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Deze datum werkt nu al jaren als een rode 
lap op de spreekwoordelijke stier. De vo
rige verkiezingen, in 1995 - op alweer een 
Zwarte Zondag-lagen nauwelijks achter 
de rug, of er werd al met smacht uitgeke
ken naar de ‘moeder van alle verkiezin
gen’, die nu gelukkig nog maar op iets 
meer dan één maand van ons verwijderd 
is. Deed een politiek of maatschappelijk 
feit zich voor - de ontdekking van de 
vermoorde meisjes, de Witte Mars, de 
ontsnapping van Mare Dutroux - dan 
werd daarover steevast opgemerkt dat de 
politiek in het algemeen, en de regering in 
het bijzonder erop zou worden afgere
kend. Het is ondertussen haast een dage
lijkse reflex geworden om wantoestanden 
op het spoor te komen en de (politiek) 
verantwoordelijken aan te wijzen. Over 
die permanente staat van verontwaardi
ging leverde Bart Meuleman een bijdrage, 
die ook als naschrift kan worden gelezen 
bij zijn vorige tekst over televisie in Vlaan
deren.
Wat betekenen die Zwarte Zondagen en 
de Witte Mars voor onze democratie? In 
de tekst De vergeten crisis van de democra
tie komt Rudi Visker tot de pertinente 
conclusie dat er in de Witte Mars wellicht 
iets anders op het spel stond dan op de 
Zwarte Zondagen. Al te vlug en al te 
^makznchtiglwgrijpenwede Witte Mars 
als een uiting van de nieuwe mondigheid 
van de burger