomineerde Cathedra net zo 
goed groen had kunnen zijn, lijkt er net als 
Van B. van uit te gaan dat Cathedra actuele 
kunst is. Hij staat kennelijk een rappel à 
l ’ordre voor, een postmodernisme dat wordt 
opgevat als terugkeer naar een premoderne 
‘normaliteit’ in de kunst. Daarvoor moet 

eerst de abstracte kunst worden wegge
vaagd, in de meest letterlijke zin.
Het curieuze is dat deze antimoderne men
taliteit tegen het verleden strijdt, niet tegen 
actuele nieuwlichterij. Op zich is het al 
opmerkelijk dat zo fel tegen de abstracte 
kunst wordt geageerd, maar helemaal op
vallend is dat een deel van de moderne- 
kunsthaters aan de avant-garde ontleende 
argumenten gebruikt. De daad van de gees
telijk verwarde Van B. wordt door Cliteur 
gezien als “een daad van verzet. Verzet 
tegen het soort abstracte kunst als dat van 
Newman, verzet tegen de musea die het 
ophangen, verzet tegen mensen die dit soort 
schilderijen komen bekijken”. [3] Dit ver
zet zou een ‘artistieke betekenis’ hebben, 
waarmee Cliteur het aan flarden snijden 
van een schilderij tot kunst verheft. Op een 
nogal bizarre wijze gebruikt hij aldus een 
extreem erweiterter Kunstbegriff om zijn 
haat op de abstracte kunst kracht bij te 
zetten. Opmerkelijkerwijs werd tijdens het 
eerste proces tegen de Newman-vemieler 
Van B. eveneens gesuggereerd dat het om 
een artistieke daad ging, en wel door 
mr. Korvinus, de advocaat van de dader. 
Van B. zelf stelde weliswaar dat hij een 
hommage wilde brengen aan Carel Willink 
en ‘het realisme’ in de kunst wilde verdedi
gen, maar zijn advocaat plaatste Van B.’s 
daad in een postmodern kunsttheoretisch 
kader. “Volgens Korvinus moet de daad 
van Van B. beschouwd worden tegen de 
achtergronden van een verruimd kunst
begrip, waarin ieder mens een kunstenaar 
kan zijn en zijn sociale sculptuur kan ma
ken.” [4] Bizardetail is dat VanB. tegen de 
rechter zei dat hij nooit meer een kunstwerk 
zou vernielen, tenzij de rechter zijn daad als 
kunst zou bestempelen: “Dan trek ik een 
spoor van vernielingen” . [5]
Het is instructief deze zaak te vergelijken 
met de spuitbus-aanslag op een wit 
suprematistisch schilderij van Malevich 
door de Russische kunstenaar Aleksandr 
Brener in 1997, eveneens in het Stedelijk. 
In dit geval was het de dader zelf die zich op 
de avant-garde beriep en dit als volgt toe- 
lichtte: “Onder avant-garde in de-kunst 
versta ik die historische bewegingen bin
nen de kunst van de 20ste eeuw die zich niet 
de esthetische productie en het vóórtbren
gen van kunstwerken ten doel gesteld heb
ben, maar in de eerste plaats een ethische 
revolutie, dat wil zeggen een nieuwe kijk 
op de maatschappij en de cultuur. Exact zo 
hebben veel dadaïsten, surrealisten en 
Russische futuristen hun werk gepresen
teerd. (...) Maar juist deze intenties zijn 
tegenwoordig aan de kunst-elite totaal 
vreemd”. [6] Breners protest tegen de 
commercialisering en institutionalisering 
van ooit radicale kunst nam de vorm aan 
van een actie waarbij hij met een spuitbus 
Malevich’ witte schilderij Suprematisme 
(1920-1927) van een groen dollarteken 
voorzag. Brener ontving hiervoor steun uit 
delen van de kunstwereld, het meest luid
ruchtig van de uitgever van Flash Art, maar 
ook van een Rotterdamse kunstenares die 
een actie ter ondersteuning van hem hield 
en zijn daad verdedigde: “Het ging hem er 
om dat een schilderij met een idealistische 
zeggingskracht nu een waarde van 15 mil
joen gulden heeft. De geldwaarde ontstijgt 
de inhoud van het schilderij”. [7] In tegen
stelling tot Van B., die tijdens zijn eerste 
daad kennelijk impulsief een schilderij had 
gekozen zonder zelfs maar de naam van de 
kunstenaar te kennen, had Brener bewust 
het betreffende, werk uitgezocht: “Ik heb 
me lang op deze performance voorbereid. 
Juist dit schilderij. Het wit betekent zuiver, 
maagdelijk. Daarop een wit kruis, het chris
telijke symbool, schoon op schoon, zuiver 
op zuiver, dubbel wit. Toen ik mijn groen 
dollarteken erop had gespoten, schreeuwde 
ik dat dit wit tegenwoordig in geld wordt 
uitgedrukt”. [8] Onbedoeld illustreerden de 
kranten overigens Breners stelling door stee
vast nadrukkelijk te vermelden dat het be
spoten schilderij voor vijftien miljoen was 
verzekerd. Voor een deel kan dit de hate
lijke reacties verklaren die in de pers ver
schenen toen later in hetzelfde jaar Cathe
dra werd vernield; wellicht ook heeft Cliteur 
zijn avant-gardistische versie van Van B.’s 
daad gemodelleerd naar de actie van Brener. 
Met zijn aanslag op Who’s Afraid of Red, 
Yellow and Blue had Van B. zelf echter ook 
al bijgedragen aan het veranderende kli
maat. Naar aanleiding van de restauratie 
van dit schilderij werd in 1991 namelijk een 
farce opgevoerd die de aandacht vestigde 

op de commerciële belangen die met mo
derne kunst zijn gemoeid: de Amerikaanse 
restaurator Goldreyer beweerde dat hij de 
sneden in het grote rode vlak had wegge
werkt door een miljoen kleine verfpuntjes 
te zetten, maar spoedig werd door restaura
toren en kunsthistorici beweerd — en later 
door laboratoriumonderzoek aangetoond - 
dat hij het grote rode vlak gewoon met een 
verfroller had overgeschilderd. Terwijl eer
der de indruk was gegeven dat het om een 
uniek werk ging en de vernieling een ramp 
was, zag museumdirecteur Wim Beeren 
zich nu genoodzaakt om de restauratie te 
verdedigen door te stellen - hierin bijgeval
len door zijn Haagse collega Rudi Fuchs - 
dat het concept van het schilderij intact was 
gebleven. Het beweende, onvervangbare 
schilderij werd zo in een adembenemende 
volte face plots een conceptueel kunst
werk. [9] Voor de restauratie van dit werk 
was niettemin 500.000 gulden uitgegeven: 
een ideaal doelwit voor columnisten. “Vijf 
ton! Daar hadden tien kunstenaars een jaar 
goed van kunnen leven en werken. Daar 
kan je een kleine Rembrandt voor ko
pen.” [10] Dat er met ooit idealistisch be
doelde abstracte kunst grote bedragen ge
moeid zijn, is niet alleen onverdraaglijk 
voor Brener, maar ook voor haters van alles 
wat raar en onbegrijpelijk is. De torenhoge 
schadeclaims waarmee Goldreyer het Ste
delijk en zijn Nederlandse critici bestookte 
omdat zijn goede naam besmeurd zou zijn, 
maakten het feest compleet.

Rijzende prijzen

De columnist die zich in het hierboven 
geciteerde stukje opwindt over Goldreyers 
honorarium, stelt ook met veel leedver
maak vast dat de kunstmarkt in de vroege 
jaren ’90 is ingestort. De dure restauratie 
van de Newman is voor hem net als de 
prijzen die in de late jaren ’80 voor heden
daagse kunst werden betaald een indicatie 
van een volledig verziekte kunstwereld. De 
boom op de kunstmarkt werd destijds van
uit de polder verbijsterd en klagerig ge- 

, volgd: kunstenaars die op de nieuwe situa
tie inspeelden, zoals Jeff Koons en consor
ten, konden bij veel critici op een koele 
ontvangst rekenen. Hom of plenty: de enige 
boodschap is het prijskaartje luidde de 

! veelzeggende titel van een stuk van Janneke 
Wesseling over deze expositie van New 
Yorkse kunst in het Stedelijk in 1989. [11] 
Terwijl de prijzen stegen, geraakten ook de 
media steeds meer op dit punt gefixeerd. 
Ten tijde van Hom of Plenty maakte het 
Stedelijk de aankoop van Jeff Koons’ 
Ushering in Banality voor een kwart mil
joen gulden bekend. Sonja Barend gaf op 
televisie leiding aan volkse verontwaardi
ging over het spenderen van zoveel geld 
aan een kitscherige big, hoewel het Stede
lijk in feite weleens hogere bedragen voor 
hedendaagse kunst had neergeteld. Joost 
Zwagerman portretteerde Koons in De 
Volkskrant als “één van de talloze oplich
terij es die parasiteren op de dolgedraaide 
kunstmarkt”. [12] In de kranten werd in 
1989 vooral de prijs van de aankoop van de 
‘big van Beeren’ breed uitgemeten, niet 
zozeer diens belang voor de collectie of de 
hedendaagse kunst. Naar aanleiding van de 
uitzending van Sonja Barend schreef Anna 
Tilroe: “Natuurlijk zou het werk van Jeff 
Koons (...) nooit door de sociaalvoelende 
Vara aan haar kijkers als bezienswaardig
heid zijn voorgesteld, als het Stedelijk niet 
besloten had tweeënhalve ton van zijn 
aankoopbudget voor deze Banaliteit te re
serveren”. Ook Tilroe was van mening dat 
het Stedelijk zich door de handel en de 
kunstenaar had laten manipuleren, hoewel 
ze de aankoop verdedigde met het argu
ment dat het Stedelijk de ontwikkelingen in 
de hedendaagse kunst dient te volgen. Niet
temin ging het bij Koons en consorten vol
gens Tilroe om “het toppunt van cynisme 
(...), een ellendige ontwikkeling die van 
kunst een snuisterij voor superrijken 
maakt”. [13]
Protest tegen dure aankopen is niet nieuw: 
in Eindhoven brak in 1953 een opstand uit 
toen het Van Abbemuseum een kubistische 
Picasso wilde aankopen voor 114.000 gul- 
de;n. [14] De prijzen die moderne kunst
werken behaalden, waren altijd al een pro
baat middel om de afkeer ervan nog op de 
spits te drijven: op een enigszins onlogi
sche manier maakte het die abjecte mo
derne kunst alleen maar nóg verwerpelij
ker, want het moest wel om een stupide 

modegril van de bovenklasse gaan als zulke 
rommel kopers vond. Gewone mensen zou
den er immers nooit geld voor over hebben. 
Het werd al helemaal kwalijk als er 
belastinggeld voor dit soort kunst werd 
uitgegeven. De prijsstijgingen die zich sinds 
de jaren ’60 - met een enorme piek in de 
jaren ’80 - hebben voorgedaan, zijn echter 
van een ongekende omvang. Hoewel de 
markt najaren van hysterische prijsstijgin
gen beginjaren ’90 een baisse meemaakte, 
is het zeer de vraag of het Van Abbemuseum 
nu — zelfs met behulp van extra geld van 
fondsen - nog een kubistische Picasso zou 
kunnen aankopen. In de internationale kring 
van kunstkopende superrijken spelen de 
Nederlandse musea geen rol van betekenis 
meer. De aankoopbudgetten, lange tijd vol
doende om er topstukken mee aan te kopen, 
zijn niet meegestegen met de prijzen. Bui
tenlandse verzamelaars en investeerders 
kunnen in tegenstelling tot Nederlandse 
musea enorme bedragen opbrengen zonder 
daarbij gehinderd te worden door een pu
bliek van belastingbetalers dat de neiging 
heeft te gaan morren.
Nauwelijks minder omstreden dan Koons’ 
Ushering in Banality was Bruce Naumans 
neonwerk Seven Figures, dat Beerens op
volger Fuchs in 1995 voor 640.000 gulden 
aankocht. Reeds toen de koop in het najaar 
van 1994 werd aangekondigd - de prij s was 
toen door de ongunstige dollarkoers nog 
800.000 gulden - barstte het protest los. De 
titel van Diederik Kraaijpoels stuk in Vrij 
Nederland spreekt boekdelen: Een dure 
grap. Kraaijpoel gaat in dit artikel uit van 
de volstrekt niet onderbouwde premisse dat 
Naumans neonwerk van aan- en uitflitsende 
neukende figuren humoristisch bedoeld is, 
en dat Seven Figures het wat dat betreft 
moet afleggen tegen een bepaalde cartoon 
uit een boekje met erotische prenten van 
Peter van Straaten. De kunstkliek, zo luidt 
ongeveer Kraaijpoels' redenering, moet 
echter doen alsof het bij Nauman om iets 
zeer diepzinnigs en belangrijks gaat: “Iets 
dat achthonderdduizend gulden kost kan 
niet leuk zijn. Voor een goede grap wordt 
dat bedrag niet neergelegd. Een groot, duur 
kunstwerk moet een aanzienlijke culturele 
lading dragen. Het hoeft niet meteen de 
Sixtijnse kapel te zijn, maar de ambities van 
de maker, de galerist en de koper zullen 
allicht een beetje die kant op moeten 
gaan”. [15] Anna Tilroe, die in het geval 
van Koons nog manipulaties had vermoed, 
wees er nu in de NRC op dat de prijs van de 
Nauman was bepaald door marktmecha
nismen, niet door duistere afspraken. Fuchs 
heeft weliswaar de reputatie dat hij “een 
financieel warhoofd is en zijn kunstenaars
vrienden bevoordeelt”, maar dat zóu niet 
tegen deze aankoop gebruikt mogen wor
den. [16] Fuchs zelf had echter twijfel ge
zaaid over de objectiviteit van de prijs door 
hem triomfantelijk als ‘vriendenprijs’ te 
bestempelen, waarna Riki Simons in Inter
mediair op basis van een onderzoek naar 
veilingprijzen tot de conclusie kwam dat 
dit op zijn zachtst gezegd overdreven 
was. [17]
Kortom, iedereen was gefixeerd op de prijs. 
Fundamentele kwesties zoals de vraag 
waarom een reproduceerbaar werk als Seven 
Figures niettemin in een oplage van één 
exemplaar wordt geproduceerd, kwamen 
niet aan bod. Koons’ door een Zuid-Duitse 
werkplaats vervaardigde Ushering in 
Banality is bijvoorbeeld in een oplage van 
drie op de markt gebracht, uiteindelijk ook 
een kleine oplage. Na de vernieling van 
Who ’s Afraid of Red, Yellow and Blue had 
Kraaijpoel gesteld dat van dit ‘conceptuele 
kunstwerk’ gewoon een goede kopie zou 
moeten worden gemaakt, daarmee net als 
Wim Beeren de kwaliteiten van Newmans 
ingetogen handschrift bagatelliserend. [18] 
In het geval van Seven Figures, waarbij 
Kraaijpoel de kwestie van de reproduceer
baarheid niet aansneed, kan men zich op 
zijn minst afvragen hoe het mogelijk is dat 
de prijsvorming voor unieke schilderijen 
op conceptuele werken is overgedragen. 
Deze vraag mag dan vooral academisch 
zijn, aangezien de regels van het spel hoe 
dan ook worden bepaald op de internatio
nale markt waarvan het Stedelijk afhanke
lijk is, ze zou de aanzet kunnen zijn voor 
een fundamenteel debat.

Mondriaan op de markt

Terwijl de prijzen voor eigentijdse kunst 
ongekend stegen, boomde in de jaren ’ 80 de
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markt voor werk van klassiek-moderne 
meesters eveneens. De gemeente Hilversum 
sloeg daar in 1987 munt uit door een 
Mondriaan-schilderij uit haar bezit, de 
ruitvormige Compositie met twee lijnen uit 
1931, te verkopen. Aangezien het werk van 
de regering in Nederland moest blijven, 
viel de opbrengst overigens tegen. Wim 
Beeren wist het schilderij uiteindelijk voor 
2,5 miljoen gulden te behouden voor het 
Stedelijk, waar het al jaren in bruikleen 
hing. [19] Deze transactie slorpte het hele 
aankoopbudget van het museum op, aange
vuld met geld van fondsen, maar niettemin 
was het in feite een koopje: als het schilderij 
op een veiling in New York was aangebo
den, was het vele malen duurder geweest. 
De gemeente Hilversum was niet de enige 
die een lege kas met de verkoop van klas- 
siek-modeme kunst wou spekken. Rudi 
Fuchs, destijds directeur van het Haags 
Gemeentemuseum en getergd door de voor 
zijn museum veel te hoge prijzen voor 
internationale hedendaagse kunst, stelde in 
1989 voor om werken van Monet en Picasso 
- die in Fuchs’ visie toch al niet in de 
verzameling pasten - te verkopen. Aldus 
kon een aankoopbudget voor hedendaagse 
kunst worden gecreëerd. [20] Het voorstel 
veroorzaakte zoals te voorzien een storm 
van protesten, en het is dan ook niet verwe
zenlijkt. Het heeft echter, evenals de 
Hilversumse verkoop, het beeld versterkt 
dat het in de kunst vooral om geld draait. 
Die indruk is nog versterkt door de aankoop- 
affaire rond de Victory Boogie Woogie. 
Niet alleen de hoogte van het bestede be
drag of de dubieuze aankoopconstructie, 
maar ook de uitleg van de verantwoorde
lijken heeft hiertoe bijgedragen. In een nota 
van begin 1998, waarin een aantal museum- 
directeuren voor de aankoop van het schil
derij pleitten, relateerden zij Mondriaan op 
vrijblijvende wijze aan allerlei historische 
grootheden. Toen de aankoop een feit was, 
werd het werk niet alleen tot symbool van 
de nationale identiteit gebombardeerd en 
geassocieerd met koningin Wilhelmina, die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit 
Londen de Nederlandse vrijheid verdedigde, 
maar werd het ook weer “op één hoogte met 
‘equivalenten’ als de Mona Lisa en de 
Nachtwacht' gesteld, hetgeen in De Volks
krant als volgt werd becommentarieerd: 
“Dit is niet het bezonken oordeel van ken
ners, maar de overdrijving van subsidio- 
logen”. [21] De museumdirecteuren heb
ben in hun ijver om het belang van de 
Victory Boogie Woogie te benadrukken het 
schilderij van elke specificiteit ontdaan. 
Daarmee maken ze aanvallen des te gemak
kelijker, omdat hun vergelijkingen zo alge
meen zijn dat ze gemakkelijk in het bela
chelijke kunnen worden getrokken. 
“Exegeten treden aan en spreken in 
exegetentaai. We vangen namen op. Rem
brandt! Picasso! Leonardo! IkmisMemlinc, 
Dürer, Breughel en Renoir.” [22]
Herman Stevens zag in een stuk op de 
opiniepagina van Het Parool de waarde
ring voor Mondriaan als uiting van de 
‘geschiedzucht’ van de kunstwereld. 
Mondriaans werk is volgens deze auteur 
“niet weg te denken uit het verhaal van de 
20ste-eeuwse kunst en het onderzoek van 
de schilderkunstige taal. Geen kunstenaar 
zou zich ervoor schamen om voorgoed op 
deze tweede rang te mogen zitten. Wie hem 
echter op de absolute eerste rang van Mozart 
en Picasso neerzet, moet heel lang niet naar 
een mooie Picasso hebben gekeken. Of hij 
lijdt aan een ernstige dosis geschiedzucht. 
Er was een tijd dat deze geschiedzucht heel 
normaal was. In de jaren ’60 kwam er een 
hele generatie kunsthistorici, literatuur
wetenschappers en musicologen van school 
die voor het eerst de theorie volledig had
den omarmd. Het was afgelopen met de 
conservatoren met de dubbele namen, de 
keurige liefhebbers en de eerbiedwaardige 
archivarissen. Kunst was permanente revo
lutie. Je had bakkebaarden, wijde pijpen en 
je geloofde heilig in de onverbiddelijke 
logica van de kunstgeschiedenis. Met een 
bijna marxistische wetmatigheid mar
cheerde die af op de absolute abstrac
tie”. [23] In het postmoderne heden - aldus 
Stevens - hebben kunstenaar en publiek 
elkaar gevonden in een gezamenlijke af
keer van de ‘kunsthistorische ideologie’. 
De ‘experts’ zijn volgens Stevens in deze 
situatie simpelweg overbodig geworden, 
en de aankoop van de Victory Boogie 
Woogie ziet hij als de wraak van de nutte
loze mandarijnen. Hoewel Stevens’ betoog 
door benepen haat getekend is, klopt het dat 
een aantal vooraanstaande Nederlandse 
musea en andere instellingen moeite heb
ben met de actualiteit en zich liever op een 
bevroren verleden beroepen, op tijden die 
schijnbaar minder verwarrend waren. Er 
heerst ëen restauratief klimaat, waarin 

kunstbonzen als Fuchs, zijn Haagse collega 
Hans Locher en de voorzitter van de Vere
niging Rembrandt, Jan Maarten Boll, 
Mondriaan als Nederlandse culturele icoon 
propageren, zonder daarbij verder te ko
men dan een in wezen autoritair gebod. De 
modeme-kunsthaters kunnen in deze situa
tie hun demagogie als democratische daad 
van verzet verkopen. De van overheids
wege gesteunde kunstelite is ‘fout’, en dus 
ook de kunst die zij verdedigt. Zo kan het 
gebeuren dat een advocaat die de Neder
landse overheid ervan beschuldigt doods
eskaders te hebben opgezet, in een opinie
weekblad alle ruimte krijgt om uit te leggen 
dat Mondriaan een halve of hele fascist 
was. [24]
Diverse malen werd na de aankoop van de 
Victory Boogie Woogie smalend gewezen 
op de tegenvallende bezoekersaantallen van 
de Mondriaan-retrospectieve in Den Haag 
in 1994: “De Haagse Mondriaan-tentoon- 
stelling geldt inmiddels als een van de treu
rigste museum-flops van de afgelopen de
cennia. De conclusie dat het Nederlandse 
volk niet van Mondriaan houdt, lijkt in elk 
geval gerechtvaardigd,” aldus een aan het 
Rembrandthuis verbonden kunsthistoricus 
in NRC Handelsblad. [25] Terwijl de ene 
partij Mondriaan als nationale held pro
beert op te voeren, trachten de anderen hem 
als ongeliefde verloren zoon neer te zetten 
- die bovendien ook nog eens weinig geld 
in het laatje brengt. Dat er in feite bij de 
Mondriaantentoonstelling toch nog sprake 
was van respectabele bezoekersaantallen is 
blijkbaar irrelevant: de onvoorzichtige 
schatting van de organisatoren was veel 
hoger geweest, en als de kijkcijfers en dus 
de inkomsten niet kloppen, moet er wel iets 
mis zijn.
“Wanneer wordt er in Nederland over 
Mondriaan gepraat? Als het over geld gaat,” 
stelde een columnist van het PAgemeen 
Dagblad niet ten onrechte. [26] Kranten
koppen na de aankoop van de Victory Boogie 
Woogie luidden onder meer: Laatste doek 
van Mondriaan voor 80 mln naar Neder
land, Miljoenen voor Mondriaan zijn weg
gegooid geld, Mondriaan miskoop van het 
jaar, Met Mondriaan is genereuze gift ra
zendsnel verbrast, Gift van DNB voor aan
koop Mondriaan is schandalig, Miljoenen 
verkwanseld aan Mondriaan. [27] De dis
cussie spitste zich toe op de vraag of tachtig 
miljoen nu wel of niet teveel is, en daarna 
op de vraag of De Nederlandsche Bank en 
minister van financiën Zalm wel correct 
hadden gehandeld door geld dat niet voor 
kunst was bedoeld ter beschikking te stel
len. Rick van der Ploeg, de nieuwbakken 
staatssecretaris van cultuur, verdedigde de 
aankoop tijdens de presentatie van het schil
derij in het Gemeentemuseum door een 
aforisme van Oscar Wilde aan te halen: “De 
meeste mensen weten van alles de prijs, en 
van niets de waarde”. [28] Het punt is ech
ter dat de prijs omstreden was, niet alleen 
omdat sommigen deze prijs voor een derge
lijk schilderij hoe dan ook schandalig von
den, maar ook omdat de vraag opkwam of 
de vorige eigenaar - de Amerikaanse ver
zamelaar Newhouse - eigenlijk geen érg 
hoge prijs had bedongen. Er is vaak op 
gewezen dat op de kunstmarkt werken van 
hun specificiteit worden ontdaan en 
compatibel worden gemaakt met geheel 
andersoortige werken, maar in de hoogste 
regionen gaat het vaak om kunst die in feite 
een categorie op zich vormt en waarvoor 
adequaat vergelijkingsmateriaal ontbreekt, 
zodat behaalde prijzen eindeloos bediscus
sieerd en bekritiseerd kunnen worden. 
Mensen die de waarde van de Victory Boogie 
Woogie ontkennen, kunnen aldus hun woede 
kanaliseren door de prijs aan te vallen. Het 
probleem is echter dat voorstanders zich in 
een defensieve rol laten duwen en de prijs 
met slechte argumenten verdedigen. Als zij 
dat bij voorbeeld doen door het met de Mona 
Lisa of de Nachtwacht te vergelijken, imi
teren zij in feite de werking van de markt: 
zij reduceren radicaal verschillende wer
ken tot de status van ‘tijdloos meester
werk’.

Spektakelmaatschappij en culturele elite

De markt voor moderne en hedendaagse 
kunst is de afgelopen decennia ondanks 
tij delijke inzinkingen spectaculair gegroeid. 
Blockbusters - bijvoorbeeld overzichtsten
toonstellingen van Gauguin, Matisse, 
Pollock of Warhol - trekken drommen pu
bliek. De expansie van de kunstsector is 
niet los te zien van de groeiende roi van het 
beeld in onze westerse economieën. De 
massamedia besteden uitgebreid aandacht 
aan veilingrecords, succesvolle jonge kun
stenaars en tentoonstellingen. Guy Debord 
stelde in 1967 dat er in de westerse wereld 
een dusdanige accumulatie van kapitaal 

heeft plaatsgevonden dat het kapitaal beeld 
is geworden. [29] Debord baseerde zich op 
Marx’ notie van het goederenfetisjisme dat 
zou voortvloeien uit de kapitalistische 
productiewijze: deze brengt abstracte en 
inwisselbare producten voort die hun 
waarde aan hun onderlinge verhoudingen 
op de markt lijken te ontlenen, en niet aan 
de menselijke arbeid die erin is verwerkt. 
Pas met de steeds sterkere dominantie van 
de massamedia - met name door de op
komst van de televisie - leidde de kapitalis
tische goederenproductie tot een situatie 
waarin producten in de alomtegenwoor
dige reclame personages met een eigen 
karakter werden en de koper met allesbe
halve argumenten trachtten te verleiden. 
Zijn drastische conclusie dat het kapitaal 
beeld is geworden, kon Debord dan ook 
alleen trekken in een maatschappij waarin 
de media-explosie die de naoorlogse groei 
begeleidde en stimuleerde elke dag voel
baar was. De postmoderne kunst is volgens 
Fredric Jameson het culturele spiegelbeeld 
van deze spektakelmaatschappij: niet al
leen wordt het kapitaal beeld, andersom 
wordt de cultuur in sterkere mate dan voor
heen kapitaal. [30]
Met zijn omvattende theorie loopt Jameson 
het risico om afwijkende verschijnselen te 
negeren; natuurlijk zijn er ook nu nog ge
bieden in de kunst die zich tot op zekere 
hoogte aan deze ontwikkeling weten te 
onttrekken. Dit neemt niet weg dat die 
ontwikkeling reëel is. Het is onmiskenbaar 
dat door het oprukken van de spektakel
maatschappij de ooit door kunstenaars, cri
tici en verzamelaars gecultiveerde tegen
stelling tussen verheven high art en vul
gaire massacultuur onder vuur ligt. De 
muren van het museum voor moderne kunst, 
het natuurlijke reservaat van Mondriaan en 
Newman, zijn danig geërodeerd. Ooit was 
het museum voor de bourgeoisie de van
zelfsprekende plek voor de stichtelijke 
omgang met kunst: de burger kon zich 
identificeren met de grote beschavingen 
van het verleden, en met zijn eigen samen
leving die zulk een als onthecht en verhe
ven beschouwd kunstgenot mogelijk 
maakte. Vroeger bood het museum een 
schijnbaar belangeloze enclave in de kapi
talistische samenleving; tegenwoordig lijkt 
hier geen prijs meer op te worden gesteld. 
Met name in de Amerikaanse musea wor
den de shops steeds groter en diverser: de 
winkels van sommige musea* zijn zeven 
dagen per week geopend, ook al heeft het 
museum zelf een rustdag.
De Nederlandse musea stellen zich behou
dender op, maar de nieuwe staatssecretaris 
van cultuur heeft geen geduld met elitaire 
instellingen. Van der Ploeg stelde vorig 
jaar dat de aristocracy of culture moet 
plaats maken voor een democracy of cul
ture. Hierin klinkt een echo door van oude 
sociaal-democratische idealen over cultuur
spreiding, maar in feite wil de econoom 
Van der Ploeg ondanks zijn fraaie Oscar 
Wilde-citaten de kunst volledig onderge
schikt maken aan de wet van vraag en 
aanbod. Dat hij de schijnbaar ‘democra
tische’ Free Record Shop en Ikea in posi
tieve zin contrasteert met ‘aristocratische’ 
instellingen als het Kröller-Müller en De 
Nederlandse Opera, doet het ergste vrezen 
voor de manier waarop Van der Ploeg en 
zijn adviseurs denken over de relatie tussen 
kunst en publiek. [31] Zijn platte slogans 
verdoezelen dat de ‘aristocratische’ kunst 
mogelijkheden aanreikt die een vaak slechts 
schijnbaar democratische en in feite strak 
georganiseerde massacultuur niet biedt.
De staatssecretaris van cultuur klinkt op
merkelijk populistisch: “Er dreigt een twee
deling te ontstaan tussen de gesubsidieerde 
wereld van de traditionele kunst en cultuur 
voor de elite en de vaak commerciële cul
tuur voor de massa. Maar kunst en cultuur 
zijn te belangrijk om alleen aan de elite over 
te laten”. [32] Let op de omkering: het is 
niet de massacultuur die ‘traditioneel’ is, 
maar de zichzelf als vernieuwend beschou
wende kunst ‘voor de elite’. Op deze ma
nier identificeert Van der Ploeg zich met de 
spektakelcultuur: elk gebied waar zich nog 
enige weerstand tegen de logica van het 
spektakel manifesteert, is reactionair. De 
staatssecretaris kondigde in dezelfde toe
spraak een ‘dansende’ overheid aan, “die 
beweegt op de verschillende ritmes van de 
tijd, die nu eens de deskundige ten dans 
vraagt, om met zijn onmisbare kwaliteits
oordeel een stuk van het cultuurbeleid te 
legitimeren, dan weer een partner in de 
markt aanzoekt, om zeker te stellen dat het 
publiek niet verweesd aan de rand van de 
dansvloer achterblijft”. [33]
Van der Ploeg staat met zijn visie niet 
alleen. Het is frappant hoeveel mensen zich 
inmiddels in het debat hebben gemengd, en 
vooral met welke verbetenheid de zoge

naamd elitaire moderne en hedendaagse 
kunst onder vuur wordt genomen. Even 
verbazingwekkend is de slappe respons van
uit culturele hoek. In een opiniestuk in 
NRC Handelsblad betichtte Anna Tilroe 
de culturele elite ervan dat zij niet meer 
voor haar eigen waarden durft op te komen 
en daarmee “een cultuur van stanleymessen" 
over zichzelf afroept. Volgens haar durft de 
elite “zichzelf niet meer te zien als een 
groep, (...) die iets te verdedigen heeft: 
manieren van voelen en denken die niet 
gebruikelijk zijn. En omdat zij dat niet durft, 
is ook zij vatbaar voor termen als kijkcijfers 
en rendement, economische termen 
dus”. [34] In een latere interventie in de 
nogal verwarde discussie over de culturele 
elite die hierop in de pers volgde, stelde 
Tilroe dat de elite aan een ivoren-toren- 
mentaliteit lijdt, en dat haar overdreven 
elitarisme bij de tegenpartij vanzelf 
populisme oproept. [35] Dit is nogal in 
tegenspraak met haar eerste stellingname, 
volgens welke de elite zich immers niet in 
een ivoren toren verschanst maar haar ma
nieren van voelen en denken bij het grof 
vuil zet. Voor beide analyses is echter iets 
te zeggen: terwijl sommigen kennelijk in
derdaad het populisme omarmen en alle 
high art als verwerpelijke onzin afdoen, 
verschansen met name de museum
directeuren zich in hun tempels. Er is een 
bres geslagen in wat ooit een eenheidsfront 
was of waarschijnlijk slechts leek.

De neergang van de Nederlandse musea

Rick van der Ploegs hierboven geciteerde 
tegenstelling tussen ‘elitaire’ experts in 
dienst van de staat en een ‘populaire’ markt 
is nogal tendentieus. Of de staat nu een 
dominante positie heeft (Frankrijk) of in de 
eerste plaats mogelijkheden schept voor 
particulier initiatief (Verenigde Staten), 
overal hebben musea moeten reageren op 
het oprukken van de spektakelmaatschappij. 
Dat zij dit in Nederland in onvoldoende 
mate hebben gedaan, kan niet simpelweg 
aan de mate van overheidsbemoeienis wor
den toegeschreven. In feite is de overheid, 
na een versterking van het engagement in 
de eerste naoorlogse decennia, in tijden van 
exploderende kosten sterk in gebreke ge
bleven, zoals Ronald de Leeuw, directeur 
van het Rijksmuseum, in sardonische be
woordingen duidelijk gemaakt heeft: “Ter
wijl in Londen de Tate Gallery aan de 
overkant van de Thames met loterijgeld een 
superfiliaal bouwt, mag het Stedelijk Mu
seum, ingeklemd tussen een parkeergarage 
en een supermarkt, voor een luttel bedrag, 
deels vergaard op basis van werkgelegen
heidsgelden, proberen zijn legendarische 
reputatie uit de tijd van Sandberg waar te 
blijven maken. Wordt in Baskenland door 
Frank Gehry met een nieuw Guggenheim- 
museum landmark-architectuur neergezet, 
in de Europese culturele hoofdstad Amster
dam heerst alom bezorgdheid over de vrije 
doomt van fietsers onder het Rijksmu
seum”. [36] Innovatieve constructies zoals 
het Engelse loterij-model zijn in Nederland 
tot nu toe achterwege gebleven, en een 
onlangs gecreëerd aankoopfonds voor alle 
Nederlandse musea, dat jaarlijks in totaal 
zo’ n vijf tot acht miljoen gulden te besteden 
zal hebben, is volgens de museum
directeuren volstrekt onvoldoende. [37] 
De musea zelf hebben er niet voor gekozen 
in het offensief te gaan en hun onmisbaar
heid voor de huidige cultuur te demonstre
ren. Rudi Fuchs propageert ‘onthaasting’, 
en ondertussen is het ooit in Europa toon
aangevende Stedelijk afgezakt naar de sta
tus van deerniswekkend derderangs mu
seum, dat tot in alle details versleten en 
verstoft aandoet. Fuchs’ pompeuze ‘her
schrijving’ van de recente kunstgeschiede
nis door aandacht te besteden aan een 
‘noordse’ schilderkunstige traditie, is volle
dig verankerd in 19de-eeuwse opvattingen 
over de volksaard, die iedere mogelijkheid 
tot discussie blokkeren. Fuchs blijft dan ook 
eeuwig in dezelfde cirkels draaien, in ten
toonstellingen en catalogi die sinds twintig 
jaar dezelfde stellingen herhalen. Het om 
onnaspeurbare redenen in Gemeentemuseum 
Den Haag omgedoopte Haags Gemeente
museum heeft besloten om dan maar zich
zelf te musealiseren en de internationale 
hedendaagse kunst - of zelfs toonaange
vende jonge Nederlandse kunst - niet meer 
te volgen. Fuchs en zijn Haagse collega 
Locher houden vast aan een modernistisch 
museumideaal dat zijn beste tijd heeft ge
had. Fuchs tracht het onaantrekkelijk be
leid van zijn museum te compenseren door 
msdia-personality te worden, maar de 
Newman- en Nauman-affaires hebben ge
demonstreerd dat het zich tegen het mu
seum kan keren indien het door het publiek 
vooral wordt geassocieerd met een potsier-
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lijk mannetje in een streepjespak. Het 
Haagse museum neemt desnoods zijn toe
vlucht tot misleiding: een groots aangekon- 
digde Kandinskytentoonstelling naar aan
leiding van de heropening bleek welgeteld 
twee zalen te beslaan.
De conclusie die Jouke Kleerebezem naar 
aanleiding van de Newman-affaire trok, is 
wat de Nederlandse situatie betreft nauwe
lijks overdreven: “De media bedienen de 
zwevende en grazende consument onder
tussen naar wens. Dat hoeft niet te verba
zen: zij zijn er immers zelf de schepper van. 
(...) Maar de huidige kunstwereld kent haar 
nieuwe consumenten niet, omdat ze ze niet 
heeft voortgebracht”. [38] In Logik Der 
Sammlung voert Boris Groys aan dat de 
museale blik, die de hele wereld vanuit 
museaal gezichtspunt beschouwt, in onze 
cultuur heeft plaats gemaakt voor de mediale 
blik. [39] Voor de media is het museum een 
producent van nieuws, en zoals campagne
voerders van politieke partijen weten, is het 
belangrijk de media op gezette tijden met 
plaatjes en praatjes te voeren. De tirades 
tegen kunst, kunstgeschiedenis en elite 
waaruit hierboven is geciteerd, krijgen zo
veel ruimte omdat de kolommen op de een 
of andere manier moeten worden gevuld, 
en als de musea daarvoor geen intelligente 
suggesties aanreiken, kunnen tirades over 
de kunst en de musea die leemtes mooi 
vullen. De defensieve en weinig doordachte 
interventies van de museummensen in de 
media werken bovendien als een rode lap 
op de spreekwoordelijke stier.
De rituele bezweringen van de kunstge
schiedenis door museumdirecteuren wek
ken ook zoveel wrevel omdat de musea er al 
te weinig in slagen om presentaties en ten
toonstellingen te maken die enthousiasme
ren en het clichématige ontstijgen. Al op 
het meest elementaire niveau gaat het mis: 
weinig musea zijn zo slordig, rommelig en 
zonder enig visueel gevoel ingericht als het 
Stedelijk. Daarnaast is het verbazing
wekkend hoe weinig ontwikkeld de 
tentoonstellingscultuur in Nederland nu is 
in vergelijking met andere Europese lan
den, en zeker in vergelijking met de leven
dige Nederlandse situatie in de jaren ’60 en 
’ 70. Voor interessante retrospectieven moet 
men vrijwel altijd naar het buitenland. Grote 
tentoonstellingen vormen natuurlijk niet 
zonder meer de gewenste remedie. Het in
houdelijk rampzalige maar commercieel 
succesvolle beleid van de Kunsthal in Rot
terdam toont aan waar het in de spektakel- 
maatschappij in het ergste geval op kan 
uitdraaien: een - mede door gebrekkige 
financiering ingegeven - cynisch en oppor
tunistisch beleid dat als enige doel heeft 
recordaantallen bezoekers te trekken. De 
Kunsthal is het spiegelbeeld van de musea 
voor moderne kunst: terwijl de Kunsthal 
zich verliest in inhoudsloze mobiliteit, han
teren de musea een steeds statisçher en al 
even ongereflecteerd kunstbegrip. De 
Mondriaan-aankoop is het voorlopige hoog
tepunt van die cultuur: kunst is iets dat je 
hebt, meestal in de depots en soms op zaal. 
Dat kunst voortdurend aan revisie onderhe
vig is en dat tentoonstellingen bij uitstek 
het middel zijn om veranderingen in de 
visie op kunstenaars of periodes te demon
streren of te bewerkstelligen, dat besef leeft 
niet. Het eeuwig opnieuw arrangeren van 
de vaste collectie biedt soms een verras
send perspectief, maar vormt vaker een 
subjectivistische schaamlap voor gebrek 
aan initiatief. Even monolithisch en onbe
weeglijk is het kunstbegrip van degenen die 
in de hierboven geschetste affaires de kunst
wereld aanvallen: zij verwerpen ‘de mo
derne kunst’ in haar geheel als zijnde een 
historische vergissing, in stand gehouden 
door een elite van kunsthistorici.
Het introverte, zich nog steeds in het museale 
tijdperk wanende museum wekt onbegrip 
en wantrouwen op, ook bij de professio
nals: kunstcritici van dag- en weekbladen 
zijn de afgelopen jaren - onafhankelijk van 
de affaires die hierboven ter sprake zijn 
gekomen - steeds vaker negatieve artikelen 
gaan wijden aan het beleid van met name 
het Stedelijk Museum en het Gemeente
museum Den Haag. Ook het inhoudelijk 
soms interessante beleid van Chris Dercon 
in Museum Boijmans Van Beuningen komt 
onder vuur te liggen. [40] Dercon zoekt 
naar alternatieven voor oude tentoonstel- 
lingsconcepten, maar met exposities die op 
de achterkant van een postzegel passen of 
uit weer eens een nieuwe rangschikking 
van de collectie bestaan, bevindt het mu
seum zich in dezelfde neerwaartse spiraal 
als het Stedelijk. Een museumdirecteur kan 
nog zoveel ideeën hebben, als hij die niet in 
goede tentoonstellingen weet te verwer
ken, heerst in zijn museum een pseudo- 
activiteit die slechts een andere vorm van 
verstarring is.

Newman en de omkering der waarden
De vernieling van Cathedra 
heeft voor veel beroering 
gezorgd. Waar het volgens 
E. J. Dommering om gaat is, 
hoe wij de openbaarheid 
van cultuurgoederen 
kunnen blijven garanderen.

O
p de opiniepagina van deze 
krant stonden op 25 no
vember drie reacties op de 
aanslag op het werk Cathedra van 

Barnett Newman, die op vrijdag 21 
november in het Stedelijk Muse
um in Amsterdam werd gepleegd. 
De filosoof Cliteur en de kunstcri
tici Anna Tilroe en Janneke Wes
seling lieten hun licht over de affai
re schijnen. Ik beperk mij hier tot 
de bijdragen van Cliteur en Tilroe, 
omdat daarin op een verwerpelijke 
manier met waardenoordelen 
wordt gegoocheld.

Cliteur acht het werk door de 
aanslag in ‘waarde’ gestegen en 
ziet daarin een daad van verzet te
gen de abstracte kunst. Zelf laat hij 
zich ook niet onbetuigd door het 
werk wat saai te noemen, niet te 
vergelijken met een werk van 
Rembrandt. Newmans werk zou 
louter idee zijn. „Cathedra was 
niet mooier of minder mooi ge
weest als het vlak van Newman 
groen was geschilderd of de verti
cale lijn een horizontale lijn was 
geweest.” Het moet van hem in de 
gehavende toestand gehandhaafd 
worden. Zo zal het als nieuw werk 
een weg in de kunstgeschiedenis 
vinden.

Tilroe ziet in de aanslag ook een 
daad van verzet tegen de abstracte 
kunst. Zij meent te weten dat de 
dader een kunst-hooligan is. In 
haar stuk schakelt ze in één moeite 
door naar het al enige tijd lopende 
debat over de beslotenheid van het 
moderne kunstcircuit dat door het 
boekje van Riki Simons De gijze
ling van de moderne kunst is aange
zwengeld. Op Fuchs’ uitlating 
naar aanleiding van de aanslag dat 
het werk een hemels visioen is, rea
geert zij met: „Door dit soort bi- 
gotterige taal wordt het idee dat 
moderne kunst, zoals Riki Simons

Het met een stanleymes vernielde schilderij Cathedra van Barnett Newman. (Foto AP)

schrijft, een zaak voor ingewijden 
is alleen maar bevestigd. En 
daarmee roept zij een cultuur van 
stanleymessen over zichzelf af. ”

Wat allereerst opvalt in beide 
bijdragen, is dat er voetstoots van 
wordt uitgegaan dat wij met een 
overtuigingsdader te doen hebben. 
Wij weten uit de media alleen dat 
het om dezelfde dader gaat die elf 
jaar geleden Who is afraid of Red, 
Yellow and Blue van Newman naar 
de andere wereld hielp. En dat hij 
op de bewuste vrijdag het museum 
is binnengegaan om dat gerestau
reerde doek aan te vallen. Toen hij 
hét niet kon vinden nam hij Cathe-

Als positief model zou men het Van Gogh 
Museum kunnen noemen. Ronald de Leeuw, 
de vorige directeur, zette in dit museum een 
consistent en prikkelend beleid op touw. 
Het aankoopbeleid werd daarbij misschien 
wat al teveel getekend door de financiële 
beperkingen die zelfs deze toeristenattractie 
treffen, maar het tentoonstellingsbeleid was 
en is maatgevend. De Leeuw zag Van Gogh 
niet enkel als nationale held en melkkoe, en 
de 19de eeuw niet als statisch. Men kan 
zeker vraagtekens plaatsen bij de culturele 
en politieke implicaties van de omgang van 
het museum met salonkunst, maar het is 
onmiskenbaar dat de 19de-eeuwse kunst in 
het Van Gogh Museum onder De Leeuw en 
zijn opvolger Leighton levendiger is dan de 
20ste-eeuwse (zelfs de hedendaagse) kunst 
dat vaak is in de Nederlandse musea.

Het is een illusie om te denken dat aanval
len op de moderne en hedendaagse kunst 
geheel zullen verstommen als de musea 
zich minder autistisch opstellen; het is ech
ter van belang dat de musea zelf nieuws 
leren maken en op een intelligente en gede
gen wijze leren communiceren over hun 
aankoop- en tentoonstellingsprogramma’ s. 
Het denken in termen van kijkcijfers en 
rendement, dat de kunst dreigt te reduceren 
tot entertainment voor een vooral zo breed 
mogelijk publiek, kunnen de musea in geen 
geval keren door zichzelf steeds meer te 
isoleren. De neerwaartse spiraal kan slechts 
worden gekeerd als de instellingen 
professionaliseren en leren van hun grote 
buitenlandse collega’s.
De besproken affaires en hun context ma
ken duidelijk dat de musea een kardinale 
fout begaan als zij denken als autonome 
zone in de spektakelmaatschappij te kun
nen functioneren. Zolang zij zich in het 
defensief bevinden, zal de negatieve trend 
niet omgebogen worden. Willen de door 
Anna Tilroe bezworen “manieren van voe
len en denken die niet gebruikelijk zijn” in 
de toekomst een kans maken, zullen de 
musea een vlucht naar voren moeten ma
ken. Als zij niet leren omgaan met de media 
en met een visueel gesofisticeerd publiek, 
zal het museum steeds meer een relict uit 
een voorbije era worden dat zelfs de staats
secretaris voor cultuur links laat liggen om 
een bezoekje te brengen aan de Free Record 
Shop.

Sven Lütticken

■
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dra onder handen.
Behalve de uitlating van de da

der in de media dat hij de eerste 
aanslag pleegde als een ode aan 
Willink, weten wij niet of de dader 
zich onderscheidt van de gemid
delde kunstvandalen die minder 
kieskeurig zijn en ook klassieke 
werken (bijvoorbeeld Willinks 
tijdgenoot Pyke Koch in het 
Utrechts Museum, zoals onlangs 
bekend is geworden) aanvallen.

Ook de door Fuchs geopperde 
gedachte dat de te grote zuiverheid 
van het doek de daad heeft opge
roepen, geeft te veel eer aan ie
mand die tegenover de media heeft

verklaard dat hij elf jaar lang heeft 
lopen piekeren wat hij nog eens 
aan de restauratie van ‘Who is af
raid’ kon doen. In ieder geval is de 
vijftien seconden die hij met het 
mes bij Cathedra heeft doorge
bracht onvoldoende geweest om 
de door Wesselink in haar stuk ge
schetste staat van sublimiteit te be
reiken.

Cliteurs bijdrage is, zelfs als 
men die opvat als een boutade 
(maar dan wel een op het verkeer
de moment), op niets anders geba
seerd dan zijn waardeoordeel over 
de abstracte kunst. Iedereen zij 
zijn subjectieve voorkeuren ge-
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gund, maar er is onder kunsthisto
rici toch wel consensus dat New
man een belangrijke vertegen
woordiger is van de Amerikaanse 
variant van het modernisme.

Het is ook onzin om te beweren 
dat zijn werk louter idee is en dat 
van Rembrandt niet. Ieder werk 
van beeldende kunst is idee en uit
drukking tegelijk, en het werk dat 
in de geschiedenis komt bovendrij
ven ontleent die drijfkracht aan de 
waarde en de betekenis die een cul
tuur er achteraf aan toekent. Wie 
een kunstwerk aantast, vernietigt 
dus tevens een culturele waarde.

Daarom zou die aantasting een 
ernstiger misdrijf moeten zijn dan 
het stukslaan van een tramhuisje. 
Het tentoonstellen van een be
schadigd werk beschouw ik, an
ders dan Cliteur, niet als een waar
devermeerdering, maar als een 
cultureel bankroet

Tilroe meent dat moderne kunst 
elitekunst is en steeds onbereik
baarder is geworden voor het bre
de publiek. Er is inderdaad te veel 
esoterisch gedoe in de moderne 
beeldende kunst. Daar is gedeelte
lijk iets aan te doen door de opvat
tingen en attitudes van de dragen
de elite aan een kritisch openbaar 
debat te onderwerpen. Maar eli
tair zal het wel blijven, zoals het 
dat altijd is geweest. Een cultuur 
wordt gedragen door elites, en als 
de vertegenwoordigers daarvan bij 
de aanslag op een kunstwerk in het 
openbaar getuigen dat zij een cul
tuur van stanleymessen over zich
zelf heeft afgeroepen, is het snel 
met die cultuur gedaan.

De vraag die werkelijk aan de 
orde is, is hoe wij de openbaarheid 
van cultuurgoederen kunnen blij
ven garanderen zonder musea in 
bunkers te veranderen en de kunst 
achter spiegelend pantserglas te 
verstoppen. Dat kunnen wij om te 
beginnen doen door te staan voor 
de waarden die op het spel staan. 
Dat doen de bijdragen van de filo
soof Cliteur en de kunstcritica Til
roe niet.
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Morgen is alles anders
Over de massamedia als nieuwsbrengers

1. Wat we weten van de hedendaagse wereld- 
maatschappij, weten we dankzij de massame
dia. [1] Vaak vertrouwen we deze meestal 
partiële en gefragmenteerde kennis maar half. 
We beseffen dat de communicatie van dagbla
den, radio, televisie of-meer recent - internet 
gekleurd en vertekend is. Paradoxaal genoeg 
leert dus uitgerekend iedere min of meerregel- 
matige omgang met de massamedia dat die 
mediale instituties gewantrouwd moeten wor
den. De eigenlijke pointe van deze paradox 
bestaat er dan natuurlijk in dat we strikt geno
men ook déze informatie maar half zouden 
mogen geloven. En dat doen we dan ook: we 
geven de massamediale berichtgeving ten dele 
wel, ten dele weinig, soms ook helemaal geen 
krediet. We kunnen ook moeilijk anders. Er is 
gewoonweg geen alternatief voor de 
massamediale communicatie indien we, zoals 
het heet, ‘op de hoogte willen blijven’. Ook al 
weten we zeer goed dat de massamedia hele
maal geen neutraal ‘vensteropde wereld’ zijn, 
we blij ven op de door hen meegedeelde infor
matie aangewezen indien we überhaupt ken
nis willen nemen van wat gemeenlijk het 
wereldgebeuren wordt genoemd. Als obser
vatieposten van de wereldmaatschappij heb
ben de massamedia zich dus onmisbaar ge
maakt. Ze vervullen een functie die door geen 
enkel ander maatschappelijk deelsysteem kan 
worden overgenomen. Wie de bestaande 
massamediale berichtgeving ondermaats vindt, 
heeft strikt genomen slechts twee uitwegen. 
Ofwel haakt men af - wat niet goed mogelijk 
lijkt (ik kom daar nog op terug); ofwel start 
men een ander nieuwskanaal op — wat veel 
economisch kapitaal vergt ensowiesode func
tionele exclusiviteit van het mediasysteem 
bevestigt.

2. De massamedia observeren de maatschap
pij noodzakelijk selectief, op een andere wijze 
dan bijvoorbeeld het wetenschapssysteem. 
Deze selectiviteit hangt onder meer samen 
met het ampele feit dat ze de maatschappij 
binnen de maatschappij observeren. Daarmee 
is niet meteen ook gezegd dat vooral maat
schappelijke belangen de specifieke oriëntatie 
van de massamediale berichtgeving over de 
maatschappij verklaren. Als de massamedia 
op een selectieve wijze over het wereldgebeu- 
rencommuniceren, dan vooral omdat zezieh 
van andere communicatiestromen in de maat
schappij moeten differentiëren. Demaatschap- 
pij bestaat uit communicaties, en daarom kan 
de massamediale communicatie over de maat
schappij daarbinnen alleen plaatsvinden voor 
zover ze anders selecteert dan de politiek, de 
economie, de kunst, enzovoort. De principiële 
selectiemodus of code waarmee de massame
dia opereert, is overigens alom bekend: de 
meegedeelde informatie moet informatief, dus 
nieuw of actueel zijn. ‘Oud nieuws is geen 
nieuws,’ zo luidt een bekend gezegde. Reeds 
meegedeelde informatie bezit inderdaad geen 
informatie-waarde meer want ze is niet langer 
‘a difference that makes a difference’ (dixit de 
beroemde, nog altijd hoogst trefzekere defini
tie van het begrip ‘informatie’ van de hand van 
Gregory Bateson). Het verschil tussen infor
matief en niet-informatief structureert kortom 
de massamediale communicatie over de 
wereldmaatschappij . De paradox is dan juist 
dat met elke massamediale communicatie de 
waarde van de meegedeelde informatie door 
de act van het meedelen wordt vernietigd. Van 
deze gedurige zelfdestructie, die meer dan 
eensexcessief: àandoet, leefthetmediasysteem. 
Het reproduceert zichzelf dankzij haar lo
pende productie: nieuws vraagt om nieuw 
nieuws (of in een ander genre: het einde van 
een soap vereist een volgende aflevering).

3. Het mediasysteem opereert al geruime tijd 
almaar zelfreflexiever, een ontwikkeling die 
Umberto Eco ooit van neotelevisie deed ge
wagen. Kranten of t.v.-stations weten als het 
ware dat het onderscheid tussen informatief en 
niet-informatief in alle opzichten constitutief 
is voor de eigen identiteit. Ze zijn er ondertus
sen zelf ook al wel achter gekomen dat deze 
code de door hen verbreide communicatie van 
andere meegedeelde informatie doet verschil
len. Juist de grotere zelfreflexieve omgang 
met het eigen opereren - met het meedelen van 
informatie over de maatschappij - verklaart de 
vaak aangeklaagde tendensen tot 'sensationali- 
sering’ en overdrijving, tot de strategische 
enscenering van pseudo-events, enzovoort. 
De communicatie raakt bij wijze van spreken 
overgecodeerd door de massamediale code: 
‘the difference that makes a difference’ wordt 
voortaan letterlijk gemaakt, zelfreflexief ge
construeerd en geproduceerd. Ook over deze 
ontwikkeling wordt door de media zélf meer 
dan eens uitvoerig bericht. Ze vergroten zo het 
allang bestaande wantrouwen in de massa
mediale communicatie. Maar zoals gezegd, er
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is géén maatschappelijk alternatief voor het 
mediasysteem. Net als in het kunstsysteem 
lijkt er bovendien ook geen weg terug uit de 
thans dominante zelfreflexieve omgang met 
het eigen opereren op basis van de code infor- 
matief/niet-informatief. Er bestaan daarvoor 
alleen zekere functionele equivalenten. Het 
momenteel wellicht belangrijkste alternatief 
—en ook in dit opzicht lopen de massamedia 
met de evolutie binnen het kunstsysteem in de 
pas - is het consequent moraliseren van de 
berichtgeving. Het gecommuniceerde nieuws 
wordt dan dubbel gecodeerd: de meegedeelde 
informatie is actueel én bericht over afkeu- 
renswaardige ontwikkelingen inde maatschap
pij (over corruptie en ‘affaires’, over onder
drukking en geweld,...). Men brengt kortom 
vooral ‘slecht nieuws’ en kan zich zo meteen 
in gecommuniceerde zelfbeschrijvingen ook 
op een ethisch surplus beroepen: ‘wij schop
pen de mensen een geweten’.

4. Iedere ontvanger van massamediale com
municaties is een tweede orde-observator: zij 
of hij observeert hoe pers of televisie de maat
schappij observeren. Men observeert die zelf 
natuurlijk ook, maar het uitzicht draagt dan 
niet ver. In de regel beperkt dit observeren zich 
immers tot wat er zoal in de onmiddellijke 
omgeving wordt gezegd. Dat zeggen zit bo
vendien al tij d al boordevol impliciete of expli
ciete verwijzingen naar de massamediale 
berichtgeving. De alledaagse trottoir- 
communicatie sluit gedurig op de massa
mediale communicatie aan, in de vorm van 
ironische opmerkingen over recente politieke 
beslissingen, van afkeurend commentaar op 
het spreekwoordelijke wereldgebeuren, enzo
voort. Zelfs de meest banale gesprekken ver
onderstellen dus gedurig dat de deelnemers 
altijd ook effectieve mediagebruikers zijn. 
Onophoudelijk loopt de verwachting mee dàt 
men ‘op de hoogte is’ - dat men dagelijks de 
krant leest of op z’n minst het laatste radio- of 
t.v.-nieuws kent. Deze verwachting wordt 
ook... verwacht, wat allicht in belangrijke 
mate verklaart waarom we ons zo moeilijk van 
het mediasysteem kunnen losmaken. Wie niet 
op de hoogte is, is niet mee: wie zichzelf 
vrijwillig van de massamediale communica
tie uitsluit, wordt in talloze andere communi- 
catie-contexten onvrijwillig buitengesloten. 
Zowel academische als intellectueel-kritische 
beschouwingen besteden aan deze maatschap- 
pelijke-wantaancommunicatiesafleesbare! - 
invloed van de massamedia opvallend weinig 
aandacht. Dat heeft veel, zoniet alles met de 
gehanteerde uitgangspunten te maken. Met 
name de veronderstelling dat de maatschappij 
uit mensen bestaat resulteert per definitie in

ii
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een onevenredig grote aandacht voor de mo
gelijke impact van de massamedia op het 
bewustzijn of het onbewuste van de gebrui
kers. Of juister, op hun psychisch systeem: de 
nochtans voor de hand liggende vraag naar de 
invloed van massamediale communicaties op 
hun organisch systeem wordt meestal veron
achtzaamd, wat overigens al meteen aangeeft 
waarom de humanistische mens-semantiek 
zo misleidend is (alsof mensen alleen maar 
‘bewustzijnen’ zijn...). Uiteraard zijn mensen 
cognitief, emotioneel, moreel, fysiek,... op de 
door de media aangeboden berichtgeving be
trokken. Heel soms is deze invloed van die 
aard dat er sterke correlaties tussen persoon
lijke handelingen en geobserveerde media- 
observaties kunnen worden vastgesteld. Maar 
zelfs dan is het bijzondér moeilijk om de 
vastgestelde impact te verklaren. Psychische 
systemen zijn nu eenmaal wederzijds 
intransparant. We kunnen niet in eikaars hoofd 
kijken wanneer u een krant leest of ik het 
t.v.-nieuws bekijk-en-beluister. Wie al doende 
in zijn of haar eigen hoofd kijkt, komt er 
overigens algauw achter dat de bewuste ver
werking van de meegedeelde informatie door 
niet nader observeerbare regels wordt gestruc
tureerd. Men kan bijvoorbeeld vaststellen dat 
oorlogsberichten fascineren - maar waarom?

5. Opnieuw: de massamedia observeren de 
maatschappij - ‘voor ons’ én voor de maat
schappij : voor andere dan massamediale com
municaties. Wantwatgeldt voorde alledaagse 
trottoircommunicatie, gaat ook op voor de 
communicatie binnen bijvoorbeeld onderne
mingen of musea of tussen politici. Voortdu
rend veronderstellen de diverse vormen van 
communicatie een minimale bekendheid met 
het nieuws - met beursberichten, recensies 
van tentoonstellingen of ‘gelekte’ informatie. 
Deze veronderstelling erkent gewoonweg de 
maatschappelijke functie van het media
systeem: het observeren van de maatschappij 
overeenkomstig het onderscheid actueel/niet- 
actueel, informatief/niet-informatief - ten be
hoeve van de maatschappij. Hoe dan àndere 
communicaties op via de massamedia meege
deelde informatie aansluiten, is een letterlijk 
contingente kwestie. De media volstaan met 
het aanleveren van selectieve aanknopings
punten in de vorm van thema’s of onderwer
pen. Daarop kunnen instemmende of afwij
zende, ironische of indifferente communica
ties volgen. Enzovoort, want de communica
tieve toe-eigening in de maatschappij wordt 
door de communicatie over de maatschappij 
volledig opengelaten. Dat geldt overigens ook 
voor de psychische omgang met het media
systeem. De gedachten zijn vrij, net zoals de 

I
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communicaties overwat men zoal denkt bij de 
berichten over de situatie in Afrika, de invoe
ring van de Euro of het nieuwste stuk van 
Needcompany. Precies om die reden zijn de 
massamedia hoogst irritant, en dat alweer in 
de letterlijke zin van het woord. Wat het 
mediasysteem zoal communiceert, determi
neert het functioneren van de in de omgeving 
opererende psychische of sociale systemen 
niet, maar irriteert die wel. Men krabt waar het 
jeukt - omdat informatie publiek werd meege
deeld: men ziet zich verplicht tot een indivi
dueel standpunt, een afwijzende communica
tie of, godbetert, een media-offensief. Dat is 
ondertussen allemaal zo doodnormaal dat het 
haast niet langer wordt geobserveerd. Zowel 
de individuen in de omgeving van de maat
schappij als de maatschappij zélf zijn zodanig 
gewend geraakt aan de gedurig hernieuwde 
stroom van allerhande berichten dat de ge
wenning zélf buiten beeld blijft. Iedere com
municatie over dé massamedia, ook de meest 
kritische, gaat er immers van uit dàt de maat
schappij niet buiten het gethematiseerde on
derwerp kan. Juist in deze veronderstelling 
toont zich ‘de macht van de media’. Eigenlijk 
wordt zo dus alleen maar de maatschappelijke 
functie van het mediasysteem bevestigd: com
municaties over de massamediale communi
catie Veronderstellen de onvervangbaarheid 
van de media als een in alle opzichten distinc
tief sociaal systeem. Als een observator die we 
kritisch of anderszins observeren maar die hoe 
dan pok voor de maatschappelijke zelf
observatie - voor het observeren van dé maat
schappij in de maatschappij voor de maat
schappij — cruciaal is. Communicatie
wetenschappers, mediatheoretici, sociologen 
en andere sociale wetenschappers mogen dat 
betreuren. Maatschappelijke impact kunnen 
hun meer dan eens apocalyptisch aandoende 
communicaties evenwel slechts verkrijgen 
dankzij... de media.

Rudi Laermans

Noot

[1] Deze zin is een rechtstreekse verwijzing 
naar Niklas Luhmann, Die Realitàt der 
Massenmedien, Westdeutscher Verlag, Opla
den, 1996 (tweede, herziene druk). Ook in de 
rest van deze tekst ben ik veel verschuldigd 
aan Luhmann. Voor een introductie tot zijn 
denkbeelden, zie onder andere mijn tekst 
Moderne kunst en moderne maatschappij. 
Lohmanns kunsttheoretische observaties ge
observeerd, in: De Witte Raaf, nr. 74, juli- 
augustus 1998, pp. 20-23.
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws

BITUME/BITUMEN 99. De Brusselse vzw View-finder wil 
zich intensief met hedendaagse fotografie en video inlaten. 
In september van dit jaar komt men alvast naar buiten met 
een ambitieus internationaal fotografiefestival: Bitume/ 
Bitumen. Thema is (nog maar eens) het ‘urbane’ en daarom
heen wordt een ruim programma van tentoonstellingen en 
activiteiten opgebouwd. Op de checklist staan alvast solo’s 
van Nick Waplington, Annelies Strba en Helen Levitt, naast 
gezamenlijke presentaties met onder meer Valérie Jouve, 
Mariko Mori, Sarah Jones en Gillian Wearing. Voorts zal 
men ook een royale plaats inruimen voor aankomende kun
stenaars: wie jonger is dan 35 en aan de gang met fotografie, 
video, projectie,... kan nog tot eind maart een dossier bezor
gen in de Burgemeesterstraat 17a, 1050 Brussel 
(02/640.42.90), e-mail: viewfinder@village.uunet.be (E.E.)

ARMANDO MUSEUM. Een schilderij van Armando, her
ken je met je ogen dicht. Kloeke lappen zijn het, geheel in 
beslag genomen dooréén massieve vorm. Dooreen onheil
spellend zwart vaandel, een roestig hekwerk of een ver
schroeide akker. Groots en meeslepend willen Armando’s 
doeken zijn, zinderend van onderhuidse dreiging en onder
drukt geweld, dat zich roert onder de woekerende verfhuid. 
Het is vooral Armando’s schilderwerk van de afgelopen 
twintig jaar dat de toon zet in het aan zijn werk gewijde 
museum in de Amersfoortse binnenstad. Begin december 
1998 werd het met het nodige klaroengeschal geopend. Het 
museum is gevestigd in de vroeg 19de-eeuwse Elleboog- 
kerk, die zich ondanks een grondige vertimmering maar 
matig leent als expositieruimte. Op schotten, die tussen de 
pilasters opgesteld zijn, is sinds enkele maanden een selectie 
uit Armando’s oeuvre voor het publiek te zien. De collectie 
schetst Armando’s ontwikkeling aan de hand van twintig 
schilderijen, een potige bronssculptuur, plus een aantal wer
ken op papier. Deze grofmazige presentatie, die het museum 
vol trots typeert als de Verzameling zal in de toekomst 
aangevuld worden met zo’n kleine tweehonderd doeken, 
tekeningen en manuscripten die het museum van de kunste
naar in bruikleen krijgt. Armando, die zijn artistieke nalaten
schap niet versnipperd wil zien, heeft toegezegd, die eigen 
collectie na zijn overlijden aan het Amersfoortse museum te 
schenken. De kiem voor dat museum werd gelegd in 1993, 
toen de stad haar verloren zoon lauwerde met een groots 
opgezet festival. Twee jaar later wist Paul Coumans, direc
teur van de Zonnehof, zowel het Amersfoortse stadsbestuur 
als Armando te winnen voor het plan een museum voor diens 
werk van de grond te tillen. Armando, die al sinds het eind 
van de jaren ’70 in Berlijn woont, zag wel wat in een dergelijk 
eerbetoon, en zegde Coumans voor een zacht prijsje twintig 
werken toe. Het gemeentebestuur rook haar kans de stad 
weer eens op de culturele kaart te krijgen, en zocht er een 
passende behuizing voor, die werd gevonden in de leeg
staande kerk.
De op het eerste oog opmerkelijke betrekkingen tussen 
Amersfoort en Armando zijn vanuit autobiografische gron
den te verklaren. Als kind woonde hij er, en speelde hij vaak 
in de omgeving Van Durchgangslager Amersfoort, het be
ruchte Duitse strafkamp. De schrikbeelden die hij vanachter 
de omheining gadesloeg, hebben hem naar eigen zeggen 
voor het leven getekend, maar boorden tegelijkertijd de bron 
aan waaruit hij nu al vijftig jaar lang put. Zelfs ten tijde van 
de Nulbeweging, toen koele afstandelijkheid het devies was, 
roerden de trauma’s zich op de achtergrond. Schoonhoven 
knutselde kristalheldere, witte golfkartonreliëfs, Armando 
kwam met zijn grimmige Zwarte prikkeldraad op zwart 
(1962). Veel kans dat met eigen ogen te aanschouwen gunt 
het museum je overigens niet. De oogst uit de zestiger jaren 
is, net als zijn verrichtingen uit het decennium ervoor, in 

Amersfoort opvallend karig vertegenwoordigd. Aan zijn 
eerste, expressionistische fase besteedt het welgeteld vier 
- nota bene geleende - stukken, zijn informele en nulperiode 
komen er met totaal vier werken helemaal bekaaid af. Het 
heeft er veel van dat Armando de gelegenheid te baat heeft 
genomen om zichzelf voor het nageslacht te postuleren als 
‘de melancholicus pur sang’, die lijdt aan het leven omdat hij 
er ongewild teveel van heeft gezien. Als hij die het kwaad 
recht in de ogen heeft gekeken, en daarom zelfs een ritselend 
dennenbos medeplichtig acht aan de verschrikkingen die er 
zich ooit hebben afgespeeld. Zijn oeuvre is doordesemd van 
èen hardnekkig romantische Weltschmerz. Het bromt rauw 
in zijn doeken, zingt een lijzige klaagzang in zijn vioolspel, 
en prevelt voor zich uit in zijn gedichten, die op huizenhoge 
banieren zijn gedrukt. Of die private obsessies, en de weinig 
gevarieerde wijze waarop hij er in zijn beeldend werk vorm 
aan geeft, zullen volstaan om tot in lengte van jaren 
geïnteresseerden naar de provincie te lokken, is vooralsnog 
vers twee. Armando is bijlange na geen legendarische million 
selling myth, genre Van Gogh, en evenmin een volks
vriendelijk curiosum als Jopie Huisman - totnogtoe de enige 
levende Nederlandse kunstenaar die kan bogen op een eigen 
museum. Een vraag lijkt dus opportuun: heeft de kunstenaar 
Armando voldoende charisma om een heel museum te tor
sen? En in het verlengde daarvan: biedt zijn beperkte thema
tiek voldoende aanknopingspunten om relevante dwars
verbanden met andere kunstenaars te kunnen leggen? Om 
nog maar te zwijgen over de vraag of, gezien zijn belang in 
de naoorlogse kunst, zo’n grootse geste niet wat overtrokken 
is. Het museum pareert die twijfel met de meest eenvoudige 
tactiek denkbaar: uitstel. Tot komend najaar, wanneer 
Armando’s vijfenzeventigste verjaardag her en der in den 
lande met de nodige festiviteiten zal worden opgèluisterd, 
komt geen doek van zijn spijker, geen gedicht van de muur. 
Op dat moment zal blijken of Amerfoorts nieuwe liefdes
baby levensvatbaar is, of intussen in een diepe slaap is 
verzonken.
Het Armando Museum bevindt zich in de Elleboogkerk, 
Langegracht 36, 3811 Amersfoort (033/461.40.88). (R.S.)

ONZE MUSEA. Zoals bekend gaan een paar musea ernstig 
uitbreiden met tot gevolg tijdelijke hinder voor de publieks
activiteiten. Een paar lichtpunten toch. Het Van Gogh Mu
seum heropent vanaf 24 juni de deuren met een tijdelijke 
tentoonstelling over Theo van Gogh, kunsthandelaar, mece
nas en broer van. Tevens loopt dan een tentoonstelling over 
het werk van Kisho Kurokawa, architect van de uitbreiding 
achter het oude museumgebouw van Rietveld. Tijdelijke 
tentoonstellingen lopen voortaan in deze nieuwbouw terwijl 
de collectie Van Goghs en andere 19de-eeuwse kunstenaars 
in het oude gebouw zijn gehuisvest.
Een uitstekend idee kreeg men in het Van Abbemuseum in 
Eindhoven, waar de fikse uitbreidingswerken aan het ‘oude 
Van Abbe’ in de Bilderdijklaan pas in de loop van volgend 
jaar opgestart worden. Daar het gebouw voor de René 
Daniels-retrospectieve op veiligheid werd gecontroleerd 
- en dus in wezen tot volgend jaar beschikbaar blijft - besloot 
directeur Jan Debbaut tot een tentoonstellingscyclus over de 
gerealiseerde collectieaankopen door de verschillende 
museumdirecteuren sinds 1946,-nog allen in leven overi
gens. Met vermelding van hun respectievelijke directeur
schap aldaar zullen Edy de Wilde (1946-’63), Jean Leering 
( 1964-’73), Rudi Fuchs ( 1975-’ 87) en uiteraard Jan Debbaut 
(1988-heden) elk enige maanden hun best of presenteren, en 
daarbij bijt Debbaut de spits af van 13 maart tot 13 juni. 
Museum Boijmans Van Beuningen start in maart met de 
verbouwing rond en aan de Bodon-vleugel naar plannen van 
Robbrecht & Daem. De plannen worden overigens uitvoerig 
- inclusief de keuze van het meubilair - becommentarieerd 
in een zaaltje onderaan de museumtoren. Het museum blijft 
tot nader order geopend, maar de tentoonstellingsactiviteit 

wordt op een lager pitje gezet. Tegen 2001 - Rotterdam 
Culturele Hoofdstad - kan de kurk van de champagnefles.
Het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent - met 
het kleffe S.M.A.K.-letterwoord - opent vanaf 9 mei de 
deuren in het Citadelpark. In België een gebeurtenis omdat 
dit de enige publieke collectie naoorlogse kunst op interna
tionaal niveau betreft met een levende praktijk, wat men over 
het Koninklijk Museum voor Moderne Kunst in Brussel niet 
kan vertellen. Bij de opening kan men dan eindelijk zien hoe 
deze collectie zich als geheel profileert en vooral welke 
aankopen de laatste jaren werden gerealiseerd. Overigens is 
deze inhuldiging een aanleiding om een nieuwe catalogus 
van de museumcollectie te publiceren. Dat laatste lijkt ons 
beter nieuws dan de anekdotische events, waarmee men de 
media tracht te paaien; Jan Hoet voelt zich alweer geroepen 
- denken we aan Documenta IX - te boksen met een 
kunstenaar... Een reuzenkangoeroe als tegenstander, daar 
trekje pas volk mee!
Tentoonstellingsruimte De Vleeshal in Middelburg heeft er 
sinds eind vorig jaar op een andere locatie drie bescheiden 
zalen bij. Zó kan programmator Lex ter Braak eindelijk 
probleemloos ‘plat’ werk - fotografie, schilderijen en teke- 
ningen -tonen, terwijl de ruimte van de Vleeshal voor de 
‘gewone’ installaties en ander werk voorbehouden blijft. 
Overigens zijn er op het nieuw adres tevens kantoren en een 
publiek toegankelijke bibliotheek. Enige jaren geleden nog 
stond een nieuwbouw naar ontwerp van Aldo van Eyck op de 
agenda van het stadsbestuur, maar een meerderheid werd 
niet gevonden. Een plattegrond van dit Museum 13/IX werd 
in 1995 bijgelegd in de vloer van het Podio del Mondo per 
l’Arte op het Damplein in Middelburg.
De kabinetten van de Vleeshal vindt men in de Zusterstraat 7 
in 4331 KG Middelburg (0118/65.22.00). (E.W.)

MOM A & P.S.l. Een opmerkelijk fusiebericht van het verre 
front. Het Museum of Modem ArtenhetP.S. 1 Contemporary 
Art Center uit New York berichten een intentieverklaring 
ondertekend te hebben “om de krachten te bundelen”. Als bij 
een aandeelhoudersvergadering wordt gemeld dat de voor
delen legio zijn. Het P.S.l kan in de toekomst putten uit de 
uitpuilende depots van het MOMA: 100.000 schilderijen, 
sculpturen, foto’s, tekeningen, modellen...; 14.000 films; 
4 miljoen filmstills; 120.000 boeken en periodieken en niet 
te vergeten 1,6 miljoen bezoekers per jaar. Het P.S.l heeft 
toch al 100.000 bezoekers per jaar en organiseerde 
zeventig tentoonstellingen sinds de heropening in 1997, en 
sinds de oprichting van deze tentoonstellingsruimte in 1976 
passeerden er reeds 2.000 kunstenaars de revue. Tussen de 
regels door leest men dat P.S.l ook een beroep kan doen op 
de curatoren van het MOMA. En zo kan alles nog beter voor 
een nog groter publiek. (E.W.)

JONGE BELGISCHE SCHILDERKUNST 1999. Beter 
bekend als de Jeune Peinturé Belge ïs deze tweejaarlijkse 
wedstrijd aan zijn vijftigste levensjaar toe. Kunstenaars van 
alle disciplines, jonger dan 35 jaar en Belg of sinds een jaar 
in België residerend, kunnen nog tot 15 april inschrijven. De 
drie reeds bekende René Lust, Emile Langui en Pierre E. 
Crowet-prijzen van 200.000 BEF worden vervoegd door een 
nieuwe prij s, de Levis van de kleur... voor hetzelfde geld. Bij 
de vorige editie werd het werk van Manon de Boer, Benoît 
Roussel en Els Opsomer bekroond. Voor dit jaar jureren 
Barbara Vanderlinden, Laurent Busine; Jonathan Watkins, 
Piet Coessens en een nog onbekend vijfde lid.
Informatie te bekomen via de Vereniging voor Tentoonstel
lingen van het Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 
1000 Brussel (02/507.84.66). (E.W.)

JAARBOEK ARCHITECTUUR VLAANDEREN. Ar
chitecten en opdrachtgevers worden uitgenodigd voorstellen 
betreffende maximaal drie realisaties in te dienen, opgele-

Antony Gormley
Insiders & Other Recent Works 

21 januari tot 20 maart 1999

Jan Vercruysse
Peter Rogiers

25 maart tot 24 april 1999

Julio Sarmento
29 april tot 29 mei 1999

Xavier Hufkens Deelname kunstbeurzen

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

TEFAF Maastricht — 12 tot 21 maart
ARTBrussels — 22 tot 26 april
ARTChicago — 5 tot 11 mei
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Kunst 
In Huis 
kennen 

is kunst 
in huis 
hebben. £

ACCENTEN I I I

galerij c. de vos

Kunstuitleen. In Vlaanderen een te 
weinig gekende mogelijkheid. Nochtans heeft 
Kunst In Huis zeven filialen — Brussel, Dilbeek, 
Hasselt, Turnhout, Knokke-Heist, Waregem en 
Antwerpen — waar u, uit een grote voorraad 
recent werk, die 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.

<o 
M 
M 
c

o

[ fotografie & communicatie ]

Erwin Olaf
van 15 maart tot 2 april 1999

STEFAN ANNEREL
SCHILDERIJEN

LUC FIERENS
ANNINA VAN SEBROECK
MAIL-ART PROJECT “SOCIAL-ART’

tentoonstelling
28 februari - 3 april 1999

K
G

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

Karei de Grote-Hogeschool Antwerpen
Audiovisuele en Beeldende Kunst
Campus Sint-Lucas
Sint-Jozèfstraat 35, 2018 Antwerpen
T 03-231 22 86 F 03-231 98 78
e-mail: dep_abk@kdg.be 

open, van maandag tot vrijdag van.. 10 tot 16 uur 
gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen 

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/
gallery/GOVL/devos.htm

—

VAN 6/3 TOT EN MET 11/4

JARS I
21.2 - 4.4

Dorothee Albrecht (D) 
(Outside installation - Video) 

Marie Laure Cazin (F) 
(Photos - Video)

Koen de Decker (B) 
(Sculpture - Installation) 

Joris de Roeck (B) 
(Sculpture - Installation) 
Tina Gillen (L) 

(Paintings)
Joseph Jessen (NL-D)

(sculpture)
Stuart Johnson (GB)

(Performance - Sculpture)
Jonathan Meese (D) 

(Installation - Performance) 
Matthew Monahan (USA-NL) 

(Drawings)
Klaus Pobitzer (A) 

(Installation - Performance) 
Nora Ruzsics (H) 

(3D slide projection) 
Harald Thys - Jos de Gruyter (B) 

(Video Projection)
Michael van den Abeele (B)

(Drawings)

selected by :

GUILLAUME BIJL

-ginaongolerie

collection d’art
armando 
baselitz 
benner 
brands 
cassée 
commandeur 
constant 
freijmuth 
gordijn

tot 21 maart 
hans van hoek

27 maart tot 2 mei 
co westerik

LEYENBROEKERWEG 113a SITTARD (NL)
tel 046 45 23 686 fax 046 45 84 989

KUNSTCENTRUM SITTARD

IS

hillenius 
van hoek 
lüpertz 
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

m

LEO CAMPS

HEDENDAAGSE 
DOLGAARSE KUNST

PIETER DELIE
KERAMIEK ‘99

1 - 5 APRIL VAN 11 TOT 1 8U

KIJKEN NAAR KLEI
15 HEDENDAAGSE KERAMISTEN

I STELLEN TENTOON

-eh
JACOB dHAENS

ART CeMTeR

RE YNDERSSTRAAT 6, 2000 ANTWERF I N

TEL (HP) 03 201 00 11
(VLAKBIJ GROTE MARKT t
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verd tussen 1 november 1997 en 31 augustus 1999. Voor 
31 mei moet deze documentatie (maximaal tien dia’s per 
project, grondplannen et korte toelichting) ingeleverd wor
den op het adres: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Afdeling Beeldende Kunst en Musea, t.a.v. Jan Verlinden, 
Parochiaanstraat 15,1000 Brussel (info: Marina Laureys 02/ 
553.68.39). Uitgave van het vierde Jaarboek Architectuur 
Vlaanderen wordt verwacht in het voorjaar 2000. De samen
stelling van de jury is nog niet bekend. (E.W.)

Lezingen

WITTE DE WITH. Tijdens de tentoonstelling Space met 
werk van kunstenaars van een jongere generatie (zie 
tentoonstellingsagenda) organiseert Witte de With samen 
met het Nordic Institute for Contemporary Art (NIFCA, 
Helsinki), de Malmö Art Academy en de Amsterdamse 
Rijksacademie het symposium Changing the system? over 
de actualiteit en toekomst van de kunstpraktijk. Eerder in 
1997 organiseerde NIFCA Stopping the process? waar de 
praktijk van curatoren in het brandpunt stond. Voor Changing 
the system? zullen op 16 april een dertigtal kunstenaars aller 
landen en generaties (Joan Jonas, Hermann Pitz, Alicia 
Framis, Jimmie Durham, Berend Strik, Regina Möller...) 
onderling een agenda opstellen, die ze op 17 april met 
curatoren zullen aankaarten (Catherine David, Dirk 
Snauwaert, Ute Meta Bauer, Lynne Cooke, Paolo 
Colombo... ). Een voor het publiek toegankelijk luik volgt op 
18 april van 10.30 tot 17 uur in het auditorium van het 
Nederlands Architectuur Instituut.
Voor meer informatie in verband met dit publieke luik en 
reservatie kan men terecht bij Witte de With, Witte 
de Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam (010/411.01.44). 
(E.W.)

JAN VAN EY CK AKADEMIE. Jean Fisher, redacteur van 
het Engelse tijdschrift Third Text en verbonden aan de Jan 
van Eyck Akademie, organiseert het symposium Rever
berations, tactics of resistance, forms of agency op 23 en 
24 april. Onderwerp van gesprek is de wijze waarop er 
gebruik wordt gemaakt van cultuur om aanspraak te maken 
op een mate van vrijheid voor persoonlijk handelen. Dit 
natuurlijk in het licht van globalisering en mediatisering van 
de realiteit, en het besef dat culturen constant verschuiven. 
De nadruk ligt op het gebruik van expressieve talen, hoe ze 
in botsing komen en transformeren door verwantschappen, 
vijandigheden, identificaties... Herkenbaar voor Limburg 
komt daar het carnavaleske, en voorts humor, het dubbelzin
nige en de paradox aan de orde.
Eind maart kan men voor meer informatie terecht bij Karin 
Vlietstra, Jan van Eyck Akademie, Academieplein 1, 
6211 KM Maastricht (043/350.37.29). (E.W.)

BRAKKE GROND. Naar aanleiding van de tentoonstelling 
Smooth Space met werk van onder meer Jan van de Pavert, 
Keiko Sato, Christoph Fink en Eran Schaerf organiseert 
Global Vernunft een gesprek over de vraag hoe de digitale 
wereld met haar screen-consciousness denrimtelijke opvat
ting beïnvloedt. Sprekers zijn Ole Bouman, Geert Lovink, 
Ann Van Sevenant en Hugo Heyrman op 9 april van 15,00 tot 
17.00 uur in het Vlaamse Cultureel Centrum De Brakke 
Grond, Nes 45 in 1012 KD Amsterdam (020/622.90.14). 
(E.W.)

FONDATION POUR L’ARCHITECTURE. In het kader 
van Brussel 2000 nodigde de Fondation pour l’architecture 
Jean-François Chevrier uit om via gesprekken met twaalf 
personen op zoek te gaan naar stadsverhalen. Sinds vorig jaar 
defileerden ondertussen reeds Charles Vandenhove, Rem 
Koolhaas, Jeff Wall, Joan Roca i Albert en recent Cini en 
Stefano Boeri. Een komend gesprek met architect Zaha 
Hadid is reeds volgeboekt, rest op 30 maart om 19.00 uur een 
gesprek met de Israëlische cineast Amos Gitaï. In septem
ber 2000 worden alle gesprekken te boek gesteld.
Toegang gratis op het gelegenheidsadres Espace Yitzhak

Dominique Gonzalez-Foerster

Variante de la Cure Type, 1994

Rabin, Zaal Jacob Salik, Munthofstraat 52 in 1060 Brussel 
(info 02/649.02.59). Films van Gitaï zijn in de loop van maart 
in het Brusselse Filmmuseum te zien. (E.W.)

PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN. Naar aanleiding 
van de tentoonstelling van Jan Vercruysse's Portretten van 
de Kunstenaar zullen Alain Cueff en Bart Verschaffel over 
zijn werk spreken op donderdag 1 april om 20.00 uur. Ove
rigens worden er van Vercruysse naast de vermelde foto
werken tevens Grande Suite (1986) en werken uit de reeks 
Les Paroles getoond.
In het kader van de andere tentoonstelling, van Mark Wallinger 
in de Antichambres, houdt Jon Thompson op donderdag 
18 maart om 20.00 uur een lezing over de Britse heden
daagse kunstscène.
Voor meer informatie kan men terecht in het Paleis voor 
Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel 
(02/507.84.66). (E.W.)

Wissels

THE DRAWING CENTER. Vanaf maart wordt Catherine 
de Zegher de nieuwe directeur van het Drawing Center in 
New York, in 1977 opgericht met het doel tekeningen
tentoonstellingen te organiseren van zowel oude als actuele 
kunst. De Zegher beëindigt hiermee de activiteiten van Kunst
stichting ‘t Kanaal in Kortrijk. Zij organiseerde er klinkende 
projecten van onder meer Kawamata, Kabakov, Oursler, 
Orozco, Dujourie en tekende tevens voor thematische ten
toonstellingen als Amerika, Bruid van de Zon (Antwerpen, 
1992) en Inside the visible (Boston-London, 1994), een 
tentoonstelling met werk van vrouwelijke kunstenaars. Als 
voorbereiding op dit laatste toonde ze werk van onder meer 
Hatoum, Janssens, Tuerlinckx, Vicuna en Spero in het 
Kortrijkse Begijnhof. In 1997 trad ze als curator op van de 
Belgische inzending voor de Biënnale van Venetië met 
Thierry De Cordier. (E.W.)

Plastische kunsten

DOMINIQUE GONZALEZ-FOERSTER. De laatste ja
ren lijkt het bij tentoonstellingen van een zekere omvang 
haast onmisbaar: kunst die de vermoeide bezoekers behaag
lijk haar diensten aanbiedt. Noem het kunst waar men op kan 
gaan zitten, hangen of liggen. Daar kan een videotheek bij te 
pas komen met werk van collega-kunstenaars, een muziekje, 
een drankje, massage en de inrichting is doorgaans prima 
verzorgd. Men voelt er zich haast thuis.
Het werk van de Franse Dominique Gonzalez-Foerster is een 
atypisch voorbeeld van deze zucht naar interieurs. Zelf 
neemt ze overigens graag de term 'interiorisme' in de mond 

voor haar werkmethode, een verwijzing naar het persoonlijk 
intieme en het huiselijke (maar verdacht veel gelijkend op 
terrorisme). Haar installaties kunnen een bijzonder intiem 
sfeertje uitdragen, maar zelfs indien meubilair aanwezig is, 
voelt de bezoeker zich niet geroepen tot ‘lichamelijke an
nexatie’. Om daadwerkelijk gebruikt te worden blijven de 
gecreëerde situaties teveel beeld. De ruimten waarin 
Gonzalez-Foerster een ‘interieur’ plaatst, schildert ze slechts 
gedeeltelijk in een bepaalde kleur of worden duidelijk zicht
baar van kunstlicht voorzien. Ze laten zich herkennen als 
tijdelijk ingevoegd, binnengeloodst in een bestaande infra
structuur. Een stoel, tafel of bed blijven binnen dit kader 
verweesd achter met eventueel enkele foto’s of een wand
kleed aan de muur en op de vloer een licht hoorbare radio- 
wekker of mini-televisietoestel. Het zijn schaarse elementen 
die vragen om samen begrepen te worden. De installaties 
dragen titels als R. W.F. (naar Rainer Wemer Fassbinder in 
chocoladebruine tint), Nos Années 70, Waterloo-Martini of 
The Milwaukee Room. Ze lijken op een luchtspiegeling van 
een soms uitdrukkelijk naoorlogse moderniteit, met een 
belofte van stille, intense beleving. In die zin kan men haar 
installaties ervaren als cocons die hun eigen artificialiteit (en 
oppervlakkigheid) op de spits drijven. Aan de bezoeker 
wordt de rol toebedacht zich deze ruimte imaginair toe te 
eigenen, zich over te geven aan geneugten van inbeelding en 
narratief denken. Een soms wel erg decadente bezigheid, 
rekening houdend met de verleidelijke monochrome kleur- 
sferen of muziektonen.
Zo toonde Galerie Mot & Van den Boogaard tot 13 maart het 
Pavillon d’Argent, een nachtblauwe hoek die bijna een 
gehele ruimte omvatte waarvan één wand doorbroken werd 
door een verticale zip van reflecterende zilverfolie. Van 
20 maart tot 17 april wordt er Variante de la Cure Type 
getoond; deze ruimte confronteert een karige stoel en bed 
met een panorama van tijdschriftfoto’s van vrouwen tegen 
de wanden. In dit werk wordt gespeeld met de spanning 
tussen de manipulerende mediabeelden (en hun diverse 
woordenloze boodschappen) en het schriele meubilair, de 
plaats waar je je als kijker snel mee identificeert.
Dominique Gonzalez-Foerster tot 17 april in Galerie Mot & 
Van den Boogaard, Dansaertstraat 46 in 1000 Brussel (02/ 
514.10.10). Op 20 maart om 12.00 uur wordt haar film Riyo 
getoond in de Cinéma des Galeries Arenberg. (E.W.)

CINÉMA CINÉMA. Terwijl beelden nogal eens ver te 
zoeken waren in de beeldende kunst van deze eeuw, de eeuw 
van de readymade en de abstractie, zorgde de filmkunst voor 
een ware hoorn des overvloeds. Het lijkt erop of de kunst
wereld aan de vooravond van de 21ste eeuw nog snel de 
wereld van Lang, Hitchcock en Godard wil inlijven: met 
tentoonstellingen als Spellbound en Hall of Mirrors wordt 
onderzocht welke dwarsverbindingen er zijn tussen beel
dende kunst en de film. De groepstentoonstelling Cinéma 
cinéma in het Van Abbemuseum omvat werk van elf kunste
naars met naast foto’s en tekstwerken vooral video-installa- 
ties. Contemporary Art and the Cinematic experience luidt 
de Engelse ondertitel van de Franse titel, en die ‘filmische 
ervaring’ wordt door de betrokken kunstenaars vaak geana
lyseerd aan de hand van materiaal uit bestaande (al dan niet 
klassieke) films. Opmerkelijkerwijs betonen de kunstenaars 
zich in de toewijding waarmee ze de eigenschappen van het 
medium ontleden vaak erfgenamen van het modernisme: het 
medium is geen middel, maar onderwerp van het werk.
Soms leidt dit tot resultaten die nogal ergerlijk zijn door de 
vanzelfsprekendheid waarmee elementen van de cinema 
worden opgeblazen en als op zichzelf belangwekkend wor
den gepresenteerd: Pierre Bismuth toont in Post Script/The 
Passenger ( 1996) een projectie waarop woorden verschijnen 
die worden geschreven door een typiste die van Bismuth de 
opdracht kreeg om in real time een transcriptie te maken van 
de geluidsband van Antonioni’s Professione: Reporter. De 
kijker kan haar arbeid controleren door middel van een 
koptelefoon waarop de geluidsband te horen is. Het is niet 
veel meer dan de eenduidige uitwerking van een theoretisch 
cliché: registratie is altijd ook interpretatie. In aanleg is het 
interessant dat Bismuth in dit en andere werken de film in
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Warmoesstraat 139 1012JB Amsterdam
T/F ♦31-20-6229434 E w139@xs4all.nl
www.xs4all.nl/~w139
open: wo t/m zo 13.00-18.00
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ACHTERZAAL + VOORZAAL
LEVEL ZERO CINEMA
ERWIN WURM 
STEFAN BANZ 
JOËL BARTOLOMEO 
LUCY GUNNING
JOSEP MARIA MARTIN 
ANNIKA STRÖM
samenstelling: Hilde Teerlinck i.s.m. W139
6 MAART T/M 4 APRIL
OPENING: 5 MAART, 21.00 UDR

In walkers
Fl & citysieepers

17 april t/m 2 mai
W139 fungeert als uitvalsbasis voor een 
tentoonstelling op diverse plekken in de 
hoerenbuurt.
U en Uw vrienden wnrden uitgenodigd mee 
te spreken, drinken, luisteren en kijken in 
het begeleidende discoursprogramma 

indeachterzaalvscg

R o 1 e
GALERIE DE BRIEDER

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

t/m 14/03 20/03 t/m 18/04
Astrid van der Horst Susanne Beer

Paula Mosmans Willem van Hest
Thérèse Vijtenborg Louis Looijschelder

I

DE PONT

Jean Pierre 
Raynaud

6 maart tm 27 juni

Bettie 
van Haaster 

schilderijen 

tm 1 6 mei

Mauricio Kagel
Zwei-Mann-Orchester

tm 30 mei 

bespeling iedere laatste zondag 

van de maand om 12.45 uur

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

hall
3 april-mei

opening zat. 3 april 1999 - 17-20u.

Orla Barry g 
Els Dietvorst
8GEVGUGBIS DJe0ng]lGR 
aœâ * #
TIIThG Pomgaï

Bleekhofstraat 22 - 2018 Antwerpen 
Open vrijdag & zaterdag 14-18u.

tel. 03/232.73.95

BONNEFANTEN 
MUSEUM

MAASTRICHT

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

t/m 28/03 11/04 t/m 16/05
Julian Germain Ania Rachmat
Dik Bouwhuis

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

13/03 t/m 25/04 07/05 t/m 27/06
Armando H.F. van Steensel

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

t/m 08/04 11/04 t/m 20/05
Johan van Loon Petrie Voet

Jean Paul Franssens Hans Andringa

Provisorium I
vijf voorstellen tot aankoop 

Roman Signer | Lily van der Stokker 
Thomas Hirschhorn | Lara Schnitger

Patrick van Caeckenbergh
7 februari - 9 mei ’99

Antoine Berghs
installatie

7 februari - 30 mei ’99 - 
-

Collectie Limburg 1
keuzü uii collectie Limburgse Modernen igoo - 1975 

7 februari - 30 mei ’99

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

t/m 14/03 20/03 t/m 25/04
Gerhard de Groot Jason Coburn

Serge Game Susanne Weirich

Ettore Sottsass 
glaswerk uit de collectie E. Mourmans 

7 februari - 30 mei ’99

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

07/03 t/m 11/04
Arjan Janssen 
Tineke Bouma

18/04 t/m 30/05
Bram Zwartjens

Lucebert 
tekeningen 

7 februari - 30 mei ’99

RAM GALERIE
Rochussenstraat 365 A 3021 DJ Rotterdam tel 4767644 alleen op afspraak

maart
Hans van der Ham

april
Atelier van Lieshout

G a e r i e s
DE WITTE RAAF
vraag onze advertentietarieven

Avenue Céramique 250 
Tel. +31 43-329 01 90 fax +31 43-329 01 99 

www.bonnefantenmuseum.nl

geopend: di t/m zo 11-17 uur, 
tevens op feestdagen die op een maandag vallen 

gesloten I jan, carnaval en 25 dec.
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navolging van de moderne beeldende kunst zuivert van 
beelden, maar hij weet dit niet uit te werken in een kunst die 
meer is dan puur verstandelijk.
Veel geslaagder is het werk van Pierre Huyghe, die in 
Remake (1995) een aantal acteurs zonder veel voorbereiding 
Hitchcocks Rear Window liet naspelen. Juist door de 
dramaturgische en acteertechnische tekortkomingen van deze 
productie krijgt Huyghes versie van deze klassieker een 
eigen leven: Hitchcocks voyeurisme-drama met larger than 
life sterren als Grace Kelly en James Stewart wordt door 
Huyghe vermenselijkt, in een wereld geplaatst waarin wordt 
gemompeld en geaarzeld en waarin mensen zich overduide
lijk afvragen of ze wel geschikt zijn voor de rol die ze spelen, 
maar gaandeweg toch steeds overtuigder en overtuigender 
worden. Prachtig is ook Huyghes recentere werk L’ellipse 
(1998), dat uit drie ruimtelijk en in de tijd op elkaar aanslui
tende projecties bestaat. De linkerprojectie bestaat uit een 
scène uit Wenders’ Der amerikanische Freund, waarin het 
door Bruno Ganz gespeelde personage de telefonische in
structie krijgt om naar een gebouw aan de overkant van de 
Seine te gaan. De middelste projectie is door Huyghe zelf 
gemaakt en toont hoe Ganz, inmiddels twintig jaar ouder, de 
in Wenders’ film niet getoonde wandeling naar dat gebouw 
maakt. Van deze wandeling wordt uiteindelijk de overstap 
gemaakt naar het rechterscherm, waar de scène wordt ge
toond die in de oorspronkelijke film volgde op de cut die de 
wandeling ‘wegsneed’. Huyghe slaagt erin om de in zijn 
totaliteit getoonde tocht van Ganz een autonome waarde te 
laten aannemen. Rustig vervolgt hij zijn pad naar de plek 
waar hij de film weer binnen zal stappen, onderwijl fietsers 
ontwijkend en af en toe verpozend en peinzend. Het verhaal 
is in deze ellips even naar de achtergrond verdwenen.
Van Douglas Gordon is in het Van Abbemuseum het eerder 
in Münster getoonde Between Darkness and Light (after 
William Blake) (1997) te zien: op een transparant scherm 
wordt aan de ene kant The exorcist en aan de andere kant The 
Song of Bernadette geprojecteerd. Het horrorverhaal en het 
heiligenleven raken vermengd, en hun visuele retoriek (veel 
extatische of door afgrijzen getekende gezichten) blijkt 
wonderbaarlijk veel overeenkomsten te vertonen. Welis
waar kan men vraagtekens plaatsen bij de manier waarop 
Gordon voortdurend licht en donker, goed en kwaad, Jekyll 
en Hyde ten tonele voert, maar in dit werk weet hij door een 
even simpele als doeltreffende ingreep twijfel te zaaien over 
denken in polariteiten: de heilige en het kind uit The Exorcist 
blijken even bezeten. Interessant is dat hoewel de twee films 
volledig worden vertoond - door hun verschillende lengtes 
vormen ze overigens steeds andere combinaties - de verhaal- 
lijnen niettemin nauwelijks te volgen zijn. Dat voor de 
‘filmische ervaring’ het verhaal van ondergeschikt belang 
zou zijn, wordt behalve door Gordons werk en door Huyghes 
L’ellipse door nog meer werken in deze tentoonstelling 
gesuggereerd - onder meer door de filmstill-achtige foto’s 
van Sharon Lockhart, die allerlei mogelijke vertellingen in 
zich lijken te bergen, zonder ze evenwel expliciet te maken. 
Met de Finse Eija-Liisa Ahtila is in Cinéma cinéma ook een 
rasechte verteller vertegenwoordigd, maar de verhaallijnen 
in haarvideo-installaties zijn grillig en vaak gebroken. Bij 
Montevideo in Amsterdam was onlangs haar recente werk 
Anne, Aki & God te zien, waarin verschillende acteurs in 
screentests of in audities de rol aannemen van de schizofrene 
Aki, zijn denkbeeldige vriendin Anne en van God. De 
uiteenlopende interpretaties van de spelers maken hun rollen 
oneindig complex. In het in Cinéma cinéma getoonde Today 
( 1996-1997) hoort bij ieder rol één acteur, maar tegelijkertijd 
willen de verschillende verhalen die de personages vertellen

Pierre Huyghe

Remake, video still, 1995

maar niet één coherente vertelling vormen. Op drie schermen 
vertellen achtereenvolgens drie gezinsleden hun versie van 
een traumatisch auto-ongeluk waarbij de grootvader het 
leven verloor: het is op zichzelf geen origineel procédé, maar 
Ahtila weet het ten volle te benutten voor een prachtig 
geacteerd drama, waarbij de Holly woodachtige smetteloos
heid van de enscenering de kloof waarop de relaties van de 
personages gebouwd zijn nog benadrukt. Terwijl het werk 
van veel in Cinéma cinéma vertegenwoordigde kunstenaars 
ondanks de kwaliteiten ervan uiteindelijk toch afhankelijk 
blijft van de films die zij gebruiken, weet Ahtila met grote 
vanzelfsprekendheid een vorm van filmkunst te verwezenlij
ken die op eigen benen staat.
Cinéma cinéma met voorts bijdragen van onder meer 
Christoph Draeger, Fiona Banner, Joachim Koester en Marc 
Wilson nog tot 24 mei in het Van Abbemuseum, Vonder- 
weg 1, Eindhoven (040/2755271). (S.L.)

TROCKEL & HÖLLER/FISCHLI & WEISS. Naast hun 
eigen artistieke carrière werken Rosemarie Trockel (Schwerte, 
1952) en Carsten Holler (Brussel, 1961) sinds 1996 ook 
regelmatig samen voor de realisatie van specifieke projec

ten. Op de laatste Documenta toonden ze hun House for Pigs 
and People (1997). In hun tentoonstelling in het Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris wordt van dit werk een maquette 
getoond waarin jammer genoeg geen miniatuurvarkentjes 
mochten rondlopen. Dit geldt ook voor de enorme kippenren 
die hier, ondanks de begeleidende foto’s van een reële 
situatie, gepresenteerd wordt als een project, eerder dan als 
een oefening grandeur nature. Hiermee is de toon van de 
tentoonstelling Maisons gezet. In tegenstelling tot de 
Documenta, waar een reële situatie werd uitgeprobeerd, 
blijft het hier bij utopisch dromen over levenswijzen en 
woonvormen van mens en dier, die wat hun primaire behoef
ten betreft niet zo erg veel van elkaar verschillen. “We 
geloven nog altijd niet dat we ook dieren zijn,” zegt Carsten 
Holler, “dat ons gedrag door onze genen bepaald Wordt.” 
Het vroegere werk van Rosemarie Trockel werd vooral 
bepaald door haar feministische visie. Als kunstenares ver
zette ze zich tegen het clichébeeld van de vrouw, zoals dat in 
de kunst, de publiciteit en de media wordt uitgedragen. De 
symbolen van onderdrukking (koken, breien,...) werden 
wapens voor verzet. Een strijd die zich zowel afspeelde in de 
wéreld van de kunst als in de postmoderne maatschappij. In 
de samenwerking met Holler heeft deze revolte plaats
gemaakt voor een alternatief maatschappijmodel. De 
interessesfeer is verschoven van het individuele naar het 
sociale. De bloedige ernst heeft ook ruimte gemaakt voor een 
meer luchtige, bijwijlen dadaïstische benadering van de 
ecologische wereldproblemen.
Carsten Holler heeft lang getwijfeld tussen kunst en weten
schap, tussen een carrière als kunstenaar en een loopbaan als 
bioloog. Uiteindelijk gaat het in beide disciplines om het 
verwerven van kennis over zichzelf en over de wereld. 
Wetenschappelijke theorieën worden toegepast op de cul
tuur, maar Holler verbaast er zich nog steeds over dat de 
wetenschap, in tegenstelling tot de kunst, nog altijd ver van 
het publiek staat. Daarom wil hij via de kunst de wetenschap 
dichter bij de mensen brengen. Oorspronkelijk begonnen in 
de apicultuur, heeft de wereld van de bijen hem naar de kunst 
geleid. De tentoonstelling begint dan ook met een op de vloer 
aangebrachte uitvergroting van Brueghels beroemde teke
ning van zijn Imkers. Van de bijen naar de bijenkorf en van 
de bijenkorf naar een model voor een sterk gehiërarchiseerde, 
maar hoogst productieve samenleving, is maar een kleine 
stap. Beuys beschouwde de bijen zelfs als kunstenaars, die in 
staat zijn perfect geometrische, minimale en repetitieve 
sculpturen te maken en stuifmeel om te zetten in honing.
Nadenken over alternatieve woonvormen doet men beter 
met zijn tweeën. Holler is ervan overtuigd dat “een nieuwe 
vorm van samenwerking nodig is, als we het hier op deze 
planeet nog honderd jaar willen uithouden”. In hun maquet
tes en prototypes verenigen Trockel & Holler kennis en 
ervaringen uit de meest diverse domeinen als antropologie, 
sociologie, biologie en gedragspsychologie. Hun eerste ge
meenschappelijke realisatie, de Mückenbus, werd opgesteld 
in de Dufy-zaal en functioneert als prelude tot de tentoonstel
ling. In dit werk en de rest van de tentoonstelling thematiseren 
Trockel & Holler de relatie tussen mens en dier en hun 
respectieve huisvesting. Elke soort - muggen, varkens, kip
pen en ratten - krijgt zijn eigen vorm van architectuur. De 
vraag die aldus aan de orde wordt gesteld, is of onze archi
tectuur economisch en ecologisch wel de meest aangewezen 
vorm van wonen is.
De Zwitserse kunstenaars Peter Fischli (Zürich, 1952) en 
David Weiss (Zürich, 1946) werken reeds samen sinds 1979. 
In het verlengde van de tuin die ze in 1997 ter gelegenheid 
van de tentoonstelling Skulptur. Projekte in Munster reali-
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seerden, hebben ze gedurende een jaar tijdens regelmatige 
natuurwandelingen talrijke bloemen gefotografeerd in de 
verschillende stadia van hun bloeitijd. In tegenstelling tot 
Trockel & Holler hebben ze niet de minste wetenschappe
lijke belangstelling. Hun uitgangspunt is louter esthetisch. 
De arbitraire ophanging van hun foto’s en het goedkope 
posterformaat wijzen eerder in de richting van het decora
tieve en ondergraven de esthetische principes die oorspron
kelijk golden als hun enige uitgangspunt. Evenals in hun 
vroegere werken gaat het hier opnieuw om stereotiepe beel
den, gemeenplaatsen en de banaliteit van de smaak tegen
over het ideale concept van ‘schoonheid’.
Maisons van Rosemarie Trockel en Carsten Holler en het 
werk van Fischli & Weiss zijn nog tot 28 maart te zien in het 
Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Avenue du Prési
dent Wilson 11, 75116 Paris (01.53.67.40.00). (L.V.D.A.)

MARK ROTHKO. Als er een kunstenaar is van wie men, 
om zijn kunst enigszins te kunnen begrijpen, zijn schilderijen 
in levende lijve gezien moet hebben, dan is het Mark Rothko 
wel. Daar zijn werk in Europese verzamelingen niet echt 
goed vertegenwoordigd is, is de tentoonstelling van 
negenenzestig schilderijen in het Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris een unieke gelegenheid om met dit bijzondere 
oeuvre kennis te maken. Wat bij de fysieke confrontatie met 
deze schilderijen opvalt, is dat voor een schilder, dié altijd 
geassocieerd wordt met een soort van immateriële, lees 
spirituele kunst, de materiële aanwezigheid van deze werken 
zeer dwingend is. Uit de onmiddellijke confrontatie met deze 
werken blijkt ook dat Rothko als vakman een bijzondere 
belangstelling had voor de techniek, waarmee hij voortdu
rend experimenteerde. Zijn technische vaardigheid is duide
lijk zichtbaar in de oppervlakte-effecten als textuur, toets, 
coulures en glacis, die in de transparante lagen van sterk 
verdunde olieverf (op het einde van zijn leven experimen
teerde hij eveneens met acrylverf) duidelijk zichtbaar zijn. 
Maar zijn grootste kwaliteit was ongetwijfeld zijn observatie
vermogen. Soms kon hij dagen na elkaar bewegingloos naar 
een schilderij kijken, alvorens de zoveelste nieuwe verflaag 
aan te brengen. Dit wil geenszins zeggen dat Rothko een 
spiritueel kunstenaar was; ondanks de opdracht die hij aan
vaardde voor de oecumenische kapel van Dominique en 
John de Menil in Houston (Texas), was hij zeker geen 
religieus schilder.
De in chronologische volgorde opgestelde tentoonstelling 
behandelt vooral de periode waarin Rothko, vanaf 1949, tot 
de ontwikkeling van zijn eigen stijl komt. Hij was toen bijna 
vijfenveertig jaar oud. Zijn ‘klassieke’ schilderijen worden 
gekenmerkt door mistige kleurvlekken met een etherisch 
karakter. Ze vullen de ruimte en absorberen de toeschouwer. 
Door hun vage vormen, waarvan de contouren constant 
veranderen, lijkt het wel of ze ademen. Dit creëert een interne 
spanning, die Rothko zelf definieerde als een dialectische 
beweging tussen ‘contractie’ en ‘expansie’ . Het vroege werk, 
de jaren ’30 en ’40 waarin hij achtereenvolgens door Ame
rikaanse kunstenaars als Edward Hopper {Entrance to 
Subway/Subway Scene, 1937), mythologische thema’s {The 
Omen of the Eagle, 1942) en het surrealisme van Max Ernst 
{Slow Swirl at the Edge of the Sea, 1944) geïnspireerd werd, 
om via zijn Multiforms (1947/49) tot zijn rijpe stijl te komen, 
werd samengebracht in een soort inleidende tentoonstelling. 
De overgang naar het rijpe werk, die hier wordt voorgesteld 
als een breuk, maar in de praktijk waarschijnlijk veel gelei- 
delijker gebeurde, is niet erg duidelijk. Het inlassen van 
enkele overgangswerken had veel kunnen verhelderen. 
Rothko was geen formalist, maar zeker ook geen mysticus.

Rosemarie Trockel & Carsten Holler

Mückenbus, 1996

Zijn enige onderwerp is de tragiek. De tragiek die in zijn 
werk weerspiegeld wordt, is deze van de Russische emi
grant. Marcus Rothkowitz werd in 1903 geboren in een joods 
milieu in Dvinsk. Op zijn tiende kwam hij als praktiserende 
jood terecht in een gelaïciseerde gemeenschap waarvan hij 
de taal niet sprak. Zijn oeuvre getuigt van een zoektocht naar 
een plaats voor zichzelf die hij in zijn kunst dacht gevonden 
te hebben . Vandaag spreekt men van een environment of van 
een installatie. Rothko zelf sprak van een ‘gebeurtenis’. Het 
ruimtelijke karakter van dit werk komt vooral tot uiting in de 
opdracht voor het restaurant van de Seagram building in New 
York. Een opdracht die uiteindelijk niet is doorgegaan. Een 
belangrijk ensemble van de veertig schilderijen die hij hier
voor maakte, kwam terecht in Londen (Tate Gallery), Was
hington (National Gallery) en het Kawamura Museum of 
Modem Art in Japan. Een selectie van de Seagram-schilde- 
rijen vormt in de tentoonstelling een coherent geheel. Veel 
intenser nog zijn de laatste zalen met de zogenaamde zwarte 
schilderijen, die altijd in verband gebracht worden met zijn 
chronische depressies en zijn nakende zelfmoord. In de 
vroege morgen van 25 februari 1970 sneed hij beide polsen 
over. Een bericht heeft hij niet meer nagelaten. Zoals hij 
vroeger reeds gezegd had, is er “niets nauwkeurigers dan 
stilte”.
De retrospectieve Mark Rothko loopt nog tot 18 april in het 
Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Avenue du Prési
dent Wilson 11, 75116 Paris (01.53.67.40.00). (L.V.D.A.)

GEORGES POMPIDOU ET LA MODERNITE. De 
Franse presidenten hebben er sinds de vijfde republiek een 
gewoonte van gemaakt zich niet alleen politiek, maar vooral 
cultureel te Vereeuwigen. Vàn François Mitterand is alge
meen geweten dat hij de Franse kunst een nieuw elan wou 
geven. De opera Bastille, de piramide van het Louvre en de 
Très Grande Bibliothèque, die nu ook zijn naam draagt, zijn 
voorgoed met zijn presidentschap verbonden. Zijn opvolger 
Jacques Chirac, die in de hoedanigheid van burgemeester 
van Parijs als belangrijkste architecturale verdienste het 
verschrikkelijke winkelcentrum van Les Halles kan voor
leggen (het terrein was oorspronkelijk bedoeld voor het 
Musée national d’art moderne, dat zich nu in het 
Centre Pompidou bevindt), tracht zich te profileren met het 
sterk gecontesteerde Musée des arts et civilisations (Mac). 

Het is voorzien op de quai Branly, het tentenkamp onder de 
Eiffeltoren, waar na de sluiting van het Grand Palais de 
jaarlijkse kunstbeurs FIAC georganiseerd wordt.
Ondertussen heeft het Centre Pompidou zich al meer dan 
twintig jaar een reputatie opgebouwd als centrum voor 
moderne en hedendaagse kunst, maar weet haast niemand 
meer wie Georges Pompidou nu eigenlijk was. Daarom 
organiseert het Centre Pompidou - dat nog altijd verbouwd 
wordt en pas eind dit jaar opnieuw zijn deuren opent - ter 
gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van 
Pompidou’ s overlijden een tentoonstelling over zijn persoon 
in het Jeu de Paume. Georges Pompidou (1911-1974) stu
deerde letteren en gaf les in de lycea Saint-Charles in 
Marseille en Henri IV in Parijs. Na de oorlog werd hij 
kabinetschef van generaal De Gaulle en directeur-generaal 
van de Banque Rothschild. In 1961 publiceerde hij bij 
Hachette zijn Anthologie de la poésie française. Hij was niet 
alleen eerste minister onder De Gaulle en later president van 
Frankrijk, maar ook als verzamelaar bracht hij een beschei
den collectie samen.
Het idee voor een cultureel centrum met een bibliotheek en 
een museum, waarin alle kunsten verenigd werden en voor 
een groot publiek gratis toegankelijk, was een project waar 
Pompidou reeds in de jaren ’50 van droomde. Als eerste 
minister stelde hij dit voor aan De Gaulle en zijn cultuur
minister André Malraux, maar zij hadden daar blijkbaar geen 
oren naar. Deze laatste droomde liever luidop van een Musée 
imaginaire. Na het aftreden van De Gaulle werd Pompidou 
in juni 1969 president van de Republiek. Nog geen drie 
maand later lagen zijn plannen voor een polyvalent cultuur
centrum op het plateau Beaubourg reeds op de tekentafel. 
Pompidou overleed echter voor het einde van zijn mandaat 
en heeft de opening in 1977 van het gebouw van Renzo Piano 
en Richard Rogers, niet meer mogen meemaken. Als presi
dent werd hij opgevolgd door Giscard d’Estaing, die onder
tussen ook bezig is met een (post)historische inhaalbeweging. 
Zijn naam is verbonden aan Vulcania, een vulkaanmuseum 
in een echte vulkaan in de buurt van Clermont-Ferrand in zijn 
kiesdistrict Auvergne, waarvoor de Weense postmodernist 
Hans Hollein een megalomaan museum tekende.
Als verzamelaar was Pompidou vooral een amateur van 
abstracte kunst. In zijn werkkamer hing een schilderij van 
Soulages. Verder hield hij van Manessier, De Staël, Mathieu 
en Hartung. Bij Denise René kocht hij bescheiden werkjes 
(om zich te verontschuldigen zei hij altijd dat hij enkel bij de 
Rotschilds in dienst was) van Günther Uecker (de schoon
broer van Yves Klein met wie hij bevriend was), Herbin en 
Vasarely, bij Mathias Fels onder andere Fontana en Jean- 
Pierre Raynaud. Maar ook het Nouveau Réalisme en de 
kinetische kunst heeft hij altijd verdedigd, tegen “het conser
vatieve karakter van de Franse smaak in het algemeen en 
deze van haar zogenaamde elite in het bijzonder”. Terwijl 
Pompidou vooral de Franse kunst verdedigde, was zijn 
beleid erop gericht om Frankrijk opnieuw voor de wereld 
open te stellen. “Onze kolonies zijn we verloren,” zei hij, 
“maar de schilderkunst zal blijven.” Het Modema Museet in 
Stockholm was een van zijn geliefde musea. Directeur Pontus 
Hulten aldaar werd dan ook binnengehaald als de eerste 
directeur van het Département des arts plastiques. Édy 
de Wilde en Harald Szeemann stonden eveneens op het 
verlanglijstje.
Dat de herdenking van de vijfentwintigste verjaardag van het 
overlijden van Georges Pompidou samenvalt met de na
kende heropening op 31 december van het centrum dat zijn 
naam draagt, berust op louter toeval. Dat er een tentoonstel
ling geopend wordt die het publiek, maar vooral de huidige
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politieke en artistieke verantwoordelijken eraan moet herin
neren wat de filosofie van zijn geestelijke vader was, op een 
moment dat de bestemming van het gebouw openlijk in 
vraag gesteld wordt, kan natuurlijk geen toeval zijn.
Georges Pompidou et la modernité nog tot 18 april in het Jeu 
de Paume, Place de la Concorde, 75001 Paris (01.47.03.12.50). 
(L.V.D.A.)

Architectuur

SUBURBAN OPTIONS. FOTOGRAFIE EN VERSTE
DELIJKING. Zou het werk van fotografen die een nieuwe 
kijk op landschaps- en stadsfotografie trachten te ontwikke
len, ook niet het denken kunnen verrijken van planologen, 
stedenbouwers, landschapsarchitecten en beleidsmakers over 
verstedelijking? Deze suggestieve vraag ligt ten grondslag 
aan een documentaire tentoonstelling, samengesteld door en 
eerder te zien in het Nederlands Foto Instituut in Rotterdam, 
en die vanaf april door deSingel in Antwerpen wordt overge
nomen. Fotografen, zo luidt de veronderstelling verder, 
hebben immers veel ervaring met het interpreteren, analyse
ren en in beeld brengen van culturele en sociale aspecten van 
de visuele werkelijkheid. Zij kunnen geijkte manieren van 
kijken doorbreken, op hun kop zetten en uitdagen. Door 
uiteenlopende fotografische visies en interpretaties met el
kaar te confronteren kan de planologische discussie worden 
verruimd. Om dit op zich valabele uitgangspunt kracht bij te 
zetten werd dus een tentoonstelling opgebouwd met de 
resultaten van een aantal fotografie-opdrachten omtrent ‘ver
stedelijking’, aangevuld met landschapsfotografie die in 
andere condities ontstond rond thema’s als ‘de stad’ of ‘het 
verstedelijkte landschap’. In die zin omvat de tentoonstelling 
twee luiken. Een eerste deel spitst zich toe op de specifieke 
Nederlandse context en bestaat uit overheidsfoto-opdrach- 
teh mét betrekking tot de zogeheten Vinex-locaties, de 
stedelijke groeigebieden bij verschillende Nederlandse ste
den, aangeVuld met eenmalige opdrachten of autonoom 
werk van Nederlandse fotografen of kunstenaars. Deel twee 
bevat een selectie uit een aantal fotografie-opdrachtprojecten 
in Europa en biedt - althans toen we de tentoonstelling in 
Rotterdam te zien kregen - het kléinste, maar ronduit interes
santste luik van dit project. Zeker wanneer men de ambitie 
ernstig neemt om een ‘denken over verstedelijking’ met 
‘vernieuwende’ beelden te verrijken, blijven de planologen, 
stedenbouwers, enzovoort met de allesbehalve prikkelende 
of geïnspireerde beelden van zowat de hele Nederlandse 
opdrachtensectie immers danig op hun honger.
SubUrban Options. Fotografie en verstedelijking', van 
2 april tot 30 mei in deSingel, Desguinlei, 2000 Antwer
pen (03/248.28.28). (E.E.)

MART STAM. Werd honderd jaar geleden in Purmerend 
geboren. Aanleiding voor het Purmerends Museum een 
tentoonstelling over zijn werk te verzorgen. Toen twee jaar 
geleden op de Nederlandse televisie de documentaire van 
Hank Onrust en Gerrit Oorthuy s Mart Stam - architect werd 
uitgezonden, bleek al dat Stams leven een uiterst dankbaar 
studieobject is. Bizarre verhalen te over. Zo werd hij in 1928 
bij het bureau Brinkman Van der Vlugt ontslagen omdat hij 
het (mede-)auteurschap van de Van Nelle-fabriek in Rotter
dam, Nederlands bekendste icoon van de moderne bouw
kunst, opeiste (een strijd die tussen architectuurhistorici tot 
op heden woedt, met het kamp Brinkman Van der Vlugt als 
voorlopige winnaars). Begin jaren ’30 reisde hij af naar 
Siberië om onder leiding van Ernst May industriesteden te 

ontwerpen, en om gedesillusioneerd terug te keren. Ook 
altijd goed voor een levensverhaal: Stam was drie keer 
getrouwd. Lotte Stam-Beese was zijn tweede eega, en met 
zijn derde, diep-religieuze echtgenote vertrok hij van de ene 
op de andere dag naar Zwitserland, om er in totale afzonde
ring zijn levensavond door te brengen.
Is Stams werk net zo interessant als zijn leven? Op de 
betwiste Van Nelle-fabriek, zijn bijdrage aan de Weissen- 
hofsiedlung in Stuttgart en de beroemde buisstoel na, valt dat 
bar tegen, al beweren de tentoonstellingsmakers (waaronder 
Gerrit Oorthuys) hartstochtelijk het tegendeel. Stam is hun 
held. Het modernistische geloof in pure functionaliteit - de 
geuzennaam ‘fantasielooze’ architect in de titel zegt ge
noeg - doorwasemt de hele tentoonstelling. Schaamteloos 
wordt gesproken van ‘neutrale, strakke lijnen’ en ‘strakke 
functionele vormen’. Waarom een stoel met vier poten 
minder functioneel is dan een buisstoel, blijft in dit soort 
beweringen altijd volledig duister. Dit omdat functionaliteit 
in de tegenwoordige betekenis gebruikt wordt, in plaats van 
een historisch en ideologisch begrip, dat gebezigd werd door 
een kleine groep mensen met het alomvattende streven 
‘modem’ te zijn, waarbij op zijn beurt ‘modem’ de histo- 
risch-ideologische lading had van vernieuwing, in de zin van 
het letterlijk zoeken naar ongekende, niet-traditionele vor
men. In levenswijze, godsdienst, politiek én vormgeving. 
Wat deze tentoonstelling zo prachtig maakt, ook voor een 
niet-gelovige, is dat juist die historische periode aan de hand 
van Stam en de groep modernisten om hem heen, zo evoca
tief gepresenteerd wordt: de meubelmaker die tekenlessen 
volgt aan de Purmerendse Stadstekenschool is al snel actief 
in de jongelieden-geheelonthouders-bond. Net twintig is hij, 
als hij een halfjaar in de gevangenis zit vanwege dienstwei
gering. Aan de hand van foto’s en objecten volgen we zijn 
zoektocht naar die grote spannende nieuwe wereld van de T- 
fords, volkshuisvesting en standaardisering. In naam van de 
avant-garde worden vriendschappen, projecten, tijdschrif
ten opgebouwd en gaan ze weer ter ziele. Hoe meer hoogge
spannen de verwachtingen, des te dieper de teleurstellingen. 
Drie documentaires, waaronder de hierboven vermelde Mart 
Stam - architect, maken deze tentoonstelling tot een ware 
‘historische sensatie’, waarin respect voor idealen en hilari
teit vanwege de romantiek en de naïviteit ervan dicht tegen 
elkaar aanliggen. Adembenemend zijn de twee documentai
res van Anna Abrahams. In Bouwen voor het licht is gebruik 
gemaakt van tot dusverre onbekend beeldmateriaal waarin 
nauwkeurig de bouw van de Van Nelle-fabriek gevolgd 
wordt, alsof je zelf tussen de bekisting voor het beton en de 
briesende paarden staat. We zien Le Corbusier op het gras
veld landen dat Schiphol heet, om met eigen ogen het wonder 
van licht, luchten ruimte te aanschouwen. Waar architectuur
historici het liefst de theosofische en antroposofische sym
pathieën van de meeste avant-gardisten zo kort mogelijk 
vermelden—want in tegenspraak met ‘rationalisme’ - wordt 
hier uitvoerig ingegaan op de grootste inspiratiebron van 
opdrachtgever Van der Leeuw: de Orde van de Zon.
Stotsgorod. Steden voor de heilstaat verhaalt over een vrij
wel genegeerde episode van het moderne bouwen, toen 
onder leiding van Ernst Mayen Hannes Meyer een, grote 
groep modernistische architecten, onder wie Mart Stam, J.B. 
van Loghem en G.J. Rutgers, naar de Oeral en Siberië 
afreisden om nieuwe mijnsteden te ontwerpen. Ideaalbeeld 
en praktijk van de heilstaat bleken op vrijwel géén enkel punt 
overeen te stemmen. Er was gebrek aan arbeidskracht, ma
teriaal, scholing, communicatie. Een gevoel van medelijden 
bekruipt je bij de vaststelling dat nota bene in de Sovjet-Unie 
de modernisten gebouwen maakten van hout, want dat was 

wel volop aanwezig, en gebruik maakten van traditionele 
constructiemethoden, want de enige voorhanden krachten 
waren boeren die in de winter toch niets op het land konden 
doen. Weg licht, lucht en ruimte. In Magnitogorsk, waar de 
Nederlandse ploeg werkte, leken de kansen beter. Maar ook 
dat viel tegen. Net aangekomen, luidde de opdracht om in 
twee weken met een ontwerp te komen voor een stad met 
200.000 inwoners. Indien dit niet lukte, moest maar van start 
worden gegaan zonder plan. Exemplarisch voor de misluk
king is de anekdote over Van Loghem: deze herhaalde zijn 
Hollandse succesnummer, een aaneenschakeling van 
laagbouwwoningen, op Russische bodem. Aldaar kreeg de 
huizenrij de bijnaam ‘worst’ en werd hem verweten in een 
zee van ruimte geen vrijstaande woningen te bouwen; deze 
waren immers veel comfortabeler en hygiënischer, omdat 
ongedierte minder vrij spel zou hebben. Zo leden in Rusland 
de fantasieën van deze ‘fantasieloze’ architecten schipbreuk. 
Wie nog een keer hun droom wil dromen, spoede zich naar 
Purmerend.
Mart Stam, de ‘fantasielooze ’ architect is tot en met 18 april 
te zien in het Purmerends Museum, Kaasmarkt 20, Purmerend 
(0299/42.87.55). Productie Bouwen voor het licht en 
Stotsgorod door Stichting Rongwrong, Herenmarkt 95D, 
1013 EC Amsterdam. (020/626.02.75). (P.B.)

DE WEISSENHOFSIEDLUNG. Wie in Rotterdam vanaf 
het Centraal Station naar het Museumpark loopt, ervaart, 
zelfs in een stad die een patent heeft op rigoureuze overgan- 
gen, een merkwaardige breuk tussen het oude, drukke winkel
gedeelte rond de Nieuwe (want in de, 19de eeuw gloed
nieuwe) Binnenweg en het ruim opgezette museumpark met 
zijn gouden, of liever, witte rand van vrijstaande villa’ s. Die 
breuk blijkt inderdaad een lange geschiedenis te hebben, die 
terugvoert tot de vorige eeuw, toen de stad eindigde bij de 
Nieuwe Binnenweg en daarachter het Land van Hoboken, 
eigendom van de extreem rijke familie Hoboken, zich uit
strekte tot aan de dijk, de Westzeedijk waar nu onder meer 
Rem Koolhaas’ Kunsthal staat- De villa-ontwikkeling aan 
het museumpark zou zich moeiteloos lenen voor een televisie
drama van het allooi van Nederlands populaire serie Oud 
Geld. Het decennialange gevecht tussen de gemeente en de 
familie Hoboken over de grondverkoop, de dramatische 
geldverliezen die gepaard gingen met de ontwikkeling van 
villabouw op het moment dat de economie in het slop zat, 
waardoor de rijkste Rotterdammers voor een appel en een ei 
een stuk grond konden verwerven, zijn opgetekend door Elly 
Adriaansz in het nieuwste nummer van het architectuur
tijdschrift Wiederhall.
Vanwege de locatie tegenover museum Boijmans stelde de 
gemeente hoge eisen aan het uiterlijk van het villapark. Het 
bureau Brinkman en Van der Vlugt, bekend van de Van Nelle- 
fabriek, had daarbij een grote vinger in de pap. Van der Vlugt 
had al eerder plannen ontworpen voor het park als geheel, en 
bouwde de eerste villa’ s. Hieraan hadden de anderen zich aan 
te passen, om zo te komen tot ‘architectonische eenheid’, een 
eis die later door de gemeente overigens weer werd losgela
ten. Het Chabotmuseum, gevestigd in een van de villa’s aan 
het museumpark, concentreert zich in de tentoonstelling Het 
nieuwe bouwen, de Weissenhofsiedlung Stuttgart/Museum- 
parkvilla’s Rotterdam niet op de eigen voorgeschiedenis, 
maar op het belangrijkste referentiekader van Brinkman en 
Van der Vlugt: de Weissenhofsiedlung in Stuttgart. De ten
toonstelling van 1927, Die Wohnung, is gereconstrueerd en 
in een serie affiches opnieuw te zien. Wie nog niet genoeg 
heeft van Mart Stams monografische overzicht in Purmerend, 
kan zijn werk hier opnieuw bestuderen, temidden van dat van
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coryfeeën als Le Corbusier, Mies van der Rohe, Bruno en 
Max Taut en Oud.
De tentoonstelling is te zien van 25 maart tot 30 mei in het 
Chabotmuseum, Museumpark 11, 3015 CB Rotterdam 
(010/436.37.13). Themanummer Wiederhall, Rotterdam 
Museumpark Villas, maart-april 1999 is onder meer ver
krijgbaar in het museum. (P.B.)

GRIEKSE ARCHITECTUUR IN DE JAREN ZESTIG 
EN NEGENTIG. “De Griekse architectuur is nog altijd 
terra incognita binnen de West-Europese architectuurwereld 
en het architectuurdebat.” Met deze ware woorden wordt de 
tentoonstelling in de balkonzaal van het NAi ingeleid. Een 
mooie kans om een tipje van de sluier op te lichten, zou je 
zeggen. Het wordt nog spannender wanneer we vernemen 
dat veel Griekse architecten altijd open zijn blijven staan 
voor neoklassieke en regionalistische impulsen, ingegeven 
door het wantrouwen jegens het modernisme en het ontbre
ken van contacten met de historische avant-garde beweging. 
Hoe zien hun gebouwen en steden eruit? Een teleurstelling 
kan niet uitblijven wanneer zonder reden luchtig gesteld 
wordt dat de tentoonstelling daar niet over gaat, maar zich 
toelegt op de jaren ’60 en ’90, twee decennia waarin de 
Griekse architectuur zich wel liet beïnvloeden door de 
modernistische vormentaal, zij het dat ‘menig aspect’ onver
vreemdbaar ‘Grieks’ is, zonder echter weer ‘folkloristisch’ 
te zijn. Dit raadsel, zo besluit de inleiding, vormt het thema 
van de tentoonstelling.
Het raadsel blijft helaas onopgelost. Er zijn erg veel plaatjes 
te zien, in kunstig vormgegeven constructies, maar wat nu 
typisch Grieks is, en modernistisch Grieks, behalve dan dat 
een en ander plaats heeft onder de Griekse zon, blijft volko
men onduidelijk. “Het primaat van het landschap” schijnt 
een van de typisch Griekse thema’ s te zijn: we zien hotels aan 
het strand, en bomen op een plein. Een ander thema heet 
‘architectuur van de intimiteit’ : we zien villa’s die doen 
denken aan die van de International Style, maar, zo zegt de 
begeleidende tekst, behalve gewapend beton, werd ook nog 
gebruik gemaakt van traditionele materialen en constructie
methoden. Maar wat die methoden en materialen zijn, wordt 
aan de verbeelding van de bezoeker overgelaten. Wellicht 
heeft de onduidelijkheid te maken met het feit dat de tentoon
stelling een initiatief is van de Griekse ambassade, en beide 
curatoren van Griekse komaf zijn, voor wie ‘Grieks’ en de 
nationale tradities geen uitleg behoeven. Dan nog valt hen te 
verwijten zich niets aan te trekken van de onbekendheid met 
de materie alhier. En het NAi houdt zich kennelijk ook ver 
van enige redactionele controle. Zij hebben hun zaal weer 
gemakkelijk (en goedkoop?) gevuld.
Gelukkig is er nog een film te zien. Marc Gastine maakt het 
betreden van de balkonzaal toch nog de moeite waard met 
een compilatie van tientallen fragmenten uit Griekse speel
films tussen de jaren ’50 en nu. We zien een ontwikkeling 
van een fascinatie voor neonreclame, rock & roll en versnel
ling van het levensritme (het spitsuur in de stad en een 
overbezette conciërge, die geen tijd meer heeft voor het 
aloude gezellige praatje), naar een blik op de rafelranden van 
de modernisering: sloppenbouw en illegale dagloners. A city 
is stories, stories about her luidt'de titel. Als ze bij het NAi 
dit concept nu eens serieus zouden nemen. V erhalen zijn veel 
intrigerender dan raadsels.
Landschappen van modernisering. Griekse architectuur in 
de jaren zestig en negentig tot 21 maart in het Nederlands 
Architectuurinstituut, Museumpark 25,3015 CB Rotterdam 
(010/440.12.00). (P.B.)

BOUWLUST. Het nieuwste boek van fotograaf Theo Baart 
wordt ingeleid door een citaat van J. B. Jackson: “Landscape 
is history made visible”. En daarmee is kort maar poëtisch dit 
omvangrijke project samengevat. De Haarlemmermeer viel 
in 1851 droog, om vervolgens aan zijn lot te worden overge
laten. Binnen de ringvaart werd een uiterst pragmatische 
kavelstructuur aangebracht, en een minimum aan wegen en 
voorzieningen. Het land van de nieuwe polder was bedoeld 
als speculatieobject en is dat nog steeds. Wellicht dat daarom 
de begrenzing van de ringvaart en de kavelstructuur van 200
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Theo Baart

Wijk Toolenburg, Hoofddorp, 1997

bij 1.000 meter tot op de dag van vandaag zij n terug te vinden 
en worden aangehouden voor nieuwe plannen, aldus Noël 
van Dooren in zijn bijdrage Zwart maken, ook al heeft hun 
maat niets meer vandoen met de maat en schaal van de 
stedelijke uitbreidingen en die van Schiphol.
De geschiedenis van de inpoldering, de terloopse stichting 
van een militair vliegveld in 1917, dat zou uitgroeien tot de 
burgerluchthaven Schiphol, en de ligging midden in de 
Randstad, hebben van de Haarlemmermeer een uniek gebied 
gemaakt met een turbulent verleden, waarvan het landschap 
de sporen draagt. Van Dooren onderscheidt drie 
werkelijkheidslagen in dat landschap. De eerste laag is direct 
zichtbaar, in Schiphol, de akkerbouw, de wegen, de bebou
wing. De tweede laag is die van de blufpoker van de grond- 
makelaars, de projectontwikkelaars en de plannenmakers. 
Niet lang geleden is de derde laag toegevoegd, door het debat 
van de huidige stedenbouwers en landschapsarchitecten. Zij 
ontwaren in de Haarlemmermeer een prototype voor de 
toekomstige Nederlandse stad. Een stad die verdampt is in 
een suburbane zee, met grote infrastructuren als enige ac
cent.
In de door Baart gefotografeerde (zichtbare) werkelijkheid 
zien we die andere twee lagen weerspiegeld. Baart kwam 
tijdens zijn derde levensjaar in Hoofddorp te wonen, toen 
nog een eenvoudige agrarische gemeenschap waar de boeren 
het voor het zeggen hadden en die uitkeek op de horizon. De 
wegen droegen namen als Hoofdweg, Nieuwe Weg en Kruis
weg, de namen van de boerderijen appelleerden aan de 
verbeelding: Bouwlust, Graan Voor Visch, Klein Amerika, 
Het Omgekeerde Land. Vanaf 1977 begon Baart deze wereld 
te fotograferen. Op de' valreep,’ want vanaf de jaren’ 70 
veranderde de Haarlemmermeer in hoog tempo. In dë Rand
stad was een groot gebrek aan woningbouwlocaties, en de 
luchthaven breidde spectaculair uit. De akkergrond werd 
goud waard? De ringvaart van de Haarlemmermeer leek wel 
de contour van een vergrootglas te worden: kantoorparken, 
snelwegen, billboards en nieuwbouwwijken, die langzaam 
maar Zeker het aanzicht van Nederland veranderden, tuimel
den op dit relatief kleine oppervlak over elkaar heen. En 
worden herkend als prototypisch voor een nieuwe land
schappelijke, stedenbouwkundige, economische en sociale 
werkelijkheid, blijkens de enorme aandacht voor Baarts 
werk in dag- en weekbladen.
Een instinct voor de toekomst, zo y at Warna Oosterbaan de 
Haarlemmermeer samen. Hoofddorp is een plaats waar de 
modernisering zijn gang gaat én waar geschiedenis niets 
betekent. Er meewarig over doen zou een miskenning van 
het dorp zijn, zegt Oosterbaan. “Hoofddorp laat zien dat het 
moderne altijd wint, omdat het vitaler is, en meer oplevert 

dan het oude. (...) Hoofddorpers hebben het oude dorp met 
de grond gelijkgemaakt om weer opnieuw pioniers te kunnen 
zijn.” De namen van de boerderijen, al zijn de bouwwerken 
er niet meer, lenen zich dan ook moeiteloos voor de huidige 
conditie van de Haarlemmermeer. Bouwlust, dat is de ge
schiedenis, het heden en de toekomst. Alleen Graan voor 
Visch is verleden tijd.
Theo Baart, Bouwlust. The Urbanization of a Polder, met 
bijdragen van Tracy Metz, Warna Oosterbaan, Noël 
van Dooren en Willem van Toom. In 1999 uitgegeven door 
NAi Uitgevers, en Ideas on Paper, Postbus 237, 3000 AE 
Rotterdam (010/440.12.03). Tot 18 april loopt de gelijknamige 
tentoonstelling in het Nederlands Architectuurinstituut, 
Museumpark 25,3015 CB Rotterdam (010/440.12.00). (P.B.)

Fotografie

HENZE BOEKHOUT KIEST. In het Haarlemse 
Spaarnestad Fotoarchief rusten inmiddels miljoenen foto’s. 
Een collectie die grotendeels is opgebouwd rond het foto
materiaal van de voormalige Uitgeverij Spaarnestad en 
De Geïllustreerde Pers, die illustere bladen als Libelle, Mar
griet, Panorama of (Nieuwe) Revu(e) de wereld instuurden. 
Dat Spaarnestad geen slapend archief wil zijn, wordt met 
regelmaat beklemtoond door publicaties en tentoonstellin
gen. Momenteel is er opnieuw een merkwaardig, pretentie
loos experiment te zien, waarbij een kunstenaar uitgenodigd 
werd om via een expositie een relatie tot stand te brengen 
tussen recent eigen werk en historische beelden uit de collec
tie van het archief. Dagenlang neusde de Haarlemse foto
graaf Henze Boekhout rond in de opslagplaatsen en kantoren 
van Spaarnestad. Geen redelijk mens kan ongeschonden in 
enkele maanden tijd vier miljoen foto’s verwerken, vond 
Boekhout, dus trachtte hij in eerste instantie enige vat te 
krijgen op het ‘willekeurigheidsprincipe’, dat hoe dan ook 
steeds dergelijke ondernemingen vergezelt. Besloten werd 
om dwars door alle archiefcategorieën heen te werken en 
vooral ook de ‘grote namen’ - “Hele stapels Cartier-Bresson, 
kan ik niks mee!” - en zelfs de bijschriften van de foto’s 
zoveel mogelijk te negeren. Gewapend met het F. B. Hotz- 
citaat, “Objectiviteit is desinteresse”, ging Henze Boekhout 
voluit subjectief en bedacht een presentatie die rond een 
aantal van zijn eigen beelden, clusters van archieffoto’s liet 
groeien. Ongegeneerd associatief, maar niet willekeurig. 
Zonder thema, maar ook niet helemaal onderwerploos. Ge
dreven, maar niet al te ernstig. “Een foto is niets. Het zicht op 
de wereld is alles!”, prijkt als lichtjes clandestien memento 
middenin de tentoonstellingsruimte. Eigenlijk lijkt er door 
dit archief vooral even een kijk- en denkwijze te zijn gewaaid 
die er doorgaans wordt geweerd en er wellicht ook niet 
thuishoort. In archieven wordt bewaard, benoemd, geklas
seerd, hanteerbaar gemaakt en is geen plaats voor toevals
treffers. Het zou je maar gebeuren om één van die vier 
miljoen foto’s niét meer terug te vinden.
Henze Boekhout kiest bevat naast heel wat onbekend werk 
ook foto’s van onder meer Carel Blazer, Emmy Andriesse, 
één Cartier-Bresson, Alfred Eisenstaedt, Philippe Halsman 
en Henze Boekhout en is tot 18 april té zien in Spaarnestad 
Fotoarchief, Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem (023/ 
518.51.52) www.spaarnefoto.nl (E.E.)

ANDERS PETERSEN. In 1978 publiceert de Duitse uitge
ver Schirmer (Taschenbuch) een relatief onooglijk pocketje, 
dat later jarenlang en voor niks bij deSlegte zou liggen 
blinken. Café Lehmitz Foto’s Anders Petersen. Een paar 
bladzijden tekst - anekdotes en overpeinzingen - gevolgd 
door een pakje zwart-witfoto’s, die op een rustige, afgewo
gen manier in het blad geplaatst zijn. Op goedkoop, verzadi
gend papier, dat de meest vuige of pijnlijke details tenminste 
een beetje opslorpt. 1968: de fotograaf is 23 en in een kroeg 
beland aan het eind van de Reeperbahn in Hamburg, mid
denin de rosse buurt van St. Pauli. Zit alleen aan een tafeltje, 
zijn camera naast zich, raakt in gesprek, gaat even naar achter 
en merkt als hij terugkomt dat de stamgasten elkaar aan het 
fotograferen zijn met zijn toestel. Petersen blijft de volgende
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Anders Petersen

Café Lehmitz

twee jaar af en aan vaste klant van Lehmitz en fotografeert er 
honderduit. Hij houdt zijn eerste tentoonstelling in het café: 
wie zich op een foto herkent, mag ‘m meenemen... De 
anekdotes, de foto’ s, het korrelige papieren zelfs de schreeuw
lelijke kleurletters op de cover houden elkaar in dit boekje 
bewonderenswaardig overeind. Een beetje zoals doorzopen 
drinkebroers.
In 1996 wordt een grote tentoonstelling samengesteld die 
terugblikt op dertig jaar werk van de professionele fotograaf 
Anders Petersen, die inmiddels in zijn vaderland Zweden een 
autoriteit is geworden. De tentoonstelling en het bijbeho
rende, luxueus uitgegeven boek bieden een omstandige, al te 
uitvoerige bloemlezing van Petersens activiteit. We krijgen 
naast Café Lehmitz nog tal van andere reeksen te zien 
waaraan hij soms jarenlang werkt: over verliefde en vrijende 
mensen des nachts op straat, over geïnterneerden in Zweedse 
gevangenisen, psychiatrische patiënten, enzovoort. Een 
stroom van beelden, die afgezien van een behoorlijk hoge 
score aan ijzersterke foto’ s, vooral Petersens onverzadigbare 
jacht op hoogst intieme beelden aan de oppervlakte brengt. 
Naast zijn onmiskenbare vakmanschap lijkt echter vooral 
een soort (gecultiveerde?) ontwapenende naïviteit zijn beel
den te behoeden voor het werkelijk gênante of voor de 
‘sociale pornografie’. Die naïviteit heeft weliswaar een keer
zijde. Zo had Petersens oeuvre alvast een wat omzichtiger 
tentoonstelling en zeker een ander soort boek kunnen gebrui
ken. In deze dure, onfunctionele publicatie, waarin de foto’s 
zelfs af en toe vergezeld gaan van oneliners, genre succes
agenda, moét zelfs de meest authentieke anekdote verstom
men en een wat zeurderige nostalgie toeslaan.
Anders Petersen. Foto’s 1966-1996 is samen met de vijfde 
‘Documentaire foto-opdracht Vlaanderen’ — Schoolblues 
van Mare Steculorum - en Get what you want, de frisse foto’ s 
die Freya Maes uit Sint-Petersburg meebracht, tot 28 maart 
té zien in het Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 
2000 Antwerpen (03/242.93.00). Van 24 april tot 13 juni 
slaat circus World Press Photo er opnieuw zijn tenten op. 
(E.E.)

VICTOR BURGIN. Is theoreticus, auteur, Professor of the 
History of Consciousness aan de universiteit van Californie, 
fotograaf en recent ook videokunstenaar. Sterk beïnvloed 
door het Franse structuralisme, spitst het beeldende werk van 
deze Britse Amerikaan (1941, Sheffield) zich van meet af 
aan toe op een onderzoek van het waarnemingsproces. Na 
een studie van de rol die de taal speelt in onze omgang met 
beelden, raakt Burgin vanaf de vroege jaren ’70 sterk geïn
teresseerd in fotografie. Vooral de illusionaire mogelijkhe
den van het fotografische beeld houden hem bezig in die tijd. 
Verderop in die zeventigerjaren begint Burgin te werken aan 
een reeks ‘fragmenten van de dagdagelijkse mythologie’ : hij 
ontleent beelden aan de reclamewereld of de pers en plaatst 

er andere (vaak politiek sloganeske) woorden en teksten bij, 
bij wijze van ‘semiotische guerilla’, zo zegt hij. Burgin 
maakt daarnaast ook zelf foto’s, die qua beeldtaal doen 
denken aan de street photography à la Robert Frank of 
Cartier-Bresson, niet gearrangeerde beelden, dus, louter 
chance encounters. Wel gaat Burgin die zwart-witbeelden 
groter afdrukken dan het traditionele formaat en voorziet hij 
ze — op het negatief - van sociaal-kritisch geladen teksten of 
narratieve suggésties. Framed uit 1977 verbindt zo bijvoor
beeld de opname van een of andere publieke plaats waar 
vooral een Marlboro-reclame in het oog springt, met een 
tekst over een vrouw bij de kapper, die niet meer van haar 
spiegelbeeld losraakt. In terugblik op Burgins veelomvat
tende en heterogene oeuvre, blijft vooral deze reeks werken 
een uitschieter. In de loop van de jaren ’80 krijgen zijn 
werken er immers een vrijwel teugelloos aantal ‘dimensies’ 
bij. Eigen foto’s, vinden een plaats naast citaten uit de film- 
of kunstgeschiedenis, al dan niet als veelluiken gepresen
teerd, allerhande reproductietechnieken en elektronisch ge
genereerde beelden worden döor elkaar gebruikt, logo’s en 
pictogrammen duiken op in combinatie met foto’s en 
monochrome kleurvlakken, enzovoort. Recent lijkt Burgin 
overigens tot op zekere hoogte terug te grijpen naar zijn 
vroegere 'straatfotografie': “Today I use a video camera in 
the street, a sort of street video”. In de marge van Viewpoint, 
het documentair filmfestival in Gent, is in de Vereniging de 
recente installatie The Embrace te zien die Victor Burgin 
samen met Francette Pacteau realiseerde voor Fotohof in 
Salzburg. Verwijzend naar een sculptuur van Brancusi be
staat The Embrace uit twee tegenover elkaar geplaatste 
monitoren die een videoloop te zien geven. Daarnaast wor
den er een aantal nieuwe triptieken met inktjetfoto's ge
toond, die Burgin als Studies for video omschrijft en die voor 
zijn videowerk zowat het equivalent vormen van de klas
sieke ‘voorstudie’ van een schilderij.
Recent werk van Victor Burgin tot 4 april in de Vereniging 
van het Museum voor Hedendaagse Kunst, Citadelpark, 
9000 Gent (09/222.38.96). (E.E.)

LANDSCHAPPEN, AUGUST SANDER & JEFF WALL. 
Het tempo waarmee de Photographische Sammlung van de 
SK Stiftung Kultur der Stadtsparkasse Köln degelijke ten
toonstellingen blijft leveren, is overweldigend. Amper is de 
voorstelling van de benijdenswaardige privécollectie van 
Manfred Heiting verteerd, of daar dient zich - als aanloop 
dan nog tot een nieuwe uitgave van de Ménschen des 20. 
Jahrhunderts - een ander ambitieus project aan: een gron
dige, exhaustieve studie en presentatie van August Sanders 
landschappen, met als pendant in een aparte ruimte een 
selectie van zes landschapsbeelden van Jeff Wall. Voeg daar 
de twee accurate publicaties aan toe die dit project ondersteu
nen en je krijgt een meer dan werkbaar profiel van wat een 
structurele en dynamische omgang met fotografische beel
den en hun geschiedenis vandaag zoal kan betekenen.
Ook het doorbreken van al te rigoureuze opvattingen over 
klassieke oeuvres uit de fotografiegeschiedenis kan daartoe 
gerekend worden. Zo doet er over de landschapsfoto's van 
August Sander een hardnekkige mythe de ronde: de these 
van de ‘innerlijke emigratie’, zoals Olivier Lugon het noemt 
in de verhelderende studie bij deze tentoonstelling. Sander 
zou zich, nadat de portretten van Antlitz der Zeit in 1934 door 
de nazi’s in beslag waren genomen, gedurende de twaalf 
jaren van het Derde Rijk veiligheidshalve maar op land
schappen zijn gaan toeleggen, noodgedwongen zou hij zijn 
toevlucht tot de ‘vrije natuur’ hebben gezocht. De resultaten 
van Lugons onderzoek spreken dit echter (voor het eerst) 
formeel tegen. Niet enkel heeft August Sander zich in de loop 
van zijn hele carrière intensief met het landschap ingelaten, 
het vormde voor hem zelfs het doorslaggevende argument 
om überhaupt met fotograferen te beginnen. In zijn aller
eerste tentoonstelling in 1906 waren dan ook al voluit 
landschapsbeelden opgenomen en zo kwamen in de loop van 
een periode die reikt van het eind van de vorige eeuw tot de 
jaren ’50, parallel lopend met de portretten, nog duizenden 
landschapsfoto’s tot stand. Bovendien schrijft een aanzien
lijk deel daarvan zich - net zoals de portretten - volledig in
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August Sander

Gelande um Heisterbarch, voor 1934, ©VG Bild-Kunst, Bonn 1999

in het globale project dat Sander voor zichzelf had geformu
leerd: het realiseren van een ‘exacte fotografie’. Een fotogra
fie die een wetenschappelijke werkwijze beoogde en die via 
uiterste beeldscherpte en vereenvoudigde compositie, bo
venal een hoogst nauwkeurige weergave van de werkelijk
heid nastreefde. In het grote ‘portret’ dat hij op die manier 
wilde realiseren van de samenleving van zijn tijd, wilde hij 
zich in eerste instantie op de 20ste-eeuwse mens richten, 
maar toch spreekt hij in een brief van 1925 ook over zijn 
voornemen om gelijklopend daarmee een verzameling beel
den aan te leggen die de ontwikkeling van dorp tot moderne 
grootstad zou documenteren, om zo “eine wahre Psycholo
gie unserer Zeit und unseres Volkes zu geben”.
Bij het bekijken nu van Sanders landschappen op zich, valt 
wel meteen de uiteenlopende kwaliteit ervan op. Naast heuse 
meesterwerken in het genre, vind je er net zo goed doorsnee 
toeristische opnamen of plaatjes voor heimatkalenders te
rug. Natuurlijk is dat zo, zegt Olivier Lugon, je mag immers 
niet uit het oog verliezen dat August Sander een beroeps
fotograaf was, die in zijn atelier verschillende mensen 
tewerkstelde en een behoorlijk deel van zijn tijd met com
merciële opdrachten (zoals reisgidsjes of de populaire reeks 
Schone Heimat van de fameuze Blaue Bûcher) aan de slag 
was. Al is er tot op vandaag nooit één Sanderopname van de 
Loreley boven water gekomen...
Ook in dit puur professionele werk schemert niettemin 
Sanders ambitie door om het landschap als een studieobject 
- als een ‘fysionomie’ - te beschouwen, die een hele natuur- 
en cultuurgeschiedenis in zich draagt. In een radiolezing uit 
1931 neemt hij in dit verband zelfs het begrip ‘exacte 
landschapsfotografie’ in de mond, een term waarin tegelijk 
een flinke notie van de eigentijdse ontwikkelingen van de 
geografische wetenschap, de meteorologie en topografie, 
botanica en geologie, als een besef van de vroege 19de- 
eeuwse romantische landschapschilderkunst meeklinken. 
Sander wilde een esthetische en een wetenschappelijke - een 
zakelijk-documentaire - bekommernis met elkaar verbin
den. Daarin lag volgens hem precies de opdracht van de 
moderne fotografie: “die wissenschaftliche und die 
sogenannte künstlerische Photographie zu einer einheitlichen 
photographischen Gestaltung zu bringen”. Zo gaan in een 
aantal van de beste Sander-landschappen inderdaad lyrisch 
geladen, soms zelfs idyllisch gecomponeerde beelden op in 
een uiterst precieze, zakelijke setting - de balans slaat echter 
vrijwel nooit naar het puur pittoreske over.
Wat August Sanders werk echter van de traditionele kunst
fotografie en de romantische landschapschilderkunst onder
scheidt, en het tegelijk met een wetenschappelijk-geografi- 
sche benadering van het landschap verbindt, zit hem ook in 
de methode. Het werken in reeksen, conceptueel, vanuit een
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typologische en comparatieve blik. Een ‘vergelijkende’ fo
tografie die, zoals we inmiddels weten, danig school heeft 
gemaakt. Het blijkt dan ook een op zijn minst geïnspireerde 
keuze om deze maidenpresentatie van Sanders landschappen 
niet te laten uitmonden in een inmiddels bijna vanzelfspre
kende stamboom-tentoonstelling (Sander meets his 
Becher schiller). De confrontatie met een zestal ‘pure’ land
schappen van Jeff Wall houdt in deze meer uitdagingen 
achter de hand. Voor een reflectie over ‘genre’ en ‘stijl’ 
bijvoorbeeld. Noch louter documentair, noch puur schilder
kunstig is de stijl van Walls landschapsbeelden, hoewel 
klassieke compositieregels van harmonie en proportie nooit 
veraf zijn. Walls landschappen zijn, evenmin (en zelfs nog 
beduidend minder) als die van Sander pittoresk, ze moeten 
veeleer gelezen worden als mogelijke studies van de wijze 
waarop een ‘landschap’ geconstrueerd wordt. Over het ma
ken van landschappen is ook de titel van het beknopte essay 
dat Wall voor de publicatie bij deze tentoonstelling schreef. 
Ik maak landschappen of soms stadsbeelden, zegt hij, om het 
proces van zo’n ‘nederzetting’ na te gaan, maar ook om voor 
mezelf uit te maken om wat voor beeld het nu eigenlijk gaat, 
wanneer we het over een ‘landschap’ hebben. Om een 
landschap te kunnen ‘maken’ moeten we volgens Wall, 
afstand nemen. Ver genoeg om ons aan de aanwezigheid van 
andere mensen (de figuren, noemt hij ze) te onttrekken, maar 
toch niet zo ver, dat we hen als ‘actoren in een sociaal veld’ 
uit het oog verliezen. “Of, preciezer uitgedrukt, juist op het 
punt waarop we de figuren als actoren uit het oog verliezen, 
kristalliseert het landschap zich tot genre.”
Opmerkelijk - en tegelijk ook vanzelfsprekend - is dat zowel 
het boek over Sander als de publicatie over Wall, de be
roemde tentoonstelling New Topographies (George Eastman 
House, Rochester, 1974-75) aangrijpt als vergelijkingsbasis 
(of lanceerplatform). Met werk van onder meer Robert 
Adams, Lewis Baltz, Bernd en Hilla Becher, Nicholas Nixon 
of Frank Gohlke schoof New Topographies kordaat een 
nieuwe visie op de landschapsfotografie naar voor, die 
wezenlijk documentair was, afstandelijk, onspectaculair en 
allesbehalve schilderkunstig. Ook August Sander, zo blijkt 
uit deze recente studie, streefde in zijn landschappen naar een 
vergelijkbare precisie en objectiviteit en interesseerde zich - 
als hij maar even kon - voor complexe landschappen, waarop 
de mens zijn stempel had gedrukt. New Topographies ver
breedde op een fundamentele en systematische manier het 
begrip ‘landschap’ door zich op topografische thema’s en 
structuren te concentreren: hoe de industrie of de gestandaar
diseerde architectuur het landschap heeft ‘getekend’ bij
voorbeeld. In de vroege jaren ’80 maakt Jeff Wall zijn eerste 
landschappen en hoewel er thematische parallellen met de 
Nieuwe Topografen aan te stippen zijn, gaat zijn werk 
formeel een heel andere richting uit. Wall, zegt Susanne 
Lange, werkt binnen de regels van het klassieke landschap- 
schilderij (het pastorale, het ideaallandschap, enzovoort) en 
wil van binnenuit - zij het vanuit een met de New 
Topographies verwant afstandelijk standpunt - op een ideo- 
logisch-kritische manier met het landschap-als-beeld om
gaan. Wall: “Voor mij draagt het landschap als genre ertoe 
bij de afstand zichtbaar te maken, die we tussen elkaar 
moeten bewaren, om zo bij elkaar te kunnen vaststellen, wat 
we, onder zich voortdurend wijzigende omstandigheden, 
lijken te zijn”. Geïsoleerd van de rest van zijn oeuvre, 
bouwen de ‘landschappen’ van Wall een merkwaardige stilte 
en een intrinsieke spanning op, die even de groteske 
luidruchtigheid van andere taferelen uit de herinnering bant. 
August Sander: Landschaftsphotographien eh Jeff Wall; 
Bildervon Landschaften tot 28 maart in de Photographische 
Sammlung SK Stiftung Kultur, lm Mediapark 7,50670 Köln 
(0221/226.59.00), www.sk-kultur.de (E.E.)

Beeid/Scherm

VERBINDINGEN-JONCTIONS 3. Het voorlopige pro
gramma van de derde editie van Verbindingen-Jonctions van 
Constant vzw vermeldt als centraal thema de formulering 
van een kritisch vertoog over de nieuwe media zelf. Men wil 

op zoek gaan naar realisaties en dragers van actuele kritiek in 
die nieuwe media, naar veranderingen in het veld, de notie 
van het auteurschap en het vertoog als handelswaar, oftewel 
kritiek als spektakel.
Tot nader order zal in de Fondation pour l’Architecture een 
selectie websites van kunstenaars, critici en activisten ge
consulteerd kunnen worden, naast een balie waar men ter 
plaatse c.d.-roms, video’s en boeken kan ontlenen. Lezingen 
door onder meer Hal Foster, Thierry de Duve, Joost Smiers 
en Matthieu Laurette vinden ook hier plaats met voor het 
overige installaties van onder meer Beat Streuli. In het 
Brussels Filmmuseum en in Cinema Nova staat een pro
gramma films en video’s op stapel. De Beursschouwburg 
tenslotte brengt ‘acousmatische’ muziek en performances. 
Verbindingen-Jonctions 3 loopt van 30 april tot 10 mei, 
waarbij men accurate informatie later in de maand kan 
verkrijgen bij Constant, Fortstraat 5, 1060 Brussel (02/ 
539.24.67). (E.W.)

FILM IN IRAN. Onder het regime van Sjah Mohammed 
Reza Pahlavi kende Iran een vrij bloeiende filmindustrie die 
jaarlijks een 70-tal films voortbracht. Populaire genres wa
ren de komedie, het melodrama en de ‘luti’, een soort 
actiefilms. Door de steun van de Verenigde Staten voor het 
moderniseringsprogramma van de Sjah, en de daarmee ge
paard gaande verdediging van Amerikaanse commerciële 
belangen, werden film- en televisieprogrammatie vooral 
beheerst door MGM-films en NBC-series. 1969 luidt het 
ontstaan van de cinema motefdvet (de nieuwe Iraanse ci
nema) in met Darius Mehrju'i's Gav (de koe) en Qaisar van 
Mas’ud Kimia’i. Deze laatste was een film in het ‘luti’- 
genre, met een duidelijke band tussen de good guys en de 
traditionele cultuur. Gav is eerder van sociaal-realistische 
inslag en markeert het begin van een neorealistische trend die 
tot heden voortduurt.
Desondanks wordt bij het uitbreken van de revolutie de 
cinema voornamelijk beschouwd als een instrument van 
westerse cultuurkolonisatie. Zo’n 180 bioscopen worden 
door het revolutionaire vuur vernield. Een strenge censuur 
selecteert zowel in de import als in de eigen productie. 
Scènes die als aanstootgevend gezien worden, worden ver
wijderd, of gedeeltelijk onzichtbaar gemaakt. De controle op 
de eigen productie betreft synopsis, script, cast, technische 
ploeg en het afgewerkte product. In 1989 valt de censuur op 
het script weg, maar dat doet weinig af aan de censuur die de 
filmmakers zichzelf opleggen. Onduidelijkheid over wat 
kan en wat niet, zorgt gedurende de eerste jaren na de 
revolutie voor de afwezigheid van vrouwen in Iraanse films. 
Aan de mate waarin vrouwen op het voorplan treden, is 
overigens een evolutie in de censuur af te lezen. Als halver
wege de jaren ’80 het aantal vrouwelijke personages stijgt, 
dan bevinden ze zich eerst vaak op de achtergrond, tegen het 
einde van het decennium komen ze ook vooraan in de 
beeldcompositie.. Ook de evolutie van de ‘afgewende blik’ 
naar een rechtstreeks, soms seksueel geladen kijken naar de 
mannelijke tegenspeler is markant in een culturele omgeving 
die vrouwenogen, door het gebruik van de sluier, een uitzon
derlijk sterke expressieve-lading geeft.
Het grootste probleem van de Iraanse film zijn noch de 
inhoudelijke beperkingen, noch de kwaliteit van de films, die 
overigens buiten kijf staat - men denke aan het intelligente 
en toegankelijke modernisme, wars van alle hysterie, van 
Abbas Kiastorami- maar wel de gebrekkige infrastructuur 
en vooral de concurrentie van video en televisie. Via goed
kope satellietontvangers zijn immers verschillende televisie
kanalen te ontvangen, ook van meer westerse landen, wat 
door de politieke leiders met lede ogen wordt aanzien. Het 
officiële verbod op videorecorders leidde tot een erg bloeiende 
zwarte markt in buitenlandse videocassettes van lage techni
sche kwaliteit. De ironie wil dat het regime om dat tegen te 
gaan op grote schaal een infrastructuur voor massamedia 
moet uitbouwen.
Voorlopers uit de jaren ’60 en ’70 van de hedendaagse Iraanse 
film zijn in de maand maart te zien in het Brusselse film
museum, Baron Hortastraat 9, 1000 Brussel (02/507.83.70). 
(P.R.)

AFRIKA FILMFESTIVAL. Reeds een tiental j aar ver
toont de Leuvense Derdewereldraad films uit zogenaamde 
ontwikkelingslanden. In het kader van Vierkant voor 
Afrika (1996) is deze bescheiden filmprogrammatie uit
gegroeid tot een Vlaams-Brabants filmfestival dat uit
drukkelijk de keuze heeft gemaakt films uit Afrika te 
vertonen. Met producties uit de Magreb, sub-Sahara en 
zuidelijk Afrika willen de organisatoren de culturele rijk
dom van dit continent aan een groter publiek vertonen. 
Tot de vertoonde films horen dit j aar onder meer Clando 
(J. M. Teno), Le grand blanc de Lambaréné (Bassek Ba 
Kobhio), en werk van Ousmane Sembène en Med Hondo 
zoals Camp de Thiaroye en Sarraounia. Er zijn ook 
schoolvoorstellingen en mogelijkheden tot gesprek met 
geïnviteerde regisseurs.
Het 4de Afrika Filmfestival loopt tussen 20 april en 11 mei in 
Leuven, Brussel, Aarschot, Diest en Dilbeek. Informatie via 
Film- en Cultuurpromotie, Leuvensebaan 323, 3220 Hols- 
beek (016/44.37.02). (P.R.)

Publicaties

ATELIER VAN LIESHOUT. Toen vorige zomer de bur
gemeester van het Zuid-Franse dorp Rabasténs de tentoon
stelling The Good, The Bad + The Ugly van Atelier Van 
Lieshout kort na de opening liet sluiten, stond de gemeen
schap Van Lieshout er niet lang beteuterd bij. Vrijbuiters 
slaan hun kamp gewoon elders op en Atelier Van Lieshout 
heeft geen gebrek aan uitnodigingen. Wat louter ‘un accident 
en cours de route’ leek, groeit nu uit tot een dankbare por in 
de rug om de ideeën van zelfvoorziening en -verdediging in 
versneld tempo te ontwikkelen.
Bij NAi-Uitgevers verscheen onlangs een opmerkelijk, goed
koop pulpboekje dat The Good, The Bad + The Ugly docu
menteert aan de hand van tekeningen van de geplande 
leefsituaties, met foto’s van dildo’s, wapens, laboratoria en 
werkplaatsen, woonwagens, een Mercedes met granaat
werper en als voorlopig hoogtepunt de opdracht voor het 
Walker Art Center in Minneapolis. Van Lieshout realiseerde 
er een behoorlijk verdacht, pikzwart houten huisje gelegen in 
een idyllisch park, inclusief een gigantische, oogstrelende 
trailer die als rondreizend atelier voor ‘jongeren in de minder
bedeelde wijken’ geactiveerd zal worden. De tekstbijdragen 
in dit boekje verstoren op geen enkele manier het profiel van 
de gesmeerd lopende onderneming van het Atelier. Geen 
doorwrochte, analytische en afstandelijke teksten, zoals Sven 
Lütticken in het laatste zomernummer van deze krant over 
Van Lieshout pleegde - dat zou haaks staan op de logica van 
dit boekje. Wel exploreren psycholoog Menno Noordervliet, 
criminoloog Peter Hoefnagels en architectuurcriticus Bart 
Lootsma aan de hand van beknopte en bevlogen lemma’ s de 
activiteiten en implicaties van Van Lieshouts handelswijze. 
De auteurs zijn lichtjes koketterende medeplichtigen gewor
den die middels varianten op complottheorieën, astrologie, 
sociologie en dies meer met humor de goede zaak bepleiten. 
Als toemaatje wordt bovendien het werken in ploeg van 
Atelier Van Lieshout doorgelicht op doelmatigheid, met 
Vermelding van voor- en nadelen van de medewerkers in de 
verschillende hen toebedachte rollen. Over Joep van Lieshout 
bijvoorbeeld - geportretteerd als bedrijfsleider in zwarte 
broek, hemd en goudgelen das - rapporteert het verslag van 
het vermaarde studiebureau BelBin Associates onder meer 
het volgende: “could be good at solving complex problems 
or at introducing new ideas...” maar, “could have problems 
adapting to a supportive and subordinate role when necessary” 
en erger, “should not be involved in work where tolerance of 
other people’s shortcomings is essential”.
Atelier Van Lieshout, The Good, The Bad + The Ugly is in een 
Franse, Duitse of Engelse editie leverbaar door NAi Uitgevers, 
Postbus 237, 3015 CB Rotterdam (010/440.12.03). Een 
televisietip is de documentaire die Jeroen Visser maakte over 
Atelier Van Lieshout - deze begint met de slachting en ver
werking van een varken op het ritme van vlotte salsamuziek. 
Vertoning op maandag 29 maart omstreeks 23.00 uur op het 
programma Het Uur van de Wolf op Nederland 3. Van 3 april
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tot 30 mei is The Good, The Bad + The Ugly tevens te zien in 
het Museum für Gegenwartskunst, Limmatstrasse 270 in 
8005 Zürich (01/277.20.50). (E.W.)

RIRKRIT TIRAVANIJA. Uit Rirkrit Tiravanija’s ten
toonstelling Das Soziale Kapital in het Migros Museum für 
Gegenwartskunst in Zürich is de publicatie Supermarket 
voortgekomen, die ook meteen dienst doet als catalogus bij 
Tiravanija’ s soms jaren terugliggende exposities in De Appel 
in Amsterdam, Le Consortium in Dijon en het Wexner 
Center for the Arts in Columbus, Ohio. Tiravanija’s werken 
zijn situaties: hij biedt in kunstinstellingen mogelijkheden 
voor ontspannen drankjes, gemeenschappelijke maaltijden, 
overnachtingen en inkopen. Das Soziale Kapital in Zürich 
bestond onder meer uit een functionerende kleine super
markt, aangevuld met onder meer een curry-keukentje en een 
opnamestudio waar bandjes demo’s konden opnemen. Af
beeldingen van dergelijke ondernemingen geven vaak maar 
een zeer gebrekkige indruk, en veel hangt bij een publicatie 
over zijn werk dan ook af van de teksten: die dienen in ieder 
geval te schetsen hoe een tentoonstelling tot stand kwam en 
hoe zij werd gebruikt.
Enkele auteurs slagen daarin, bijvoorbeeld Laura Hoptman 
in haar terugblik op de verkleinde kopie van het fameuze 
Glass House van Philip Johnson die Tiravanija als plek voor 
educatieve en creatieve activiteiten voor schoolklassen in de 
tuin van het Museum of Modem Art liet plaatsen. Op 
geestige wijze beschrijft Hoptman hoe Tiravanija het 
ontstaansproces van een afstand volgde en alle door de 
curator genomen beslissingen over materialen en technieken 
zonder meer prima vond, en hoe de scholieren en hun leraren 
tijdens de tentoonstellingsduur gebruik maakten van dit 
bouwsel. De tekst van Rein Wolfs over dit werk is helaas zo 
allusief dat het moeilijk is emit op te maken hoe alles in zijn 
werk ging. Over het algemeen hebben de meeste auteurs in 
Supermarket de neiging om voor een incrowd te schrijven en 
uitleg achterwege te laten. De ideale lezer van dit boek heeft 
alle werken zelf gezien en ondergaan, want de foto’s bieden 
zoals gezegd vaak weinig soelaas.
Een motief in Tiravanija’s werk dat uit Supermarket duide
lijk naar voren komt is zijn gewoonte om vereenvoudigde, 
uitgeklede versies van bestaande ruimtes elders op de wereld 
neer te zetten - bijvoorbeeld van zijn New Yorkse loft in 
Keulen, van een New Yorkse galerie in De Appel of van 
Johnsons Glass House in de tuin van het MOMA. Deze 
bouwsels zijn tijdelijke, efemere podia voor allerhande acti
viteiten - zo mocht iedereen 24 uur per dag gebruik maken 
van de houten kopie van Tiravanija’s Toft’ in de Kölnischer 
Kunstverein, iets wat door daklozen spoedig werd ontdekt. 
Men kan dit aspect van Tiravanija’ s werk evenals de herhaal
delijk opduikende tenten relateren aan zijn in Supermarket 
veelvuldig becommentarieerde nomadendom, dat al begon 
toen hij als kind van een Thais diplomatenpaar in Buenos Aires 
geboren werd.
Nomadisch of op zijn minst erg mobiel leven ook veel van de 
auteurs van deze publicatie. Supermarket is een fascinerend 
document van een internationaal netwerk van mensen die 
geavanceerde kunst maken, tentoonstellen of erover schrij
ven: Curatoren als Hans-Ulrich Obrist en Hou Hanru - die in 
Supermarket zijn vertegenwoordigd door middel van een 
gesprek met Tiravanija en zijn collega Navin Rawanchaikul 
- zitten als spinnen in dit web. Men kan zich bij het lezen 
soms niet aan de indruk ontdoen dat er sprake is van een rare 
Borgesiaanse sekte waarvoor Tiravanija occulte rituelen 
organiseert. Weliswaar poogt hij zich op allerlei bevolkings
groepen te richten, en slaagt hij daar met bijvoorbeeld zijn 
exposities in de Kölnischer Kunstverein én het MOMA tot 
op zekere hoogte ook in. Maar hoewel daklozen en kinderen 
dankbaar gebruik maken van Tiravanija’s diensten, zijn zij 
uiteindelijk pionnen in een spel waarvan anderen de spelers 
zijn - namelijk de kunst-insiders voor wie een supermarkt in 
een museum een belevenis is en die een Thaise maaltijd van 
Rirkrit als iets bijzonders ondergaan.
Net als het werk van Duchamp in zijn tijd van ontstaan is dat 
van Tiravanija esoterisch, bestemd voor een ingewijde elite 
-al is die ingewijde kring nu groter dan destijds. Tiravanija’s

Atelier Van Lieshout

Mercedes met 57 mm kanon, 1998

werk krijgt niet zoveel aandacht omdat het de grenzen van de 
kunstwereld overschrijdt, maar juist omdat het die kunst
wereld dringend nodig heeft en erbuiten onzichtbaar is. 
Avant-gardistische strategieën worden door hem 180 gra
den gedraaid: zijn werk ondermijnt de autonomie van de 
kunst niet, maar ondersteunt haar juist. Terwijl de grenzen 
tussen kunst en vormgeving, mode, reclame de neiging 
hebben om steeds meer te vervagen, biedt Tiravanija in feite 
uiterst specialistische kunst voor de connaisseurs die over 
zijn intenties en zijn nomadendom theoretiseren. Een derge
lijke kwalificatie is uiteraard op zichzelf niet negatief. Er 
kunnen sterk uiteenlopende conclusies uit worden getrokken 
- over Tiravanija’s werk en over de kunstwereld die het 
kennelijk nodig heeft.
Supermarket is een uitgave uit 1998 van het Migros Museum 
für Gegenwartskunst, Zürich, in samenwerking met het 
Wexner Center for the Arts, Columbus, Le Consortium, 
Dijon en De Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, 1017 DE 
Amsterdam (020/625.56.51). (S.L.)

ROSEMARIE TROCKEL. De publicatie van de langs 
Hamburg, Londen, Stuttgart en Marseille reizende Trockel- 
retrospectieve stelt in een negental secties even zoveel the
matisch verwante of door eenzelfde medium verbonden 
Werkgruppen voor. Elke sectie heeft een eigen inleidende 
tekst van een andere criticus, terwijl voorin een algemene 
inleiding van de hand van Gudrun Inboden staat. Interpre- 
tieren ist nichtig luidt daarvan de titel, die meteen op het 
probleem van deze en andere tekstbijdragen wijst. De au
teurs benadrukken vrijwel alleen dat Trockels werk ironisch, 
ambivalent en labyrintisch is: zij willen in geen geval de 
indruk wekken dat zij de draad van Ariadne voor dit complex 
bezitten. Zelden zal in één catalogus zo vaak Deleuze zijn 
aangehaald, als rituele bezwering opdat de lezer toch vooral 
begrijpt dat Trockels werk een rizoom is en vele ingangen 
kent. Men zou iets meer het besef tentoon mogen spreiden 
dat dit de criticus niet van de taak ontslaat de vluchtlijnen en 
niveaus in Trockels oeuvre in kaart te brengen, hoe onvolle
dig dergelijke pogingen ook mogen zijn.
De tentoonstelling en de catalogus beslaan werken uit de 
periode 1986-1998, met een accent op de jaren ’90. De eerste 
sectie is gewijd aan werken met wol; ieder deel is genoemd 
naar de plaats waar de betreffende werken of een deel ervan 
voor het eerst zijn tentoongesteld, en de wol-werken zijn 
geïdentificeerd met Trockels thuisbasis Keulen. Het accent 
ligt niet zozeer op de reeds klassieke Strickbilder uit de 
jaren ’80, machinaal gebreide ‘schilderijen’ waarmee Trockel 
door een ‘vrouwelijk’ materiaal en een ‘mannelijke’ 
productiewijze te combineren voorgender-verwarring zorgde. 

maar op nieuwer werk: zo drukte Trockel uitvergrote wol- 
patronen op glas, die een all over patroon vormen dat op 
celweefsel lijkt. Het deel Brüssel staat in het teken van 
eieren, onder andere met een oorspronkelijk bij Xavier 
Hufkens getoonde kippenren uit 1993, volgens de laatste 
wetenschappelijke inzichten gebouwd voor optimaal woon
genot en een optimale eierproductie. Naast deze sarcastische 
flirt met de bio-industrie, die doet denken aan het Hausfür 
Schweine und Menschen dat Trockel met Carsten Holler op 
Documenta X toonde, staan werken waarin Trockel allerlei 
culturele en seksuele connotaties van het ei verkent. In Leben 
heisst Strumpfhosen stricken (1998) lijkt Trockel met een 
assortiment van sterk uiteenlopende afbeeldingen een iro
nische ei-my thografie te beoefenen naar analogie van Marcel 
Broodthaers' preoccupatie met de adelaar. Broodthaers’ 
gebruik van leeggezogen eieren in sommige assemblages 
vindt een pendant in Ohne Titel (Eier-Vorhang) uit hetzelfde 
jaar: in dit voor een spiegelende achtergrond gehangen 
eiergordijn vormen de afzonderlijke eitjes samen een geor
dende maar in de details oneffen wandsculptuur, die doet 
denken aan voomoemde ‘biologische’ wolpatronen. Een 
andere illustratie toont een ‘zuil’ van eieren die ironisch aan 
Brancusi’s oneindige zuil referereert, maar de verwijzing 
naar de door Broodthaers al geïroniseerde verheerlijking van 
een generatieve natuur à la Brancusi contrasteert Trockel 
met het ‘industriële’ element van de wetenschappelijke 
kippenren. Trockels favoriete plek ligt in de tussengebieden, 
tussen vertrouwde polariteiten - zo gezien is de stortvloed 
aan Franse differentiedenkers in de catalogusteksten niet 
verwonderlijk.
Het menselijke lichaam is in Trockels werk van de jaren ’90 
directer en prominenter aanwezig dan voorheen. De sectie 
Wien II bevat Beauty, een reeks affiches met via de computer 
‘verbeterde’ portretfoto’s van jonge mensen: deze affiches 
waren in 1995 massaal in het straatbeeld van Wenen aanwe
zig. Deze mooie posthumane mensen hebben symmetrische 
gezichten, maar een paar afwijkende details zijn er wel 
degelijk. Met hun verschillende gekleurde monochrome 
achtergronden vormen de verschillende foto’ s bonte affiche- 
wanden die de wereld van de United Colors of Benetton 
evoceren. Men gaat zoeken naar de commerciële en/of 
maatschappelijke boodschap, maar die is er niet. Deze beel
den doen aan als de gebruikelijke verleiders, maar ze lokken 
het oog niet naar producten of naar een merknaam. De blik 
ketst op hun ondoordringbare oppervlak af. Bevreemdender 
nog zijn de recente zwart-witfoto’s van naakte paren: het 
lijken illustraties uit een gids ‘Hoe bemin ik mijn partner’ van 
omstreeks 1970. Tijdens de computerbewerking is de achter
grond weggesneden, zodat de zittend of liggend gefotogra
feerde stellen op een witte achtergrond zweven. De intimiteit 
van het getoonde contrasteert met de klinische uitvoering: 
zijn deze mensen wellicht proefkonijnen in een behavio
ristisch experiment? Ondanks de egalitaire naaktheid en de 
‘neutrale’ achtergrond lijken ze evenmin vrij te zijn als de 
kippen in Trockels luxehok. Trockel plaatst als vanouds 
pesterige vraagtekens bij de zelfverheffing van de mens 
boven het in de bio-industrie uitgebuite en tot machine 
gereduceerde of juist sentimenteel vermenselijkte dier - iets 
wat ze reeds deed in haar eerste Tierfilme uit de late jaren ’70. 
Misschien is dit geen draad van Ariadne, maar toch een rode 
draad, één van de rode draden, in haar oeuvre.
Rosemarie Trockel, Werkgruppen 1986-1998, Hamburger 
Kunsthalle - Oktagon Verlag, Köln, 1998. (S.L.)

DIRK BRAECKMAN. z-Z(t) (afkorting voor ‘zur Zeit’) 
verzamelt 57 foto’s (1992 - 1998) van Dirk Braeckman in 
boekvorm. Achteraan in het boek is een interview van Erik 
Eelbode met de fotograaf opgenomen.
Braeckmans foto’s sympathiseren niet met hun onderwerp. 
De fotograaf stelt zijn professionele kunnen niet ten dienste 
van het helder presenteren of mooi maken van het gefotogra
feerde. De blik van deze camera is zelden genereus. Op het 
eerste gezicht lijken het zelfs vaak amateuristische foto’ s van 
alledaagse voorwerpen en interieurs, banale kiekjes van 
banale omgevingen. Dat zou men kunnen afleiden uit de 
reflecties, die niet vermeden werden, uit de camerapositie
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“van waar ik sta of zit,” verklaart Braeckman in het interview 
- uit de onscherpte, uit het gebrek aan contrast, of uit de 
regelmatig terugkerende indruk van een allesomfloersende, 
grijze waas. De fotografische argeloosheid van de amateur is 
hier echter ver te zoeken. Dat de beeldinformatie wel dege
lijk streng georganiseerd werd, valt op door de consequente 
toepassing van stijlelementen met het oog op herkenbare 
doeleinden of effecten. Een van die doeleinden is het mini
maliseren van het ruimtelijke effect in de voorstelling. Nu 
kan een indruk van diepte ontstaan door overlapping van 
elementen of contrast, door allerhande figuur-achtergrond 
effecten, door opstelling in verschillende plans of al dan niet 
gesuggereerde perspectieflijnen. Braeckman probeert dat 
diepte-effect zo klein mogelijk te houden. Dat doet hij door een 
centrale positie in te nemen, op gelijke afstand van de gefoto
grafeerde elementen, door een vlak tot onderwerp te maken, 
door in min of meer evenwijdige opstelling te fotograferen, 
enzovoort. Even zoveel methodes om de ruimtelijkheid tot een 
minimum te beperken. Vandaar ook dat de vele hier gepresen
teerde fragmenten van huiskamers en meubilair bezwaarlijk 
interieurs te noemen zijn, er wordt immers niet gekeken naar 
een ruimtelijke dispositie, een plaatsing, een configuratie van 
elementen. De vraag aan de toeschouwer is niet om in een 
ruimte te kijken, maar naar een fotografisch vlak. In dat vlak 
worden de beeldelementen getrokken. Dit houdt een heel 
andere verhouding tot het beeldonderwerp in. Er wordt niet via 
een velum, een ‘venster’, een ruimte afgetast, die dan elliptisch 
in het vlak weergegeven wordt, maar het projectievlak zelf 
wordt bekeken. Daarom doen deze foto’s veeleer denken aan 
scans, of aan satellietfoto’s.
Wat geldt voor de ruimte, geldt voor de objecten. Er wordt 
niet gespeurd naar een nieuwe presentatie van het onder
werp. Wat wordt gefotografeerd, wordt in zijn banaliteit, zijn 
grootste gemene deler van betekenis gelaten. Eén van de 
foto’s, E.P.-S. V.-93, toont, opzettelijk of niet, wat er vanuit 
het gezichtspunt van de tekenaar in Albrecht Dürers overbe
kende houtsnede De tekenaar van de liggende vrouw te zien 
moet zijn. De vergelijking toont wat er onder meer aan de 
hand is. De foto zoekt geen anatomisch detail: er is nauwe
lijks een lichaam. Er is slechts een restant daarvan, 
gecomprimeerd en vervaagd tot een om een gelijkmatig 
verdeelde aandacht vragend vlak. Er is dan ook geen sprake 
meer van voyeurisme want een nauwelijks als dusdanig 
herkenbaar lichaam kan niet fungeren als lustobject. Ruimte 
voor een fantasme is er niet, want daar is een in de ellips 
beloofd, onzichtbaar gebleven deel voor nodig. In deze 
foto’s wordt geen act van kijken voorgesteld, maar een 
recuperatie van iets zichtbaars. Het zichtbare lijkt eerder 
materiaal of aanleiding van de foto dan wel het werkelijke 
onderwerp. Er is met andere woorden geen terugkoppeling 
van de uiteindelijke foto naar het oorspronkelijke object. De 
foto wordt hier niet gebruikt om een positie in te nemen, iets 
— dat, daar - een kwalificatie te geven. Daar is scherpte en 
onderscheid voor nodig. De onderscheiden die deze beelden 
maken, houden echter minder verband met het voorwerp van 
de foto, dan met het fotografische resultaat, waar dit deel van 
het vlak ten opzichte van dat deel wordt geplaatst. Dit 
verklaart ook Braeckmans keuze van banale onderwerpen. 
Deze zijn onmiddellijk herkenbaar en in dezelfde oogopslag 
te beoordelen als van een algemeen erkende lelijkheid en 
slechte smaak. De snelheid waarmee dat kan gebeuren is 
essentieel: elk opvallend kenmerk, de geringste hint van 
mogelijke schoonheid zou de aandacht resoluut op het voor
werp in kwestie trekken. De banaliteit is minder een oordeel 
van deze fotografische blik, dan wel een voorwaarde ervan. 
Ze stelt deze voorwaarde aan de orde, maar laat niet toe om 
via de foto op het oordeel terug te komen.
Waarom dan niet volledig abstraheren en louter fotogra
fische tweedimensionale objecten maken? Omdat het echte 
onderwerp van de foto’s in Braeckmans publicatie z.Z(t)de 
erin gestelde fotografische daad is: niet het banale, verheven 
tot fotografie, maar de banalisering, door de fotograaf. Het 
zijn demonstraties van het ontmantelen van ruimte en voor
werp in de constructie van een oppervlak. In die zin zijn het 
ook foto’s, die het steeds over zichzelf hebben.

Dirk Braeckman

E.P.-S.V., 1993

Dirk Braeckman, z.Z(t) is in 1998 uitgegeven door Ludion, 
Muinkkaai 42,9000 Gent (09/233.48.16). Van 28 maart tot 
16 mei wordt een uitgebreide keuze tentoongesteld in Mu
seum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14 in 9831 Deurle 
(09/282.51.23). (P.R.)

DE VERBEELDING IN CONTEXT (I). Het De verbeel
ding in context-project van het Filmmuseum is een antwoord 
op de vraag hoe men films presenteert die zich in de eerste 
plaats als misverstand zullen laten bekijken. Want noch de 
categorieën van de klassieke filmgeschiedenis (stijl, genre, 
auteur,... ), noch de manier waarop de hedendaagse film ons 
leert kijken en verhalen begrijpen, zijn een grote hulp bij de 
confrontatie met bioscoopfilms uit de jaren ’ 10. We vinden 
weinig herkenbaars inde onderwerpen en de genres uit die 
periode, evenmin in acteurspel en narratieve constructie. 
Vanwege die ondoordringbaarheid is het gemakkelijk ze af 
te doen als minderwaardig, niet beantwoordend aan heden
daagse standaarden, als een cinema die nog onaf is en daarom 
hoogstens sympathiek onhandig en charmant in zij n naïviteit. 
Zo luidt min of meer het oordeel van de klassieke film- 
geschiedschrijving zoals die in de jaren ’30 ontstond. Pas na 
Wereldoorlog I vond de cinema echt aansluiting bij de artis
tieke programma’s van de 20ste eeuw: films van voordien 
sluiten veeleer aan bij de 19de-eeuwse esthetiek. De jaren 
’ 10 worden dan ook meestal beschreven als een overgangs
periode, te waarderen waar zich kenmerken van latere ci
nema aankondigen, maar zelden op zich voor vol aanzien. 
Het eerste initiatief De verrijzenis der beelden van het 
project De verbeelding in context combineerde de vertoning 
van een aantal films uit deze periode met een avondlijke 
wandeling op het kerkhof van Laken en een bezoek aan het

atelier van grafmonumenten van de beeldhoüwersfamilie 
Salu. De poses en gebaren die voorkomen in deze funeraire 
sculpturen, treffen we eveneens aan in de films. Iets begrij
pen van wat er aan de hand is in de ene, helpt ons toegang 
vinden tot het andere. Waar bij de wandeling commentaar en 
uitleg zo kort mogelijk werden gehouden om vooral de 
omgeving zelf ‘aan het woord te laten’, verschaffen de essays 
in deze uitgave tekst en uitleg. Oök deze teksten leggen in 
hun opeenvolging een traject af van de grafsculptuur naar de 
film. In haar bijdrage over het atelier Salu, wijst Linda 
Van Santvoort op de aandacht die werd besteed aan de 
presentatie van de sculpturen, de zorg voor decor en licht
inval in de tentoonstellingsruimtes van het atelier, waar de 
enscenering in stilte de klant moest verleiden. Lode De Clercq 
beschrijft raakpunten en overlappingen, binnen theater, gra
vure en grafsculptuur, in de uitdrukking van burgerlijke 
rouw en smart door conventionele personages. Een vaak 
voorkomende pose is die waarbij het bovenlichaam, met 
omhooggeslagen blik, als het ware aan de hemel wordt 
aangeboden. Dirk Lauwaert analyseert hoe deze conventio
nele houding functioneert in de vertelling en in de ruimte van 
de film, welke verhouding ze installeert tussen de persona
ges. Wat zich eerst laat afwijzen als een verouderd cliché, en 
dus als oppervlakkig of retorisch, laat zich in die analyse 
onthullen als inhoudelijk noodzakelijk en betekenisvol. Dit 
soort beelden wil, eerder dan een schijnregistratie te zijn, een 
innerlijke werkelijkheid uitbeelden. Hét afsluitende essay 
van Mariann Lewinsky houdt een pleidooi voor deze 
‘ongelijkende’, ‘innerlijke’ beelden. De vier hier samenge
brachte essays kunnen in de eerste plaats gelden als een 
ontvankelijkheidsverklaring, een weigering om periodes uit 
film- en kunstgeschiedenis irrelevant te verklaren omdat de 
gevoeligheden die eruit blijken de onze niet meer zijn. Ze 
tonen ook dat de racistische reflex - is een andere periode 
immers ook niet een ‘andere cultuur’? - ten opzichte van de 
cinema van de jaren ’ 10 een evidentie is, omwille van de 
stereotypering, omwille van de onbekommerdheid om de 
psychologie van personages, om de voorkeur voor dis
continuïteit die eruit blijkt, en talloze andere redenen. Met 
andere woorden, een gevoeligheid veroveren, vraagt inspan
ning. De beelden die ‘verrijzen’, zijn niet die van ons die nu 
leven, maar hebben de doden de levenden niets te vertellen? 
De verbeelding in context (I) : de verrijzenis der beelden 
bevat een korte inleiding van bedenker Eric de Kuyper, 
essays van Linda Van Santvoort, Lode De Clercq, Dirk 
Lauwaert en Mariann Lewinsky, en is geïllustreerd met 
filmfotogrammen en foto’s van grafmonumenten. Een Ne
derlands- en Franstalige uitgave uit 1998 van de vzw Epitaaf, 
Onze-Lieve-Vrouw voorplein 16,1020 Brussel en het Film
museum, Baron Hortastraat 9,1000 Brussel (02/507.83.70). 
(PR.)

HET WILDE WONEN/FARMAX. Wij, Nederlanders, 
moeten ons zorgen maken. De Bijlmerflats zijn nog niet 
afgebroken, of de door ons gekoesterde eengezinswoningen 
liggen al weer onder vuur. Nederland schijnt te veranderen in 
één amorfe brij van gelijkvormige rijtjeswoningen. En ken
nelijk is dit een probleem. In het tijdperk van de individua
lisering, zo wordt verondersteld, kunnen de architectuur ên 
het landschap geen uniformiteit uitdrukken. In twee recente 
publicaties, uitgegeven bij 010, wordt het gevecht tegen de 
‘zee van middelmatigheid’ aangegaan. Bij Carel Weeber, 
voormalig voorzitter van de Bond van Nederlandse Archi
tecten, krijgt het individualisme gestalte in keuzevrijheid 
voor elke bewoner in de vormgeving van de eigen woning. 
Het wilde wonen is het afscheid van het staatsdenken in de 
architectuur, zo wordt de lezer reeds vanaf de voorkaft 
toegeroepen, en de gebezigde terminologie laat inderdaad 
niets te raden over. Er is volgens Weeber een nieuwe woon
consument opgestaan: onze welvaartmaatschappij heeft de 
huurder tot koper geëmancipeerd, en de overheid, de bouw
ondernemers en niet in de laatste plaats, de architecten en 
stedenbouwers, moeten zich aan deze nieuwe doelgroep 
aanpassen. Er moet niet langer gedacht worden in kant-en- 
klare eindbeelden, maar in randvoorwaarden, waarbinnen de
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Nieuwe Publicaties .

■ Raymond Bellour, / ‘enire-images2, Mots, images, essais 
1988-1999, P.O.L., Paris, 1999.
■ François Bon, Dehors est la ville, Edward Hopper, 
Flohic Editions, Charenton, 1998.
■ Mike Davis, Ecology of fear, Los Angeles and the 
imagination of disaster, Metropolitan Books, New York, 
1998.
■ Nathalie Heinich, Ce que l’art fait à la sociologie. Les 
Editions de Minuit, Paris, 1998.
■ Eric Hobsbawm, Behind the times. The decline and fall of 
the twentieth-century avant-gardes, 
Lectures, Thames & Hudson, 1998.
■ Candida Hofer, Photographie, Schinner-Mosel Verlag, 
München, 1998.
■ David Lynch, Entretiens avec Chris Rodley, Cahiers du 
Cinéma, Paris, 1998. ’
• Boris Mikhailov, Unfinished Dissertation; SctAo, Zurich, 
1999. ■
■ Jean-Luc Moulène, Là guetde de l’emploi, Editions de 
l’ERBA, Valence, 1999.
■ Jean-Luc Moulène, Memo, Korinsha Press, 1999.
■ Jackson Pollock, tent.cat., KirkVarnedoeen PepeKarmel, 
Museum of Modem Art, New York, 1998.
■ Slow space, red. Michael Bell en Sze Tsung Leong, The 
Monacelli Press, New York, 1998.

consument maximale keuzevrijheid heeft: in kavelgrootte, 
in woninggrootte en -indeling, in vormgeving. Terwijl de 
auto-, kleding- en meubelindustrie allang massaproductie 
leveren, moet in Nederland de emancipatie van de catalogus
woning nog beginnen. Om de beroepsgroep alvast een voor- 
proefje van de nieuwe esthetica te geven, laat Weeber de 
plekken zien waar bewoners aan de dwingende (beeld)regie 
zijn ontkomen: in woonwagenkampen, volkstuincomplexen 
en kampeerterreinen. Weeber, wil, zoals hij al eerder een 
plek in de geschiedenis van de Nederlandse stedenbouw wist 
te propageren met de herintroductie van het gesloten bouw
blok, nu ook zijn naam verbinden aan de volgende episode: 
de vrijstaande woning. Weebers onbeschaamde retoriek 
maakt Het wilde wonen tot een smakelijk en uitdagend 
pamflet, dat terecht wijst op de noodzaak tol hervorming van 

de woningbouw. De retoriek wordt pas vervelend in de 
bijdrage van Wouter Vanstiphout, waarin de boodschap nog 
eens verteld wordt, maar nu voorzien van een teleologische 
geschiedschrijving, vol blinden en zieners. Zijn boodschap 
dat het wilde wonen alleen geslaagd is indien er ook sprake 
is van wild plannen is schrikbarend gemakzuchtig, omdat het 
betoog ophoudt - zoals altijd bij teleologische geschied
schrijving - bij de beoogde stelling, en de uitwerking ervan 
aan de verbeelding van de lezer wordt overgelaten. Het 
grappigste van wild plannen is nog wel dat in de voorgestelde 
gelegenheidsconsortia van bedrij ven en instellingen de indi
viduele bewoner, om wie het allemaal begonnen was, net zo 
zeer uit beeld is, als bij de door Vanstiphout vermaledijde 
overheidsplanning. Een vorm van regie van bovenaf is 
kennelijk toch nodig. De wilde haren van het wilde plannen 
zijn er dus alweer af.
In FARMAX, een beelden- en artikelenbundel van het 
architectenbureau MVRDV, wordt regie van bovenaf als 
vanzelfsprekendheid ervaren. MVRDV is in de ogen van 
Weeber waarschijnlijk het prototype architectenbureau oude- 
stijl: het bemoeit zich met alles, van villabouw tot nationale 
plannen als Emptyscape, waarin ‘lege ruimte’, een steeds 
schaarser goed, als volwaardige functie is opgenomen in 
Holland Town. Het is duidelijk dat met dit soort plannen 
MVRDV de gelijkschakeling individualiteit-keuzevrijheid 
abstraheert tot het aanbrengen van ruimtelijke diversiteit. 
Variatie ontstaat volgens MVRDV door contrasten. En wil
len we die op nationaal niveau handhaven, dan moeten we, 
vrees ik, op zoek naar een filantropische dictator die de baas 
wordt van Holland Town. Het pleit voor FARMAX dat ze de 
consequenties van hun denken durven te onderzoeken: de 
bescherming van het ene gebied, zo stelt Winy Maas, bete
kent dat een ander gebied meer belast wordt; kiezen we voor 
hogere dichtheden dan zetten we onze wettelijke licht- en 
geluidsnormen onder druk. Willen we dat? Dat Maas’ ant
woord ‘ja’ is, in naam van de vooruitgang (lees: het creëren 
van een contrastrijk landschap) leidt geen twijfel. In menige 
bijdrage wordt de FAR (de Floor Area Ratio, de verhouding 
tussen het totale vloeroppervlak van een gebouw, ten op
zichte van de kavel) gemaximaliseerd. Soms levert dit prach
tige beelden op, zoals in Gothics, waar Maas de hypothese 
verkent om de Amsterdamse binnenterreinen vol te bouwen, 
met inachtneming van de beperking dat deze bouwvolumes 
niet zichtbaar mogen zijn vanaf straatniveau. Maar meestal, 
als het op stedenbouwkundig niveau tot een concrete uitwer
king komt, zijn de resultaten verwant aan de hellingbanen en 
city vorming-retoriek van de jaren ’60.

Wat zo raadselachtig is aan zowel Het wilde wonen als aan 
FARMAX, is dat individualisme zo vanzelfsprekend als 
wezenskenmerk van deze tijd wordt gezien, zonder dat de 
ruimtelijke vertaling daarvan geproblematiseerd wordt. Ener
zijds constateert MVRDV dat uniek-zijn in het tijdperk 
waarin iedereen zijn eigen lifestyle uitkiest, niet meer moge
lijk is, sterker nog: het resultaat is een zee van eenvormigheid. 
Anderzijds wordt onvermoeibaar voortgestreden voor een 
pluriform beeld, in naam van datzelfde individualisme. 
Weeber ziet het wilde wonen als sluitstuk van de 
massaproductie, die de meubel- en kledingindustrie reeds 
geëmancipeerd heeft. Maar alle voorbeelden die hij geeft van 
reeds bestaande informele woonvormen, van stacaravans tot 
woonkeet, geven een merkwaardig uniform beeld. Het lijkt 
wel of de heren architecten het nog steeds niet kunnen laten. 
In naam van de tijdgeest wordt consumenten een schijnbaar 
zaligmakende keuzevrijheid voorgehouden. Maar één keuze 
wordt hen onthouden, en wel de meest wezenlijke: de keuze 
gewoon en middelmatig te zijn. Grijs, en niet zwart-wit. 
Carel Weeber, Het wilde wonen, met een tekstbijdrage van 
Wouter Vanstiphout en MVRDV, FARMAX, excursions on 
density, (eds. Winy Maas, Jacob van Rijs en Richard Koek) 
zijn beide in 1998 uitgegeven bij 010 Publishers, Watertoren
weg 180, 3063 HA Rotterdam (010/433.35.09). (P.B.)

Coördinatie: Etienne Wynants

Medewerkers: Petra Brouwer, Erik Eelbode, S ven Lütticken, 
Peter Rotsaert, Rogier Schumacher, Lieven Van Den Abeele
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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 3138 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 
---------------------------------------------------------------------------- --------------------------

■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108 -9300 Aalst®053/71.06.46 - wo-za 13-18u

Michelle Grabner, Jan De Vliegher [tot 11/4]
■ Netwerk
De Ridderstraat 28 - 9300 Aalst © 053/78.89.81 - wo-za 14-18u
Karei Breugelmans [tot 10/4]
Els Vanden Meersch [1/5 tot 13/6]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300 Aalst© 053/78.86.80 - do-za 14-18u zo 10u30-13u30
Stefan Annerel - schilderijen/’Social-arf ’ - Luc Fierens, Annina Van Sebroeck - 
mail-art [tot 3/4]

Antwerpen

■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 - 2000 Antwerpen ©03/231.90.56-wo-za 14-18u
‘Inner moments out there” - Ralph Groenen [tot 24/4]
■ Vera Van Laer Gallery
Hoogstraat 11-13 - 2000 Anwerpen© 03/227.32.42-wo-za 13-18u
“Fotografie accrochage” - Beat Streuli, Attilio Maranzano, Thomas Florschuetz, 
Jan Kempenaers, Angel Vergara, Niels Donckets [tot 30/3]
■ Gallery Ronny Van de Velde
Uzerenpoortkaai 3 - 2000 Antwerpen © 03/216.30.47 - di-zo 10-18u
Pierre Alechinsky [tot 30/5]
■ Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 - 2000 Antwerpen 003/202.46.27 - dagelijks 1 l-18u
“Spring 99, een podium voor jong talenf ’ [16/4 tot 16/5]
•MUHKA

Leuvenstraat 32 - 2000 Antwerpen © 03/238.59.60 - di-zo 10-17u
Rombouts & Droste [tot 28/3]
Elly Strik/Tn-ouf ’ - Jean-Claude Ruggirello - video, installaties [tot 11/4]
Alex Vermeulen [12/3 tot 9/5]
■ Galerie IHAM
Paardenmarkt 92 - 2000 Antwerpen © 096/20.68.23 - do-zo 14-18u 
“Glasvezelroute Oezbekistan” - Hogeschool Antwerpen dept I [tot 28/3]
Erik Van De Mert - schilderijen [tot 25/4]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000 Antwerpen © 03/238.78.09 - di-zo 10-17u
“Ambient city, transient radio” - liro Auterinen, Elukka Eskelinen, Tommi
GrOnlund, Matti Knaapi, Petten Nisunen [tot 25/3]
■ Jacob Jordaens Art Center
Reyndersstraat 6 - 2000 Antwerpen © 03/201.00.11 - di-zo 11 -18u
“Keramiek 99” [1 tot 5/4]
“Bulgaarse kunstenaars”/Leo Camps, Pieter Celie [tot 11/4]
Eleonor Van De Rijt Annie Andriesen [17/4 tot -/5]
•Elzenveld

St-Jorispoortstraat 27bis - 2000 Antwerpen © 03/223.56.10 - do-zo 12u30-17u30
Jef Van Campen - schilderijen [tot 11/4]
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000 Antwerpen © 03/238.81.66 - do-za 13-17u
Ab van Hanegem [8/4 tot 1/5]
■ Galerÿ Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 - 2000 Antwerpen © 03/237.11.27 - di-vr 10-18u za 12-18u 

“Group show” - Plamen Dejanov & Swetlana Heger, Orgacom, Sean Snyder, 
Tomoko Take & Chikako Watanabe [tot 10/4]
On Kawara [15/4 tot 22/5]

■ Van Laere Contemporary Art
Verlatstraat 23-25 -2000 Antwerpen ©03/257.14.17 -di-za 14-18u
Luca Pancrazzi [15/4 tot 22/5]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai 47 - 2000 Antwerpen ©03/248.08.71 - wo-za 14-18u
Angel Vergara [tot 10/4]
Franky D.C., Walter Swennen, Erik van Lieshout, Sven t Jolie... - schilderijen 
[15/4 tot 22/5]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai 47 - 2000 Antwerpen © 03/242.93.00 - di-zo 10-17u
Anders Petersen, Mare Steculorum [tot 28/3]
“World Press Photo 1999” [10/4 tot 13/6]
■ Century Center Project, 4de verd. (Roomade)
De Keyserlei 58-60 - 2018 Antwerpen © info 03/224.85.08 - wo-zo 10-18u
“Your heart is telling you something” - Koo Jeong-a [tot 28/3]
■ deSingel
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen © 03/244.19.20 - di-zo 14-18u
“SubUrban options, fotografie en verstedelijking” [2/4 tot 30/5]
■ Studio Propaganda
Helenalei 26, iode verd. - 2018 Antwerpen © 03/230.20.27
“David Bowie & Liliane Vertessen" [tot 28/3]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwerpen © 03/238.40.34 - ma-vr 1 l-13u 14-18u
Jef Janssens, Cécile Verplancke - schilderijen [tot 25/3]
Gerrit de Morée, Cees Rijppaert [9 tot 30/4]
■ HAL Antwerpen
Bleekhofstraat 22 - 2018 Antwerpen © 03/232.73.95 - VF-za 14-18
“The scavengers daughter and White Pompe!” - Orla Barry & Els Dietvorst 
[3/4 tot 8/5]
■ Galerie Annie Gentils
Peter Benoitstraat40- 2018 Antwerpen © 03/216.30.28 - ma-vr 12-22u za 14-22u30
“The unadapted city & worldtour" - Luc Deleu [tot 10/4]
■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 - 2600 Berchem © 03/286.88.20 - di-zo 10-17u
“Berchem aan de muur: de bewoners” [27/3 tot 2/5 ]

Bonheiden

■ Art Depot
Oude Keerbergsebaan 2 E - 2820 Bonheiden ©015/52.00.12 - vr-zo 14-19u 
JAS, Guy Vandenbranden [14/3 tot 9/5]

Brainel'Alleud

■ Centre d’Art Nicolas de Staël
Ch. de Mont Saint Jean 83 -1420 Brainel'Alleud© 02/386.15.35 -ma-vr 9u30- 
16u30 wo 9u30-13u za-zo 14-18u
Julio Gonzalez - sculpturen, tekeningen [tot 28/3]

Brussel

■ Galerie Mot & Van den Boogaard
A. Dansaertstraat46- 1000Bmssel©02/514.10.10-do-za 12-18u30.
Variante de la cure type” - Dominique Gonzalez-Foerster [20/3 tot 17/4]
■ Beursschouwburg
A. Ortsstraat 22 - 10(X) Brussel ©02/513.82.90-do-za 12-22uzo 12-18u
“Lost nation” - Gojim 5.1- bibliotheekinstallatie [tot 20/3]
■ Galerie Artiscope II
Barthélémylaan 20 -1000 Brussel ©02/503.17.65-wo-za 14-18u
“Photographs of the late sixties of more than fifty artists like Ben, Broodthaers,
Buren.. " - Angelika Platen [tot 17/4]
■ Galerie Damasquine
Dageraadstraat 36 -1000 Brussel© 02/646.31.53 r wo-za 13-19 .
Gelieve de galerie te bellen voor tentoonstellingsinformatie
■ Galerie James Vandamme
Kloosterdreef 37 -1000 Brussel ©02/644.30.63 - di-za 12-18u
Charles Long [-/3 tot -/4]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen
Koningsstraat 10 - 1000 Brussel © 02/507.84.66 - di-zo 10-18u
Mark Wallinger [tot 25/4]
“Portretten van de kunstenaar” - Jan Vercraysse [tot 2/5]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3-1000 Brussel ©02/508.32.11 - di-zo 10-12u 13-17u 
“Gezondheid en reclame, twee eeuwen affiches, verzameling Therabel" [tot 21/3]
■ Petra Bungert Projects
OLV. vanVaakstraat2-1000 Brussel© 02/502.69.12-do-za 14-18u
Dan Walsh - schilderijen/'Mud book” - John Cage, Lois Long [tot 15/5]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000 Brussel © 02/219.14.22 - di-za 14u30-18u
lan Wallace [-/3 tot-/4]
■ Galerie Drantmann
Werfstraat 13 -1000 Brussel © 02/223.57.07 - wo-vr 14-19u za 12-18u
Valérie Mannaerts [-/4 tot-/5]
• Heizel Palejs 12
Belgiëplein -1020 Brussel
“Art Brussels 99” - kunstbeurs [23 tot 27/4]

■ Abel Joseph Gallery
Maarschalk Fochlaan 89 -1030 Brussel © 02/245.67.73 - di-za 11-19u
"L'arbre/sculpture" - Nathalie Joiris [tot 21/3]
"Grafitti kunstenaars"P'Tags" - Frédéric TScharner - fotografie [8/4 tot 22/5]
■ Sint-Lukasgalerij

Paleizenstraat 70 - 1030Brussel©02/250.1166-ma-vr 10-17uza 13-17u
Peter Downsbrough [tot 20/3]
■ Galerie van het RHoK
E.deThibaultlaan2-1040 Brussel© 02/733.45.51 -wo 13-20u do-za 13-17u
Hans Verhaegen [tot 27/3]
• Galerie Artiscope I

St.-Michielslaan 35-1040 Brussel 0 02/735.52.12-di-vr 13u30-18u
‘Monica, steel cutouts” - Tom Wesselmann [24/3 tot 21/5]
•
Blanchestraat 32 -1050 Brussel ©02/646.31.53-wo-za 13-17u
“Apocalypse or Utoia” - Gregory Green [tot 21/3]
Gelieve de galerie te bellen voor tentoonstellingsinformatie
■ Gemeentelijk Museum van Elsene
JeanVanVolsemstraat71 -1050 Bmssel©02/511.90.84-di-vrl3-18u30  za-zo 
10-17u
“Victor Hugo (1802-1885), tekenaar"P'Vrijdag 30 augustus 1996" - Louis-
Philippe Breydel [tot 25/4]
■ Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat 55 -1050 Brussel © 02/649.02.59 - ma-vr 12u30-19u za-zo 11-19u
“Jardins sculptures” - Pierre Culot [tot 4/4]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livornostraat 35 -1050 Brussel © 02/538.08.18 -di-za 14-19u
Jeanloup Sieff [tôt 20/3]
“Common Sense” - Martin Parr/Matthew Mac Caslin, Yan Pei Ming, Sam
Samore [25/3 tôt -/4]
“Art Brussels” - kunstbeurs [23 tot 27/4]
■ Galerie Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 -1050 Brussel © 02/646.63.30 - di-za 12-18u

“Insiders and other recent works” - Antony Gormley [tot 20/3]
Jan Vercruysse, Peter Rogiers [25/3 tot 24/4]
Juliâo Sarmento [29/4 tot 29/5]
“TEFAF Maastricht’ - kunstbeurs [12 tot 21/3]
“Art Brussels” - kunstbeurs [23 tot 26/4]
“Art Chicago” - kunstbeurs [5 tot 11/5]
■ De Pianofabriek
Fortstraat 35a -1060 Brussel© 02/541.01.70 -ma-vr 10-17u za-zo 13-18u -
“Parvis” - Stefaan Dheedene, Hans Verhaegen, Yoshimasa Matsumoto, Andreas 
Brehmer, Frederic Geurts... [tot 4/7]
■ Art Kiosk
J. Volderslaan 9 -1060 Brussel ® 02/534.66.11 - do-za 10-18u30
‘Modem faces, baroque anatomies, secret males” - Edward Lucie-Smith [tot 10/4]
■ Espace Photographique Contretype
Verbindingslaan 1 -1060 Brussel © 02/538.42.20 - di-zo 13-18u

“Ein anderer Bliek” - Zoltan Jokay, Robin Merkisch, Peter Neusser, .. .[tot 2/4]
‘ ‘Résidence d'artistes à Bruxelles: Barbara & Michael Leisgen, Angel Marcos” [tot 11 /4] 
“Mission photographique à Bruxelles” [15/4 tot 30/5]
■ Centre Culturel Jacques Franck
Waterloosesteenweg 94 -1060 Brussel © 02/538.90.20 - di-vr 14-17u30 za-zo 
10-17u30
Hughes Dubuisson - schilderijen [18/3 tot 19/4]
■ Cultureel Centrum Brussel
Oude St-Nikolaaskerk - St.-Nikolaasplein 5-1120 Brussel © 02/262.04.33 - di-do 
za-zo 15-18u
Pieter Abs [26/3 tot 24/4]
■ Le Botanique
Koningsstraat 236- 1210Bntssel©02/226.12.11 -di-zo 1 l-18u vrH-21u
“Labo & Co.” - Cathy Peraux, Juan Paparella, Luc Grossen... [tot 21/3] ’

Charleroi

E Palais Beaux-Arts
Place du Manège - 6000 Charleroi © 071/30.15.97 - di-zo 10-18u
“Retrospectieve Gaston Chaissac (1910-1964)” [tot 28/3]
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 -6032Charleroi/Mont-sur-Marchienne©071/43.58.10- 
di-zo 10-18u
"Afriques" [tot 22/5]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze © 09/381.96.70 - ma wo-vr 14-17u30 za- 
zo 10-12u 14-17u
“Charles Picqué (1799-1869)” - schilderijen [tot 28/3]

Deurle

■ Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14-9831 Deurle ©09/282.51.23 -wo-vr 14-17uza-zo 10-12u 14-17u
“Nieuwe projecten” - Joëlle Tuerlinckx [tot 21/3]
Dirk Braeckman [28/3 tot 16/5]
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Museum onder Udler
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Provinciaal Centrum voor Beeldende Hunsten - Begijnhof 
Zuivelmarkt 33 - 3S00 Hasselt website : http://uUL.limburg.be/begiinhof

Tel. 32 [0] 11 23 59 BO - fax 32 [0] 11 29 59 61
Openingsuren : dinsdag tot zaterdag va, 10-17u.

zondag van 14-17U.

Hub Baerten. Jon Carlier. François Cuflel, Michael Dons, Jan Von Den Dobbelsteen, 
Dmitr Dulfan, Fred Eerdekens. Babis Handilaptis, Francisha Lambrechts,
Jethro Volders & Filip Van Dingenen Curator • Jan Carlier
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Eernegem Oostende

■ Arta
Bekeputstraat 9 - 8480 Eernegem © 051/58.31.54 - vr 15-18u za-zo 14-19u
Robie Vanoutryve, Joost Vanpoucke - schilderijen, beelden [tot 28/3]

■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat tl - 8400 Oostende © 059/50.81.18 - di-zo 10-18u
Jean Bilquin [13/3 tot 18/4]

Galerie CD
Geel Otegem
■ De Halle
Marlet 1 - 2440 Geel © 014/57.08.66 - do 14-16u vr 16-20u za-zo 10-17u
“Red Star Line” [tot 12/4]
■ De Slijperij
Doelenstraat 41 -2440 Geel ©014/58.27.51 -do 19-22u za-zo 14-17u
William Speakman - installaties, tekeningen [tot 28/3]
■ Cultureel Centrum de Werft
Werft 32 - 2440 Geel ©014/57.08.66-ma 13u30-16u30di9-12u3013u30-18u
wo-vr9-12u3013u30-16u30za 10u30-12u
“Overseas roads” - Eline ‘t Sant [tot 31/3]
Leo Soons [6/4 tot 14/5]

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem © 056/64.48.93 - wo-zo 14-18u
"Battlefields & beekeepers” - Jan Fabre/'Werkstatt Europa” - Thomas Lange [lot 21/3] 
“Art Brussels 99; Josef Felix Müller, new sculptures” - kunstbeurs [23 tot 27/4] 
"Werkstatt Europa” - Josef Felix Müller [27/3 tot 9/5]

I
I

Overijse

■ Cultureel Centrum Den Blank
Begijnhof 11 - 3090 Overijse © 02/687.59.59
“Japan” [tot 18/4]

(.ink
Sint-Amands

Mensen tekenen
■ FLA&CC/Aksent vzw
André Dumontlaan 2 - 3600 Genk© 089/84.52.23 - ma-vr9-17u
“Art paper art, nieuwe vormen van papierkunst’ ’ - M. Vlamings, I. Evers, M.
Diduch, L.Rombouts & J. Decoster [tot 18/4]

■ Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Kaai 22 - 2890 Sint-Amands © 052/33.08.05 - za-zo 12- 19u
“Emile Verhaeren en Europa” [26/3 tot 31/10]

Gent

■ Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent
Citadelpark 1 - 9000 Gent © 09/222.38.96 - di-zo 14-18u
Victor Burgin [tot 4/4]
■ Museum voor Industriële Archeologie en Textiel
Oudevest 18 - 9000 Gent © 09/223.59.69 -

“Tuinen van Eden, ven Keizer Karei tot heden” [21/4 tot 25/6]
■ De Witte Zaal
Posteernestraat 64 - 9000 Gent © 09/225.42.90 - di-vr 12u30-18u za 1417u 
“Tuinieren na de oorlog, deel 1 -1945-1970” - Gaston Bertrand, Bram Bogart, 
Jean Brusselmans, André Buellens, Amédée Cottier... [tot 27/3]
■ Campo Santo Kapel
Antweapsesteenweg-9040 Gent ©09/225.49.18-vr 14-19u za-zo ll-19u
‘Toewijding” - Gery De Smet [1 tot 30/5]
m Druksel
Sint-Theresiastraat 3 - 9000 Gent © 09/228.56.70 -1 l-18u
“Druksel 99” [24 tot 25/4]

Sint-Niklaas

■ Cultureel Centrum St.-Niklaas
Grote Markt 1-9100 Sint-Niklaas © 03/760.91.50 - di-za 13-17 zo 10-17u
“Internationale exlibriswedstrijd” [28/3 tot 9/5]
■ Vierkante Zaal, Akademie voor Schone Kunsten
Van Britsomstraat - 9100 Sint-Niklaas © 03/776.33.00 - ma-wo 19-21u za-zo 10- 
12u 14-17u
“Atelier Sonja R. Bauters” [27/2 tot 21/3]
“De laatste duivels” - Francky Cane, Caritas Melle, Célestin, ... [tot 4/4]

i Dillier

21 maart tot 15 mei 1999

opening: zo 21 maart om l lu tot 13u

Strombeek-Bever

■ Cultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein- 1853Strombeek-Bever©02/267.41.56-dagelijks 10-22u30

“Ice” - Walter Verdin [tot 28/3]
“Kunstenaars van Grimbergen” [9/4 tot 6/5] ■

Hasselt Tielt ■ ■
■ CCultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan 5 - 3500 Hasselt © 011/22.99.31 - di-zo 10-17u
“Halo’s” - Johan Tahon - sculpturen, tekeningen, grafiek [tot 21/3]
“Herman Teirlinck Prijs” [18/3 tot 18/4]
■ Galerij van het Begijnhof
Zuivelmarkt 33 - 3500 Hasselt ©011/21.02.66 - di-za 10-17u zo 14-17u 
‘Toegepast 4”/”Myron” [tot 21/3]
■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten, Begijnhof 
Zuivelmarkt 33 - 3500 Hasselt © 011/29.59.60 - di-za 10-17u zo 1417u 
“Museum onder water, ice-breakers" - Hub Baerten, Jan Carlier, François 
Curlet, Michael Dans, Jan Van Den Dobbelsteen, Fred Eerdekens, Francisca 
Lambrechts... [tot 18/4]

Kasterlee

■ Frans Masereel Centrum
Zaardendijk 20 - 2460 Kasterlee © 014/85.22.52 - ma-vr 9-12u 13-16u
“Workshop diepdruk en vlakdruk” [tot 17/4]

Kortrijk

■ Galerie CD
Kortrijksestraat 44-8700 Tielt ©051/40.77.81 -do-za 15-18u
“Mensen tekenen” - Berlinde De Bruyckere, Monika Dillier, Nina Haveman -
werken op papier [21/3 tot 15/5]
■ Gallery De Gryse
Rameplein 22-23 - 8700 Tielt ©051/40.04.18-do-za 15-19uzo 10u30-13u
Agnes Maes, J.CJ. Vanderheyden, Peer Veneman [-/3 tot -/4] K

Turnhout

■ Academie voor Schone Kunsten
Gemeentestraat5 -2300Tumhout©014/41.41.85 - ma-do 18-21u za 10-12u 14-17u
“Zwart-wit en kleur” - G. Verbeeck [tot27/3]

Zonnebeke

kortrijkstraat 44. B-8700 tielt tel/fax 32 (0) 51 40 (
gsm 675 28 89 29
do-vrij-za 15-18 u en na afspraak

■ Cultureel Centrum De Poort
leperstraat7-8980Zonnebeke ©051/77.04.41 - wo+za 14-18u zo 10-12u 14-18u
Camiel van Breedam [27/3 tot 18/4]
“Louis Paul Boon” [23/4 tot 9/5] Week-end Tentoonstellingen

■ Harmagedon
Sasboslaan 7-8510 Kortrijk © 056/21.65.65 - vr-ma 15-19u

Frank Slabbinck, Ronny Van Paesbrugghe, Veerle Van Wilder, Véronique
Wiame - schilderijen, sculpturen, juwelen [tot 5/4]
■ Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat 38 - 8500 Kortrijk © 056/25.88.57 - ma do-vr 14u30- 
18u30
Alexis Gorodine, Gerrit Germonpré - schilderijen, grafiek, sculpturen [11/3 tot 18/4] 
“4 x jong bloed” [22/4 tot 30/5]

Duitsland

Berlin

Leuven

■ Cultureel Centrum Leuven
Brusselsestraat 63 - 3000 Leuven © 016/23.84.27 - ma-vr 10-16u30 za-zo 13-18u 
“Architectuurprijs van de stad Leuven; wonen in een stedelijke omgeving, 
projecten 1994-1998” [11 tot 25/3]
“Demarches” [25/4 tot 20/6]
■ Universiteitsbibliotheek KUL
Ladeuzeplein 21 - 3000 Leuven © 016/32.46.60 - ma-vr 9-18u za 9-12u 
“Démarches” - Philip Aguirre y Otegui, Ghada Amer, Michel François, Jef Geys, 
Ann Veronica Janssens... [25/4 tot 20/6]
■ De Kunstbank, EVE-N & YET Gallery
-Vaartstraat 30 - 3000 Leuven ©016/23.99.86 - wo-za 13u30-17u
“MOEV, we are...” - Peter Blatt, Nico D. Liz Kampe, René Kantor [tot 27/3]

■ Kathe-Kollwitz-Museum
Fasanenstrasse 24-10719 Berlin © 030/882.52.10
“Der Simplicissimus in der Kaiserzeit, Kathe Kollwitz und die Satire zur sozialen 
Frage" [tot 18/4]
■ Neue Nationalgalerie
Potsdamer StraBe 50 -10785 Berlin © 030/226.26.56 - di-vr 10-20u za-zo 1 l-20u 
“5 year drive-by & Bootleg (Empire)” - Douglas Gordon - video-installaties [tot 5/4] 
■ DAAD Galerie
Kurfurstenstrasse 58 -13467 Berlin ©030/261.36.40-dagelijks 12u30-19u 
“Erfindung” - David Lamelas [tot 21/3]
‘City Pity” - Catherine Claeye, George Dupin, Yvonne Dtöge Wendel, Willem 
Oorebeek, Aglaia Konrad, Hermann Pitz, Seamus Farrell, Stephen Wilks,... [-/5] 
■ Akademie der Kiinste
Hanseatenweg 10- 10557 Berlin-Tiergarten ©030/39.07.6-0-13-19 di-z 10-19u 
"Laternen, Banke, Ambiente mit Licht, 1993-1998” - Hermann Pitz [tot 11/4] 
"Zeichnen ist eine andere Art von Sprache, neuere amerikanische Zeichnungen" 
[tot 25/4]

Lokeren
Bonn

Eigen werk

Charlie Citron I Peter Lelliott 
1 - 2- 3- 4 april

Mattie van der Worm
16-17-18 april

Ni Half eng 
23- 24- 25 april

■ Stedelijk museum
Markt 15a - 9160 Lokeren © 09/340.50.59 - zo 10-12u 14-17u
‘Tsjechische grafiek” [tot 20/4]
■ Cultured Centrum Lokeren
Torenstraat 1 - 9160 Lokeren © 09/348.28.05 - ma-vr 10-12u 14-17u
“De fluwelen revolutie” - Miroslav Bartak - cartoons [11 tot 29/3]

■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22-53119 Bonn © 0228/69.39.36 - di-zo 1 l-17u do 1 l-19u
Patrick Van Caeckenbergh [28/4 tot 27/6]

Manel Esparbé i Gasca 
29- 30 april 1 - 2 mei

‘Kein Himmel Monoloog’
Reconstructie van een neus
Regie : Carel Alphenaar 
Acteur : Jan van Mierlo

Bremen

Louvain-la-Neuve

■ Gesellschaft fiir Aktuelle Kunst
Teerhof21 - 28199 Bremen © 0421/50.08.97 - di-zo 1 l-18u
“Between the furniture and the building” - Jimmie Durham [tot 25/4]

Bülent Evren
7- 8- 9 mei

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 -1348 Louvain-la-Neuve © 010/47.48.41 - ma-vr 10-18u 
zo 14-18u
“Entre Grèce et Syrie, Fernand Mayence (1879-1959)” [tôt 18/4]

Mechelen

■ Cultured Centrum A. Spinoy
Minderbroedersgang 5 - 2800 Mechelen © 015/29.40.00 - di-zo 10-18u 
“Rik Wouters (1882-1916), de menselijke figuur” - tekeningen, schilderijen, 
sculpturen [tot 11/4]
■ Stedelijke Kruidtuin
Pitzemburgstraat 8 - 2800 Mechelen © 015/29.40.00 - dagelijks 8-20u
Rik Poot - sculpturen [11/9 tot 31/3]
■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10 - 2800 Mechelen © 015/33.63.36 - vr-zo 14-18u 
“Dwars in de lengte” - Paul Gees - sculpturen, tekeningen [14/3 tot 18/4] 
Andreas Fogarasi [2/5 tot 6/6]

■ Stadtische Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4-40213 Düsseldorf© 0211/899.62.40 - di-zo 11 -18u

“Damenwahl” - Katharina Fritsch, Alexej Koschkarow [tot 11/4]
■ Messe Düsseldorf
Stockumer Kirchstrasse 61 - 40474 Düsseldorf © 0211/45.60.01
“Kunstmarkt Düsseldorf 1999” - kunstbeurs [14 tot 18/4]

Hans Mosman 
21-22- 23 mei

Emden
Frank Van den Broeck
4- 5- 6 juni

■ Kunsthalle in Emden
Hinter dem Rahmen 13 - 26721 Emden© 021/209.95-di 10-20u wo-vr 10-17u 
za-zo 11-17u
Gunter Damisch [tot 2/5]

Esslingen

Alexander van Zanten 
11-12-13 juni

Mol

■ Jakob Smitsmuseum
Sluis 155 - 2400 Mol © 014/31.74.35 - di-zo 14-18u
“Adriaan-Jozef Heymans (1839-1921)” - schilderijen [12/3 tot 2/5]

■ Galerie der Stadt Esslingen Villa Merkel und Bahnwarterhaus
Pul verwiesen 25-73728 Esslingen ©071 1/35.12.24.61 -di ll-20uwo-zo 1 l-18u
Sylvie Fleury [tot 28/3]
Klaus Baumgartner [tot 5/4]
Rita Hensen [9/4 tot 9/5]

STADHOUDERSKADE 112,1073 AX, AMSTERDAM 
020 - 6734784, OPEN VAN 14.00 TOT 20.00
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Frankfurt Frankrijk Tourcoing

•SchirnKunsthalle Frankfurt
Am Römerberg- 60311 Frankfurt 069/29.98.82.20-di-zo 10-19u wo-do 10-22u
“Mummy portraits and Egyptian burial art from Roman times” [tot 11/4]
“Bill Viola, 25 year survey” [tot 18/4]
“Between art and life, from abstract expressionism to pop art” [30/4 tot 11/7]
■ Messe Frankfurt
Ludwig-Erhard-Anlage 1 - 60327 Frankfurt © 069/75.75.66.64 - dagelijks 1 l-19u
“Art Frankfurt ’99" - kunstbeurs [23 tot 26/4]
•

Schone Aussicht 2 - 60311 Frankfurt am Main © 069/605.008.30 - di-zo 1 l-18u 
wo 1 l-20u
“Ars viva 98/99” - Kai Althoff, Lothar Hempel, Manfred Pemice, Torsten Slama, 
Sean Snyder - installaties [ 13/3 tot 25/4]
Maria Eichhorn [1/5 tot 13/6]
■ Museum fur Moderne Kunst
Domstrasse 10 - 60311 Frankfurt-am-Main © 069/212.304.47 - di-zo 10-17u wo 
10-20u
“Change of Scene XV” - Stephan Balkenhol, Rosemarie Trockel, Nobuyoshi
Araki, Ryuji Miyamoto... [tot 25/4]
“Bill Viola, 25 year survey” [tot 25/4]
■ Deutsches Archi tektur-Museum
Schaumainkai 43 - 60596 Frankfurt-am-Main <0069/21.23.84.71 -di-zo 10-17u 
wo 10-20u
“Die Architektur von Heinz Bienefeld (1926-1995)” [20/3 tot 27/6]

Köln 

■ Museum fur Angewandte Kunst
An der Rechtschule - 50667 Köln ® 0221/221.67.14
“New Scandinavia, aktuelles Design aus dem Norden” [tot 11/4]
■ Wallraf-Richartz-Museum
Bischofsgartenstrasse 1 - 50667 Köln © 0221/221.23.72
“Arent de Gelder (1645-1727), Rembrandts Meisterschüler und Nachfolger" [tot 9/5]
■ Museum Ludwig
BischofsgartenstraBe 1 -50667 Köln®0221/221.23.70-di 10-20u wo-vr 10-18u 

i2 za-zoll-18u
“Deep Blues” - Bill Traylor [tot 16/5]
■ Erzbischofliches Diözesanmuseum
Roncalliplatz 2 - 50667 Köln ® 0221/257.76.72 - vr-wo 10u-17u
“Crosses” - Andy Warhol [tot 24/5]
■ Römisch-Germanisches Museum
Roncalliplatz 4 - 50667 Köln © 0221/221.23.04
“Qumran, die Schriftrollen vom Toten Meet” [tot 18/4]
■ SK Stiftung Kuitur
Im Mediapark 7 - 50670 Köln ® 0221/226.24.33 - di 12-20u do-ma 12-17u 
“August Sander, Landschaftphotographien”/’Jeff Wall, Bilder von Landschaften” 
[tot 28/3]
■ Galerie Ulrich Fiedler
Lindenstrasse 19 - 50674 Köln®0221/923.08.00-di-vr llu-13u 14u 18uza llu-14u
“Modernism” - Hiroshi Sugimoto [tot 17/4]
■ Museum für Ostasiatische Kunst
Universitatsstrasse 100 - 50674 Köln ® 94.05.18-0
“Gliick ohne Ende, Neujahrsbilder aus China”/’ ’Werke der Maruyama-Shijô-

M Schule”[tot4/4]

München

■ Die Neue Sammlung Staatliches Museum fur Angewandte Kunst 
PrinzregentenstraBe 3 - 80538 München © 089/22.78.44 - di-zo 10-17u 
“Manner-Kleider Japan” [tot 5/4]
■ Kunstverein München
Galeriestrasse 4c- 80539 München ©089/22.11.52-di-zo ll-18u

“Dream city, a Munich collaboration” - Vito Acconci, Franz Ackermann, Joseph 
Beuys, Clegg & Guttmann... [25/3 tot 20/6]
■ Kunstraum München
Viktor-Scheffel-StraBe 20 - 80803 München © 089/34.89.20 - di-vr 14-18u za 
ll-14u
“Dream city, a Munich collaboration” - Olaf Metzel, Dan Peterman, Tim Rollins, 
Martha Rosler, Thomas Schütte... [25/3 tot 20/6]
■ Villa Stuck
PrinzregentenstraBe 60 - 81675 München © 089/45.55.51.25 - di-zo 10-17u do 
10-2lu
“Dream city, a Munich collaboration” - Peter Friedl, Ayse Erkmen, Hans-Peter 
Feldmann, Gülsün Karamustafa, Stefan Kern... [25/3 tot 20/6]

Stuttgart 

■ Württembergischer Kunstverein
Kunstgebaude am Schlossplatz - 70173 Stuttgart © 0711/22.33.70 - di-zo 1 l-18u 
wo ll-20u
“The two cities and the phantasy apparatus” - Stephen Craig [tot 11/4] 
“Levitation, Hirsch-Prozess" - Edgar Harwardt [13 tot 16/4]
“And sometimes a cigar is just a cigar” - Michael Craig-Martin [tot 2/5]
Marie José Burki [24/4 tot 6/6]

Gravelines 

■ Musée du Dessin et de 1’Estampe
Arsenal-59820 Gravelines ©03.28.23.15.89-ma wo-vr 14-17u za-zo 15-18u
Gilles Aillaud [tot 11/4]

Grenoble

•C.N.A.C. Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble © 04.76.21.95.84 - di-zo 12-19u
“La consolation” - Guillaume Bijl, Dirk Braeckman, Marcel Broodthaers, Leo Copers, 
Henri De Braekeleer, Gert Verhoeven, Patrick Vanden Eynde.. /‘Contemporary 
architecture in Flanders. 1984-1998"/’Dreams” - Emilio Fantin [tot 16/5]

Le Cateau-Cambresis 

■ Musée Matisse
Palais Fenelon - 59360 Le Cateau-Cambrésis © 03.27.84.13.15 - wo-ma 10-12u 
14-18uzo 10-12u3014u30-18u
“Jean Gorin (1899-1981), collection du musée de Grenoble” [tot 18/4]

Lyon

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon Palais Saint Pierre
Place des Terreaux 20 - 69001 Lyon © 04.78.28.07.66 - wo-ma 10u30-18u 
“Retrospectieve Raoul Dufy” [tot 18/4]

H Musée des Arts de Nantes
Rue Georges-Clémenceau 10 - 44000 Nantes © 02.40.41.65.65 - wo-ma 10-18u
‘Le grand atelier, artistes contemporains de 1’Ouest” [tot 12/4] 
“Pirosmani (1862-1918)” [31/3 tot 7/6]

Paris

■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris©01.47.03.1250-di 12-21u30 wo-vr 12-19u 
za-zo 10-19u
“Georges Pompidou et la modernité” [tot 18/4]
■ Maison Européenne de la Photographie
Rue de Fourcy 5-7 - 75004 Paris © 01.44.78.75.00 - wo-zo 1 l-20u
"Ennadre" - Touhami Ennadre [24/3 tot 30/5]
“Courant continu” - Ralph Gibson/'Portraits, scènes virtuelles” - Catherine Beam, 
Louis Fieri [tot 30/5]
■ Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 - 75007 Paris © 01.53.59.12.40 - di-zo 13-19u
Ger Lataster [25/3 tôt 2/5]
■ Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower 3 - 75008 Paris ©01.44.13.17.17 - wo 10-22u
do-ma 10-20u
“La collection du Musée Leopold de Vienne” [tôt 14/6]
■ Musée Cemuschi
Avenue Vélasquez 7 - 75008 Paris © 01.45.63.50.75 - di-zo 10-17u40
‘L’Age d’or de la céramique chinoise, VI-XIVième siècles” [tôt 27/6]
■ Centre National de la Photographie
Rue Berryer 11 - 75008 Paris © 01.53.76.12.32 - wo-ma 12-19u
Boris Mikhailov, Marina Ballo Charmet [31/3 tôt 26/5]
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11 -75116 Paris ©01.53.67.40.00-di-vr 10u- 
17u30 za-zo 10u-18u45
“Maisons”-RosemarieTrockel&CarstenHöller/PeterRschli&David Weiss [tôt28/3]
“Retrospectieve Maric Rothko (1903-1970)” [tot 18/4]
Pipilotti Rist, Martine Aballea [-/4 tot-/6]
“La collection du Centre Georges Pompidou, un choix” [tot 19/9]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris Cedex 01 © 01.40.20.50.50 - do-zo 9-18u 
ma+wo9-21u45
“Les monuments d’éternité de Ramses II, nouvelles fouilles thébaines” [tot 10/5] 
“Archéologie du Grand Louvre, les fouilles du Carrousel (1989-1990)” [tôt 28/6] 
“L’essence de l’architecture, déduction métaphysique” [16/4 tôt 12/7]
“Les bronzes de la Couronne” [16/4 tôt 12/7]

Reims

■ Le Collège, Frac Champagne-Ardenne
Place Museux 1 -51100 Reims ©03.26.05.78.32-di-zo 14-18u
“This book, like a book” - Joëlle Tuerlinckx [1/4 tot 30/5]

Rennes

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 - 59200 Tourcoing © 03.20.28.91.60 - wo-ma 13u30-18u
“Goya informe, descendances modernes de Goya” [tôt 19/4]
■ Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains
Rue du Fœsnqy22-59207Tourcang© 03202838.00-wo-ma 14-19u za-zo 15-19u
“La voix” - Vito Acconci, Judith Barry, Geneviève Cadieux, ... [tot 11/4]

Villeneuve d’Ascq

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 -59650 Villeneuve d’Ascq©03.20.19.68.68-wo-tnal0-18u 
“Les années cubistes” [13/3 tôt -/7]

Villeurbanne 

■ Le Nouveau Musée
roeduDr. Dolard 11 -69100 Villeurbanne© 04.78.03.47.00 -wo-ma 13-19u
Martha Rosier [tôt 30/4]

Groot-Hertogdom Luxemburg

Luxembourg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art Contemporain
rue Notre-Dame41 - 2240Luxembourg © 0352/22.50.45 - wo-ma 11-18u do 11 -20u 
“Veronica’s revenge, photographie de la collection Lambert” - Araki, Armstrong, 
Baldessari, Barney, Becher.. ./’Hurra, die Weltrevolution ist da!” - Susann 
Walder [13/3 tot 18/4]

Groot-Brittannië

Halifax 

■ Henry Moore Studio
Gate 1, Dean Clough - HX3 5AX Halifax © 0845/309.89.89 -
“A village and its surroundings” - Vittorio Messina - installatie [25/3 tot 30/8]

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AA Leeds © 0845/309.89.89 - dagelijks 10-17u30 wo 
10-2lu
“Katarzyna Kobro (1898-1951)” [25/3 tot 27/6]

London

■ Saatchi Gallery
98A Boundary Road - NW8 ORH London © 0171/624.82.99 - do-zo 12-18u 
“Neurotic realism" - Stephen Gontarski, Brian C. Griffiths, Paul Smith... [tot 15/8] 
■ Tate Gallery
MilIbank-SWlP4RGLondon©0171/887.80.00-ma-za 10-18uzo 14-18u
“Retrospectieve Jackson Pollock ( 1912-’56)” [tot 6/6]
■ Victoria and Albert Museum
South Kensington - SW7 2RL London © 0171/938.83.61 - ma 12-17u50 di-zo 
10-17u50
“Henri Cartier-Bresson; elsewhere, photographs from the Americas and Asia” [tot 12/4]
■ Royal Academy of Arts
Piccadilly - W1V 0DS London © 0171/439.74.38 - ma-zo 10-18u
“Monet in the 20th cenury" [tot 18/4]
‘Wassily Kandinsky ( 1866-1944), watercolours and other works on paper" [14/4 tot 4/7]
■ Serpentine Gallery
Kensington Gardens - W2 3XA London © 0171/402.60.75 - dagelijks 10-18u
William Kentridge [21/4 tot 30/5]
■ The Photographers’ Gallery
Gt Newport Street 5-8 - WC2H 7HY London © 0171/831.17.72 - ma-za 1 l-18u 
“Citibank Private Bank Photography Prize 1999” - Augusto Alves da Silva, 
Rineke Dijkstra, Alex Hartley, Yinka Shonibare, Paul M. Smith [tot 27/3] 
■ National Gallery
Trafalgar Square - WC2N 5DN London © O171Z3OO.8O.OO - dagelijks 10-18u wo 
10-2lu
“Portraits by Ingres, image of an epoche” [tot 25/4]
“Orazio Gentileschi at the court of Charles r [tot 23/5]

Nederland
Ulm

■ Ulmer Museum
Marktplatz 9-89073 Ulm 00731/161.43.00-di-zo ll-17udo ll-20u
“Erich Heckel, Aquarelle und Zeichnungen” [28/3 tot 30/5]
■ Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 - 89073 Ulm © 0731/161.77.40 - ma-vr 9-18u za-zo 1 l-18u
“Von Königskindem und anderen” - Friedrich Pöhler - fotografie [tot 11/4]

Weil am Rhein

■ Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai E. Zola 20 - 35000 Rennes © 02.99.28.55.85 - wo-ma 10-12u 14-18u
Yves Trémorin [tot 12/4]

Saint-Etienne_____________________________  

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000 Saint-Etienne © 04.77.79.52.52 - wo-ma 10-18u
“Alberto Giacometti” [tot 15/6]

Alkmaar

Canadaplein 2 -1811 KEAlkmaar©072/519.18.17-ma-za 10-17u 
“Der Tempo Mann” - Marcel van Kerkvoorde - schilderijen, tekeningen, 
installatie [tot 21/3]

Almelo

■ Vitra Design Museum
Charles EamesstraBe 1 - 79576 Weil am Rhein © 07621/70.22.00 - di-vr 14-18u 
za-zo 11-17u
“Mies van der Rohe, architectuur en design in Stuttgart, Barcelona en Brno” [tot 
25/4]

Sète 

■ Centre Régional d’Art Contemporain
Quai Aspirant Herber 26 - 34200 Sète © 04.67.74.94.37 - wo-ma 12u30-19u
“Ainsi de suite 3” - Jill Baroff, Jean-Pierre Bertrand, Johannes Kahrs,... [tot 27/6]

■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhof2 - 7607 ZD Almelo ©0546/84.33.88 - di-zo 13u30-17u 
“Canvas, hedendaagse kunst uit Azië en Lantijns Amerika” [tot 28/3] 
"Geruwde huid” - Rudy Lanjouw, Margreet de Vries [10/4 tot 16/5]

Wolfsburg Thiers
Almere

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440Wolfsburg © 05361/266.90 - wo-za 1 l-18u di+zo 1 l-20u
“Esoteric cosmos” - Mariko Mori [tot 9/5]
"Avantgarderobe, Kunst und Mode im 20Jahrhundert" [tot 6/6]

■ Le Creux de l’Enfer
Vallée des Usines - 63300 Thiers © 04.73.80.26.56 - ma wo-vr 10-12u 14-18u 
za-zo I4-I9u
"Night roof - Elisabeth Ballet [tôt 16/5]

■ De Paviljoens
Odeonstraat 5 -1325 AL Almere ©036/537.82.82-di-zo 12-17u

“A hunger to be less serious” - Waldo Bien [tot 25/4]
“Private room/public space” - Dennis Adams, Sabine Bitter & Helmut Weber, 
Alicia Framis, Marin Kasimir, Liza May Post... [tot 2/5]

lucia PENNINCKX De SLIJPERIJ
ruimte voor beeldende kunst

alexandra JACQUET hans VERHAEGEN Doelenstraat 41
B-2440GEEL

come.to/de.slijperij
+32(0)14 5827 51 (tel+fax) 

deslijperij@glo.be

gemma SABATES I SEGARRA PARVIS %
21.02.99-04.07.99

de PIANOFABRIEK 
fortstraat 35 1080 brussel

andreas BREHMER
yoshimasa MATSUMOTO

frederic GEURTS

26/02/99 - 28/03/99

William Speakman
Outside Work

stefaan OHEEOENE

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

44 • De Wiue Raai 78 • imuni-upril 1999

mailto:deslijperij@glo.be


Amersfoort 

■ CBK Hermen Molendijk Stichting
Breestraat 1-3811 BH Amersfoort © 033/461.87.46 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u
Mare Nagtzaam, Marcel van Eeden - tekeningen [tot 3/4]
■ Mondriaanhuis
Kortegracht 11 -3811 KG Amersfbort©033/462.01.80-di-vr 10-17u za-zo 14-17u
“Met achting bespot Mondriaan in cartoons, strips en animaties” [tot 30/5]
■ De Zonnehof
Zonnehof 8-3811 ND Amersfoort© 033/463.30.34-di-za 10-17uzol3-17u 
‘De hof van Eden, heden” - Jan van Spronsen, Hendrik Jan Visser, Diana 
Kaltofen, Anki van de Kamp... [tot 21/3]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 - Amstelveen © 020/547.50.50 - di-zo 1 l-17u
“Cobra uit het Stedelijk”/Jef Diederen, Ger Lataster, Jan Sierhuis, Pierre van Soest
[tot 28/3]
Tjibbe Hooghiemstra [3/4 tot 16/5]
“Retrospectieve Jan Roede” [27/2 tot 23/5]
“Cobra uit Deense, Belgische en Nederlandse museumcollecties” [3/4 tot 27/6]

Amsterdam

mi Arcam Galerie

Waterlooplein 213-1011 Amsterdam © 020/620.48.78 - di-za 13-17u 
“Continuïteit en vernieuwing 1 ; Frits van Dongen” [19/3 tot 1/5] 
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam © 020/622.90.14 - di-za 10-20u30 zo 13-17u
“Léon Spilliaert (1881-1946), drukgrafiek en tekeningen” [tot 21/3]
"Smooth space” - Christophe Fink, Eran Schaerf, Keiko Sato, Lara Schnitger. Jan 
van de Pavert, Hugo Heyrman [9/4 tot 13/6]
■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam © 020/523.18.22 - ma-vr 10-17u za-zo 1 l-17u 
“Uitmuntend fiaay geteekend, Nederlandse tekenkunst in de 18de eeuw” [tot 2/5] 
“Een ‘Kathedraal’ aan het U, de restauratie van de Sint Nicolaaskerk" [25/3 tot 13/6] 
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam © 020/622.94.34 - wo-zo 13-18u
“Level zero cinema” - Erwin Wurm, Stefan Banz, Joël Bartoloméo, Lucy
Gunning, Josep Maria Martin, Annika Strom [tot 4/4]
“Midnight walkers & city sleepers” [18/4 tot 2/5]
• Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland 439- 1013LPAmsterdam©020/638.82.11 -do-za 13-18u
“With 360 bones” - Frenk Meeuwsen - tekeningen, schilderijen [tot 3/4]
Gijs Frieling, Els Timmerman, Dick Zweegman - schildering, mixed media, 
fotografie [8/4 tot 15/5]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 EA Amsterdam 0020/623.62.37 - di-vr 1 l-18u za 14-18u
Botha, Van Dierendonck, Edmier, Hohenbiichler, Skramovsky [13/3 tot 17/4] 
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 L Amsterdam © 020/423.30.46 - di-za 13-18u
Tom Claassen [6/3 tot 17/4]
Aernout Mik [ 1/5 tot 6/6]
■ Montevideo/TBA
Keizersgracht 264 -1016 EV Amsterdam © 020/623.71.01 - di-za 13-18u 
“Public - private” - Sam Taylor-Wood, Grazia Toderi, Tracey Moffat, Joachim 
Koester... [tot 21/3]
I Loerakker Galerie

Keizersgracht 380 -1016 GA Amsterdam © 020/622.17.32 - wo-za 13-17u30
Paul Nassenstein - schilderijen, tekeningen [20/3 tot 17/4]
■ De Praktijk
Lauriergracht 96 -1016 RN Amsterdam © 020/422.17.27 - wo-za 13-18u
Martin van Vreden, Caro Bensca - schilderijen, sculpturen [tot 7/4]
Paul van Dongen [25/3 tot 24/4]
“Art Brussels” - kunstbeurs [23 tot 26/4]
■ PS
Leidsekade 60 -1016 CX Amsterdam© 020/620.93.03 -
IvarTonsbérg & Signe Guttormsen [tot 31/4]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59-1016 NN Amsterdam ©020/422.04.71 -di-zo ll-17u
Jannie Regnerus, Roy Villevoye [13/3 tot 25/4]
■ Museum Willet-Holthuysen
Herengracht 605-1017 Amsterdam ©020/523.18.22-ma-vr 10-17u za-zo 11- 
17u
“Roemers, fluiten en bokalen, hoogtepunten uit de glascollectie” [tot 11/4]
■ Collection d’Art
Keizersgracht 516 -1017 EJ Amsterdam © 020/622.15.1 1 - wo-za 13-17u
Hans van Hoek [tot 21/3]
CoWesterik[27/3tot2/5]
■ Gate Foundation
Keizersgracht 613 -1017 DS Amsterdam © 020/620.80.57 - ma-vr 10-17u 
“What am I doing here?” - Gillion Grantsaam - objecten [tot 16/4]
H Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam © 020/625.72.14 - di-za 13-18u
Steven Aalders, Michael Jacklin, Martina Klein [20/2 tot 24/3]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409-1017 PH Amsterdam© 020/624.17.77-wo-zo 14-20u
“Food” [tot 21/3]
“Een dorp apart” - Eva Depoorter, Andrea Stultiëns [25/3 tot 18/4]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam © 020/625.56.51 - di-zo 12-17u 
"Unlimited.nl-2" - gastcurator Hou Hanru [tot 21/3]
B Maison Descartes
Vijzelgracht 2A -1017 HR Amsterdam © 020/622.49.36 - ma-vr 10-18u za-zo 
13-17u
“Arthur Rimbaud ou la classe spirituelle” [tot 31/3]
■ Nationaal Vakbondsmuseum
H.Polaklaan9- 1018CPAmstadam©020/624.11.66-di-vrll-17uzo 13-17u 
“Arbeid en schoonheid vereend, de kunstenaar Richard Nicolaus Roland Holst 
(1868-1938)” [26/3 tot 29/8]
•Rijksmuseum

Stadhouderskade 42 -1071 ZD Amsterdam © 020/674.70.00 - ma-zo 10-17u 
“De tand des tijds, verval en behoud van textiel” [tot 21/3] 
“Van Gogh te gast, meesterwerken uit het Van Gogh Museum” [tot 5/4] 
“Sawasa, Japanse exportkunst in zwart en goud” [tot 5/4] 
“Het vlietende leven, Japanse rolschilderingen uit het Kumamoto Museum of 
Art” [21/3 tot 13/6]
“Vogels, prenten, tekeningen en foto’s” [20/3 tot 27/6]
‘Traditie en vernieuwing, kostuum en textiel rond 1900” [18/4 tot 30/8]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Amsterdam ©020/573.29.11 - di-zo 1 l-17u
“Georg Baselitz, Reise in die Niederlande 1972-1999” [tot 11/4]
David Salle - schilderijen [24/4 tot 13/6]

Apeldoorn

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein 2-7314 BZ Apeldoorn © 055/521.9155 - di-za 10-17u zo 13-17u 

“Een verstilde wereld van orde, logica en schoonheid” - juwelen [tot 4/4] 
“Le mémorial des enfants” - Rineke Marsman - schilderijen/’Sprekende dingen, 
objecten en hun verhaal, fotografie uit de collectie” [tot 16/5]

Arnhem 

■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87 - 6812 AA Arnhem ©026/351.24.31 -di-za 10-17uzo 1 l-17u
“Verbeelde criminelen” - Ad Gerritsen - tekeningen [tot 23/5]
“Sieraden, de keuze van Arnhem” [tot 24/5]
“De ideale man” - Hans Eijkelboom [20/3 tot 30/5]
■ Hooghuis Arnhem
Vossenstraat 10-6811JL Arnhem ©026/445.87.75-wo-zo 13-17u
Ange Taggart, Rosanne van Klaveren [tot 21/3]
Amout Smith, Giovanni Barros [27/3 tot 4/4]
“Een fantastische wereld van mechanische apparaten” - Schreuders &
Ouwerkerk, Karel van Eijk, Anthony Litjes [tot 4/4]

Aleksander Komarov [10/4 tot 2/5]

Bergen
■ Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 -1861CR Bergen © 072/589.89.27 - di-zo 13-17u 
“Gam de Jong (1886-1967)” [tot 9/5]

Breda

■ De Beyerd - Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat 22 - 4811GH Breda © 076/522.50.25 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u
Mark Brusse - schilderijen, gouaches, tekeningen, objecten [tot 28/3] 
■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138-4811 EE Breda©076/514.19.28-do-zo 13-17u
Aletta de Jong, Jaap Kroneman, Robert van Westendorp [9/4 tot 2/5]

Den Haag 

■ Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan41 -2517HVDenHaag©070/338.11.11 - di-za 9-21uzo-ma 
9-18u
"Zilver uit de tijd van de Verenigde Oostindische Compagnie” [tot 21/3]
“Retrospectieve Ferdinand Hodler” [tot 2/5]
“Madeleine Vionnet (1912-1939)” - mode [20/3 tot 6/6]
“Delfts aardewerk” [3/4 tot 4/11]
■ Stroom hcbk
Spui 193-195 - 2511 BN Den Haag © 070/365.89.85 - ma-za 12-17u
“De voyeur; bewakingscamera’s, beveiliging of inbreuk op de privacy?” 
[16/3 tot 24/4]

Deume

■ Gemeentemuseum De Wieger
Gude Liesselseweg 29 - 5751WN Deume © 0493/32.29.30 - di-zo 12-17u 
“Thema; tijd” [20/3 tot 14/6]

Deventer 

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 -Deventer 0572/39.14.34-di-zo 1 l-17u
“Blik in de Bergkerk” [tot 25/4]

Dordrecht 

■ Pictura
Voorstraat 190-192 - 3311 ES Dordrecht © 078/613.75.62 -di-zo 14-17u
Ditty Ketting, Johan Meijerink, André Oosthoek [tot 18/3]
“Lustrum, art primeur, een selectie door gastcurator Paul Andriesse” [25/3 tot 22/4]

Eindhoven

■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven © 040/275.52.75 - di-zo 1 l-17u
"Cinéma - Cinéma, contemporary art and the cinematic experience” - Pierre Huyghe, 
Eija-Liisa Ahtila, Fiona Banna, Christoph Draeger, Joachim Koester... [tot 24/5]

Gouda

■ De Verborgen Tijd, Museum voor Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markt 1 - 2801GP Gouda © 0182/52.07.46 - za 14-17u zo 15-17u 
“Meesta” - De Academie da Onsterfelijkheden en Henri Boae - video [tot 21/3] 
"Stangenberger, De bedwelming” - Henri Boae - video [27/3 tot 8/5]

Groningen 

■ Groninger Museum
Museumeiland 1-9711 ME Groningen © 050/366.65.55 - di-zo 10-17u
“Waterpas of optisch rechf ’ - Ruud van Empel - affiches, fotografie [tot 28/3]
“Hufs favorites” [tot 18/4]
Larry Clark - fotografie [21/3 tot 6/6]
“Heavy petting” - Lidy Jacobs - sculpturen [27/3 tot 20/6]
“Shoes from the soil” [24/4 tot 4/7]
■ Kunstcentrum Niggendijker
Hofstraat21 -9712JAGroningen©050/312.36.91 -do-zo 14-17u30
“Waar is de kunst?” - Jean Boumans, Pierre Mertens, Marcel van Kerkvoorde & 
Reinier Sagel... [tot 21/3]

Haarlem 

■ Spaarnestad Fotoarchief
Groot Heiligland 47-2011 Haarlem ©023/518.51.52-di-za 12-17uzo 13-17u 
“Henze Boekhout kiest, een combinatie van eigen werk met foto’s uit het 
Spaarnestad Fotoarchief’ [tot 19/4]

■ Teylers Museum
Spaame 16-2011 CH Haarlem ©023/531.90.10 - di-za 10-17u zo 12-17u
“Georg Rueter (1875-1966), een veelzijdig kunstenaar” [27/3 tot 24/5]
“De getekende zelfportretten van Co Westerik, 1946-1999” [tot 30/5]

Heemstede 

■ Cultured Centrum Het Oude Slot
Ir. Lelylaan 6 - 2103 XP Heemstede © 023/547.04.82 - wo-zo 14-17u 
“Aan den lijve” [tot 18/4]

Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19 - 6411HK Heerlen © 045/560.44.49 - di-vr 1 l-17u za-zo 14-17u 
“Gotische reflecties, de geest da gotiek in hedendaagse kunst’ - Marinus
Boezem, Jan Dibbets, Roland Fischer, Isa Genzken, Toine Hovers... [tot 23/5]

Heino/Wijhe
■ Hannema-de Stuers Fundatie
kasteel Het Nijenhuis-8131 Heino/Wijhe ©0572/39.14.34-di-zo 1 l-17u
“Wisselend zichzelf gelijk” - Willem den Ouden [5/4 tot 6/6]

's-Hertogenbosch

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41-5211 HT ‘s-Hertogenbosch © 073/687.78.00 - di-vr 10-17u 

za-zo 12-17u
“De verlaten stranden van Mexico” - Michel Szulc Krzyzanowski - fotografie [tot 2/5] 
“Bloemen in de kunst van ha fin de siècle” [6/2 tot 9/5]

■ Exedra
Langestraat 52 -1211 HA Hilversum ©035/623.3138-wo-za 12-17u zo 14-17u
“Vloeibaar harnas” - Dominique Gonzalez-Foerster, Ann Veronica Janssens, Jaap
Kroneman, Erik Odijk... [tot 21/3]
Mike Tyler [28/3 tot 2/5]

Hoorn

■ Sandberg 2
Korte Achterstraat 2a -1620 EC Hoorn © 0229/27.44.98 - do-zo 14-17u
Quirijn Kuchlein - film [8 tot 25/4]
• Westfries I wn
Roode Steen 1 - Hoorn © 0229/28.00.28 - ma-vr 1 l-17u za-zo 14-17u
Corstiaan de Vries - schilderijen [tot 18/4]
“Groningse schilders” [23/4 tot 6/6]

Leeuwarden 

■ Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911KS Leeuwarden © 058/212.30.01 - ma-za 1 l-17u zo 13-17u
Siree van da Velde [tot 11/4]
“Fries Museum aangekleed, authentieke kledingstukken 1780-1930” [tot 11/4]
“Mesdag en de zee” - schilderijen, tekeningen [tot 6/6]

Leiden 

■ Centrum Beeldende Kunst
Hooglandse Kerkgracht 19-21 - 2312 HS Leiden © 071/516.53.69 - wo-za 12- 
17u zo 12-16u
“A ticket to..- Teun Voeten - fotografie [tot 28/3]

Maastricht

•
Avenue Céramique 250 - Maastricht © 043/329.01.90 - di-zo 1 l-17u
‘De terugkeer van de gouverneurs, portretten van Johann Valentin Tischbein ” [tot 4/4] 
“Provisorium f’ - Roman Signa, Lily van da Stokker, Thomas Hirschhorn, 
Patrick Van Caeckenbergh, Lara Schnitger [tot 9/5]
“Collectie Limburg rv Ettore Sottsass, glaswerk uit de collectie E. Mourmans”/ 
Antoine Berghs - installatie/Lucebert - tekeningen [tot 30/5 ]

Middelburg 

■ GHL
Gravenstraat 63 - 4331 KNMiddelburg©0118/61.35.99-di-zo 13-17u
Eva Klee [21/3 tot 11/4]
Els Snijder [16/4 tot 2/5]
Marinus Boezem [9 tot 10/5]

Naaiden 

■ Comenius Museum
Kloosterstraat 33 -1411RS Naarden © 035/694.30.45 - di-za 13-16u zo 14-17u 
“Close encounters" - Jan Kadlec, Petr Malina, Tomas Svoboda,... [13/2 tot 2/5]

Nijmegen 

■ Paraplu fabriek
Van Oldebarneveltstraat 63A - 6512 AT Nijmegen © 024/360.17.46 - do-zo 13-17u 
‘Transmutation” - Gijs Assmann, Bastienne Kramer, Nick Renshaw, Michel 
Scholten, Louise Schouwenberg, Elisabeth Stienstra, Lie van da Waff [tot 28/3] 
"Beelg/geluid" - Geert Mui, Rachel de Boa, Valentijn Visch, Grootendorst & 
van den Berg [23/4 tot 16/5]
■ CBK Nijmegen
Oude Haven 102 - 6511XH Nijmegen © 026/351.13.00 - wo-zo 12-17u
Frans van Tartwijk, Sam Gea van da Klugt, Hans Ligteringen - tekeningen [tot 28/3] 
Bonard Verhoeven, René Brouns - tekeningen [31/3 tot 25/4] 
■ Beam
Pijkestraat4-6511 BP Nijmegen ©024/360.61.00-wo-zo 13-17u
“De Zondagse Kama 3” - Jan Mellema [tot 11/4] 
Nana Ruegebrink [25/4 tot 23/5 ]

tc Sint - Amandsberg, kapel van het Campo-Santo, Antwerpsesteenweg 
; al biddende omgang der Processie van de 

allerheilige drievuldigheid B. V. O. 
van 1 tot 30 mei 1999 
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Oss

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 - 5341GC Oss 0 0412/62.93.28 - di-zo 12u30-16u30 
"Afmeting in tijd” - Carl Andre, Joseph Beuys, Jan Dibbets, Lucio Fontana, 
gastcurator Joseph Semah [28/3 tot 30/5]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg4-6041 JE Roermond© 0475/3334.96 - di-vr' 1 l-17u za-zo 14-17u

Aloys van den Berk - schilderijen [tot 28/3]

Roosendaal

■ Tongeriohuys
Molenstraat 2 - 4701JS Roosendaal © 0165/56.64.85 - di-zo 14-17u
Ton van der Werf, Piet Joosten - schilderijen [tot 22/3]

Rotterdam

■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotterdam © 010/441.94.00 - di-za 10-17u 
zo ll-17u
“Crimson; What if?” [tot 5/4]
“Designprijs Rotterdam” [tot 5/4]
“J.B. Jongkind: aquarellen uit de Hoekse Waard” [10/4 tot 13/6]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015 AA Rotterdam © 010/440.03.01 - di-za 10-17u 
zo 1l-17u
“A girl’s pornography” - Amo Nollen [tot 4/4]
“Vormen van verandering, etno-design uit zuidelijk Afrika” [tot 25/4] 
“Helmut Newton, Alice Springs, us and them” [20/3 tot 9/5]
“Picasso, kunstenaar van de eeuw” [tot 24/7]
■ Galerie Fotomania
Hoombrekersstraat 22 - 3011 CL Rotterdam ©010/413.50.55-do-zo 12-17u
Julian Germain, Dik Bouwhuis [tot 28/3]
■ Phoebus
Eendrachtsweg 61 - 3012 LG Rotterdam © 010/414.51.51 - wo-zo 13-17u
Arjan Janssen, Bram Zwartjes - schilderijen, tekeningen [tot 74]
■ De Vaalserberg
Witte de Withstraat 44 - 3012 BR Rotterdam © 010/414.88.74 - do-zo 13-17u
“De Vaalserberg tijdelijk in de Appel, Amsterdam met Temporary Autonomous 
Zone” - gastcurator Hou Hamu [tot 21Z3]
■ Witte de With
Witte de Withstraat 50-3012 BR Rotterdam © 010/411.01.44 - di-zo 11 -18u
“From/to” - Fareed Armaly [tot 28/3]
“Space” - Laura Emsley, Matthew Geller, Roland Herzog, Regina Moller, Jaki
Irvine. Josephine Pryde... [10/4 tot 6/6]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat 63 - 3012BNRotterdam©010/213.20.11 -di-zo 1 l-17u 
“Photowork(s) in progress II; constructing identity” - Wout Berger, Korrie 
Besems, Joachim Schmid [tot 25/4]

(c ■Alliance Française
Westersingel 14 - 3014 Rotterdam © 010/436.04.21 - ma 14-20u di-do 10-20u vr 
10-17u za-zo 13-17u
“Schilderijen 1” - Harold Schouten, Gérard Traquandi [19/3 tot 12/5]
■ Goethe Institut Rotterdam
Westersingel 9 - 3014 GM Rotterdam © 010/209.20.90 - ma-do 10-19u 
vr 10-17u
“Das Frankfurt Goethehaus”/”Ich bin nur durch die Welt gerannf ’ - Christina de
Vos [tot 16/4]
“Goethe in Sizilien" - Frank Horvat - fotografie/”Ortsverwandschaften” - Uwe
Poth - schilderijen [24/4 tot 28/5]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam © 010/440.12.00 - di-za 10-17u zo 1 l-17u 
“Landschappen van modernisering, Griekse architectuur in de jaren zestig en 
negentig"tot 21/3]
“Verstedelijking van het platteland, casus Haarlemmermeer” - Theo Baart - 
fotografie [tot 18/4]
“Architecture, Apartheid and after, een kritisch onderzoek naar de Zuidafrikaanse 
architectuur en stedenbouw in een maatschappelijke contexf’[tot 18/4] 
"AIR-Zuidwaarts; Waar het landschap begint' [1/5 tot 8/8]
■ Galerie Maas
Oudedijk 159 - 3061AB Rotterdam © 010/412.40.48 - do-vr 14-20u za 13-18u 
zo 14-17u
Jean-Paul Franssens, Johan van Loon - schilderijen, keramiek [tot 8/4] 
Hans Andringa, Petri Voet - schilderijen, keramiek, grafiek [11/4 tot 20/5]

■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg © 013/536.74.75 - di-vr 10-17u za-zo 12-17u

“Soft sculptures, hedendaagse kunst uit de collectie”/Karin Arink [tôt 18/4]
“Stilleven, motieven en patronen” - Wilma Kuil [tot 9/5]
“Soft sculptures, hedendaagse kunst uit de collectie”/! +I=H- Karin Arink [tot 16/5] 
“Bodyfashion contesf ’ [13/3 tot 13/6]
“Rien Bekkers, theaterkostuums” [24/4 tot 12/9]

Utrecht

■ Huis a/d Werf
Boorstraat 107 - 3513 SE Utrecht © 030/231.53.55 - ma-vr 10-17u za-zo 13-17u
“Showrooms 3: Montserrat Soto” - installaties [27/3 tot 29/5]
■ Casco
Oudegracht 366-3511PP Utrecht ©030/231.99.95-wo-zo 13-17u30
“Superflex” [20/3 tot 18/4]

Venlo 

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6-5911 AD Venlo © 077/351.34.57 - di-vr 10-16u30 
za-zo 14-17u
“Baer Comet, grafisch vormgever"/Theo Kuijpers, Arie Berkulin - schilderijen, 
sculpturen [tot 11/4]

Vlieland

■ Museum Tromp’s Huys
Dorpsstraat 99 - 8899 AD Vlieland © 0562/45.16.00 - di-vr 1 l-17u za-zo 14-17u
"Vlielander amateurs” [tot 11/4]
“Recente aanwinsten” [16/4 tot 30/5]

Weert

■ Gemeentemuseum De Tiendschuur
Recollectenstraat 5A - 6001 AJ Weert ©0495/53.71.58-di-zo 14-17u
Saskia Vermeersch - sculpturen [tot 21/3]

Oostenrijk

Krems 

■ Kunst Halle Krems
Steiner Landstrasse 8 - 3504 Krems © 02732/82.669 - di-zo 10-18u
“Tomorrow forever, Photographie als Ruine” [tot 75]

Salzburg

■ Salzburger Kunstverein
Hellbrunner Strasse 3 - 5020 Salzburg © 0662/842.29.40 - di-zo 10-17u 
"Freie Fische und Blondinen" - Ingeborg Strobl [15/4 tot 23/5]

Wien 

• Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien © 01/587.53.07 - di-za 10-18u
“Between and including” - Renée Green [tot 11/4]
■ 20erHaus
Arsenalstrasse 1 - 1030 Wien ©01/779.69.00
Maria Lassnig [26/3 tot 24/5]
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz- 1040 Wien @01/521.89.33-dagelijks 10-18udo 10-20u
“Andy Warhol, a factory” [tot 2/5]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15-1040 Wien © 01/504.98.80-di-vr ll-18u do ll-20u 
za-zo ll-16u
"Translocation-new/media art” [tot 11/4]
■ Kunsthalle Wien, Museumsquartier
Museumplatz 1 -1070 Wien ©01/521.89.33-dagelijks 10-18udo 10-20u 
“Cuba, maps of desire” - Ana Mendieta, Carlos Garaicoa, Abigail Gonzalez, Felix 
Gonzalez-Torres, Marta Maria Perez, KCHO... [19/3 tot 30/5]
■ Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
Fiirstengasse 1 -1090 Wien 001/317.69.00- di-zo 10-18u
“6 Tage Spiel in Prinzendorf ’ - Hermann Nitsch [-/4 tot -/5]

Zwitserland

Aarau

■ Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz - 5001 Aarau © 062/835.23.30 - di-zo 10-17u

Louise Bourgeois, Meret Oppenheim, Use Weber - tekeningen/’Salon ’99" [28/3 
tot 16/5]

Basel

•Architecturmuseum
Pfluggâsslein 3 - 4001 Basel ©061/261.14.13-di-vr 13-18uza 10-16uzo 10-13u 
“Voting on architecture, Swiss posters” [tot 4/4]
“Performance Index 1999” - Anna Bring, Christoph Rütimann, Roi Vaara, Nao
Bustamante... [9 tot 11/4]
■ Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16-4010 Basel © 061/206.62.62 - di-zo 10-17u
"Zeichnungen von Arnold Böcklin" [tot 5/4]
“Manet, Zola, Cézanne, das Portrat des modemen Literaten” [tot 2/5]
“Friihwerken von Dürer bis heute" [tot 9/5]
“Théophile A. Steinlen et Max Kampf ’ [ 10/4 tot 27/6]
■ Kunsthalle Basel
Steinenberg7-4051 Basel ©061/206.99.00 -di-zo 1 l-17u wo H-20u30
Herbert Brandl, René Daniels - schilderijen [tot 21/3]

Bern 

■ Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 12 - 3000 Bern ©031/311.09.44-di- 10-21u wo-zo 10-17u
“Watercolours” - Bethan Huws [tot 2/5]
■ Kunsthalle
Helvetiaplatz 1 - 3005 Bem ©O31Z351.OO.31 - di 10-2lu wo-zo 10-17u
Callum Innes [tot 28/3]
Christoph Riitimann [1/5 tot 20/6]

Freiburg

■ Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 - 79098 Freiburg © 0761/349.44 - di-zo 11 -17u
Beat Zoderer [26/3 tot 30/5]
■ Fri-Art Centre d’Art Contemporain
Petites-Rames 22-1700 Fribourg ©037/23.23.51 - di-vr 14-18u za-zo 14-17u
Fransje Killaars, Jeroen de Rijke & Willem de Rooij [11/4 tot 30/5]

Luzern

■ Kunstmuseum Luzern
Tribschenstrasse 61 - 6005 Luzem © 041/410.90.40 - wo 12-20u do-zo 12-17u 
"Malereien und Aquarelle 1991-1998” - Raoul De Keyser [tot 18/4]

Zürich

■ Museum Rietberg
Gablerstrasse 15 - 8002 Zürich © 01/202.45.28 - di-zo 10-17uwo 10-20u

“Geheime Visionen, friihe buddhistische Malerei in Tibet" [tot 16/5]
■ Museum fur Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 - 8005 Zürich © 01/277.20.50 - di-vr 12-18u za-zo ll-17u
“The good, the bad and the ugly” - Atelier van Lieshout [3/4 tot 30/5]
■ Kunsthalle Zürich
LimmatstraBe 270 - 8005 Zürich ©01/272.15.15 - di-vr 12-18u za-zo 1 l-17u,
Georg Herold [2/4 tot 30/5]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zürich © 01/251.67.65 - di-do 10-2lu vr-zo 10-17u
“René Groebli, Magie und Melancholie, Photographien 1946-1996” [tot 11/4]
“Hélène de Mandrot und La Maison des Artistes in La Sarraz" [tot 25/4] 
“Chagall, Kandinsky, Malewitsch und die Russische Avantgarde” [tot 25/4] 
Hanny Fries [23/4 tot 18/7]
■ Museum ftir Gestal tung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zürich ©01/446.21.11 - di-vr 10-18u za-zo 10-17u 
“Humpty Dumpty’s Neffen, eine kleine Typologie der Reklamemannchen” [tot 
2/4]
“Spanner” - Bob Gramsma [tot 11/4]
"Die Schweizer Autobahn” [tot 9/5]
“Game over, elektronische Spielkultur" [14/4 tot 4/7]

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112-3111 HL Schiedam © 010/246.36.66 - di-za 1 l-17u zo 12u30-17u
“Unisono 8; Sylvie Zijlmans” [tot 21/3]
“De onmiddellijke confrontatie met Nederlandse kunst 1959-1999 uit de Altena
Boswinkel Collectie” [tot 16/5]

Spanje

Barcelona

Sittard

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard © 046/451.34.60 - di-zo 1 l-17u
“In fluidum" - Johan Tahon/Fiona Tan [tot 21/3]
Peter Weidebaum [27/3 tot 25/4]
Raph de Haas [27/3 tot 6/6]
■ Kunstcentrum Sittard
Leyenbroekerweg 113 A - 6132 Sittard © 046/452.36.86 - wo-zo 14-17u
“Jars I, selectie Guillaume Bijl” - Dorothee Albrecht, Marie Laure Cazin, Koen de 
Decker, Joris de Roeck, Tina Gillen, Harald Thys & Jos de Gruyter... [tôt 4/4]

Tilburg

■ Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Plaça dels Angels 1 -08001 Barcelona© 093/412.08.10- wo-vr 12-20uza 10- 
20u zo 10-15u
William Kentridge, Susana Solano [tot 5/4]
“Grup de Treball, solidaritat amb el moviment obrer" [tot 11/4]
■ Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 - 08007 Barcelona © 03/487.03.15 - di-zo 1 l-20u
Merce Cunningham [tot 4/4]
Art & Language [15/4 tot 20/6]

Zweden

■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 -5041EA Tilburg ©013/543.83.00-di-zo ll-17u
Bettie van Haaster - schilderijen [tot 16/5]
“Zwei-Mann-Orchester, 1973” - Mauricio Kagel [tot 30/5]
Jean-Pierre Raynaud - installatie [tot 27/6]
■ Scryption
Spoorlaan 434A - 5038 CH Tilburg © 013/580.08.21 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u
Theodora Plas - installatie [tot 21/3]
“Apenkrabbels en kinderschrift” [tot 9/5]

Stockholm 

■ Modema Museet
Skeppsholmen - Stockholm © 08/51.95.52.00 - di-do 1 l-10u vr-zo 1 l-18u
“CCS Paris” - Matts Leiderstamm [18/3 tot 2/5]
“New world” - Carsten Höller [27/3 tot 9/5]
“Prastgarden” - Miriam Backström [25/3 tot 24/5]
“Aleksandr Rodchenko (1891-1956)” [6/3 tot 24/5]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 mei 1999. Gegevens voor de agenda moeten 
binnen zijn vóór 15 april 1999 op het postbusadres: Postbus 1428,1000Brussel 1.
The next issue cfDe Witte Raaf will be released on I May 1999. Please send your 
information before 15 April 1999 to: Postbus 1428, B-1000Brussel I.

(hooghuis arnh Vossenstraat 10 6811 JL Arnhem 
tel fax 026 4458775 

open wo t/m zo, 13 - 17uur

FREDERIK VERGAERT
t/m 13 maart 1999

za 13/03 - zo 04/04 Schreuders & Ouwerkerk

Anthony Litjes
Karei van der Eijk 

opening zaterdag 13 maart 20.00 uur

za 13/03 - zo 04/04
_____ hka project ‘99; 4 experimentele projecten

Ange Taggart I Rosanne van Klaveren 
opening zaterdag 13 maart 20.00 uur

Arnout Smith I Giovanini Barros 
opening zaterdag 27 maart 20.00 uur

za 10/04 - zo 02/05
Aleksander Komarov 

opening zaterdag 10 april 20.00 uur

_________________ ANTWERPEN

AB VAN HANEGEM
presentatie: 8 april 1999 19.00 uur
8 april t/m 30 april 1999
(do. vr. za. 13.00 ■ 17.00 uur)

SONIA RIJNHOUT 
WIDO BLOKLAND 
DIRK GRUYTERS 

t/m 14 maart 1999

LOKAAL
Verbrande Entrepotstraat 9 

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

ALETTA DE JONG 
JAAP KRONEMAN 

ROBERT v WESTENDORP 
presentatie: 9 april 1999 20.00 uur 

9 april t/m 2 mei 1999 (30 april gesloten) 
(do. vr. za. zo. 13.00 - 17,00 uur)

Kloosterlaan 138 HTTP://www.lokaalol.nl
(NL) 4811 EE Breda E: bureau@lokaalOl.nl
T: +31 (0)76 5141928
F: +31 (0)76 5207124
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 72 - MAART-APRIL1998 VOORAF UITGEVERIJ

■ 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 Werk 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 1 De Bonte Bezetters

• 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 gepubliceerdworden maar de redac
tie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten.
• Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.

Uitgever
DWR/TWRvzw
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

MET DE STEUN VAN

NUMMER 73 - MEl-JVNI 1998

■ 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

Het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting

M
REDACTIE

NUMMER 74 - JUU-AVGVSTVS1998

De Vlaamse ( icmeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

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

■ 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 Batschmann 
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 kunst en moderne maatschappij Luhmanns kunsttheoretische 
observaties geobserveerd ■ Buck Spender & B. Kartoen De 
Lage Landen Aflevering 3 Het Rijk der Vrouw

NUMMER 75 - SEPTEMBER-OKTOBER1998 

■ Frank Vande Veire Het onmenselijke doorslikken Over de 
hyperbolische verantwoordelijkheid van de intellectueel ■ Dirk 
Lauwaert Portret van een rol: de intellectueel ■ Rudi Laermans 
Kritiek als afscheid van de intellectueel ■ Ernst van Alphen Het 
intellectuele museum ■ Bart Meuleman Bericht aan de drama
turg: opkrassen! ■ Koenraad Geldof Het geheugen en de marge: 
Didier Daeninckx Een zijdelingse blik op de intellectuelen- 
problematiêk ■ Hilde Van Gelder & Pieter Van Reybrouck 
Lygia Clark of de onweerstaanbaarheid van het precaire ■ Buck 
Spender & B. Kartoen De Lage Landen Aflevering 4 Willy de 
Woeste West-Vlaming

NUMMER 76 - NOVEMBER-DECEMBER 1998 

■ Pierre Michon De Koning van het woud ■ De encyclopedie van 
fictieve kunstenaars (deel 1) van Osvald Alving tot Wang-Fd ■ 
Eddy Bettens Vita Nuova Over het verlangen naar het 
schrijverschap ■ Steven Jacobs De filmlevens van de grootste 
schilders, beeldhouwers en architecten Vasari in Hollywood ■ 
Ernst van Alphen Marcel Duchamp in travestie ■ Paul De Vylder 
De mythografische machine ■ Sjoukje van der Meulen Over 
mythe, banaliteit en techniek in het werk van BUI Viola ■ Sven 
Lütticken Abstractie en disciplinering Over de series van Rineke 
Dijkstra ■ Buck Spender & B. Kartoen De Lage Landen 
Aflevering 5 De Moord op Mondriaan

NUMMER 77 - JANVAR1-FEBRUARI1999 

■ Mieke Bal Geelzucht en Schone Letteren ■ Bart Meuleman 
Mismaakte kinderen ■ De encyclopedie van fictieve kunste
naars (deel 2) van A tot DolfZeebroeckU Ilse Kuijken Opmerkin
gen bij het (voormalige) plastische œuvre van Anne Decock ■ 
Sven Lütticken De tentoonstellingskunstenaar • Jeroen Boom
gaard De utopie van de argeloosheid Een korte cursus engage
ment ■ Merijn Rengers De loopbanen van beeldende kunste
naars ■ Koen Brams De mislukte thuiskomst Over Fascinerende 
Facetten van Vlaanderen ■ Buck Spender & B. Kartoen De Lage 
Landen De persoonlijkheden van het jaar 1998

■ Jeroen Boomgaard Is verbonden aan het Kunsthistorisch Instituut 
van de Universiteit van Amsterdam. Bij Babylon/De Geus verscheen 
in 1995 het boek De verloren zoon/Rembrandt en de Nederlandse 
kunstgeschiedschrijving.
■ Stanley Cavell Als emeritus hoogleraar verbonden aan Harvard 
University. Talrijke publicaties in boekvorm, onder andere Must we 
mean what we say? A book of essays (Cambridge University Press, 
1969), In quest of the ordinary. Lines of skepticism and romanticism 
(University of Chicago Press, 1988), A pitch of philosophy. 
Autobiographical exercises (Harvard University Press, 1994). In 
Nederlandse vertaling verschenen .tot dusverre enkele essays, in het 
tijdschrift De Revisor, en Dit nieuwe maar onbereikbare Amerika. 
Emerson na Wittgenstein (uitgeverij Parrèsia, 1998).
■ Rudi Laermans Doceert cultuursociologie aan de K.U.Leuven en 
is actief als essayist. Recentste publicatie: Schimmenspel, essays over 
de hedendaagse onwerkelijkheid (Van Halewijck, 1'998) Binnenkort 
verschijnt van zijn hand Communicatie zonder mensen. Een 
systeemtheoretische inleiding in de sociologie (Boom, Amsterdam). 
■ 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).
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus, verbonden aan 
de opleiding kunstgeschiedenis en archeologie van de Vrije Universiteit 
te Amsterdam.
■ Bart Meuleman Auteur. Mede-oprichter van Bebuquin, uitgever 
van theaterteksten. In 1997 verscheen van hem de dichtbundel kleine 
criminaliteit bij uitgeverij amerika.
■ Dirk Pültau Schrijft over beeldende kunst voor verschillende 
media, onder andere voor NRC Handelsblad.
■ Frank Reijnders Wetenschappelijk medewerker aan het 
Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Hij 
publiceerde Kunst-geschiedenis/Verschijnen en verdwijnen (SUA, 
1984) en Metamorfose van de barok (Uitgeverij 1001,1991). Bereidt 
een boek voor over schilderkunst en nieuwe media.
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7DE HEDENDAAGSE KUNSTBEURS 23-27/04/1999
BRUSSELS m EXPO

DANIELLE ARNAUD - ARTISCOPE - ARTLINE - ASPREY JACQUES - ATHENA - ALESSANDRO BAGNAI - ALBERT BARONIAN 
GUY BARTSCHI - BASTIEN ART - LUCIEN BILINELLI - THE BOX - BUSCHLEN MOWATT - CHRISTINE & ISY BRACHOT
BUCHMANN - REBECCA CAMHI - LOUIS CARRE 
JAMES COLMAN - CONRADS - CONTINUA 
COTTHEM - CHANTAL CROUSEL 2, 
DAMASQUINE - PATRICK DE BROCK A ,) 
GALERIE DE FRANCE - DOROTHEE //," 
DE PAUW - DEWEER - DOGENHAUS c‘,s y, 
DRANTMANN - LUCIEN DURAND fl fb-ff à 
DURAND-DESSERT - BARBARA .fill ift/ 
FARBER/ROB J U R KA , if (91111é 
LES FILLES DU CALVAIRE .UI If 11 I 
FORTLAAN 17 - FABIEN •7291212 
FRYNS - GALERIE ACADEMIA {E%N 111 \ | 
ANNIE GENTILS - GENTILI v“ \‘ 1\ \ 
GEUKENS & DE VIL - LEA " \ 4h“a7 
GREDT - HALES GALLERY . < \)*• 
PIERRE HALLET - HAMILTONS -.3- 
ERNA HECEY - THESSA ' ~ 2
HEROLD - MARWAN HOSS , .-e 
XAVIER HUFKENS - JAMAR d- -2
RODOLPHE JANSSEN - MAURICE
KEITELMAN - KRIEF - FRED LANZENBERG - 2—- 
GUY LEDUNE - LI PA N J E P U N TIN 7 '
MASSIMO MININI - MK EXPOSITIERUIMTE ’ - 
MODULO - MONTENAY-GIROUX - ANDREW . 7 
MUMMERY - MARCO NOIRE - ONRUST - OTTO 
ARTE CONTEMPORANEA - YVONAMOR PALIX

GIORGIO PERSANO - GILLES PEYROULET 
GUY PIETERS - DE PRAKTIJK - PASCAL 

—— POLAR - POLARIS/BERNARD 
, UTUDJIAN - CLARA RAINHORN a GALERIE RE - DENISE RENE 
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I * f LE TRIANGLE BLEU - PATRICE , ‘4 TRIGANO - ROSA TURETSKY
/. ‘ / VAN LAERE - VEDOVI - VELGE &

NOIRHOMME - VIDAL-SAINT PHALLE 
‘ ■' VOSS - VON SCHOLZ C./EDITIONS 

CAMOMILLE - SABINE WACHTERS
WASSERWERK GALERIE LANGE - YOUNG DUK BHAK - ZENO X - ZERO L’INFINI - MICHAEL ZINK - ZÜRCHER 

DE ZWARTE PANTER - 20.21 GALERIE

E y

Openingsuren: 23, 24, 25/04: 12u-2ou 
26/04: 12-22U 
27/04: 12-18U

INFO: 0800-30 007 
website: http://www.artexis.com

Artesia Ban De Morgen

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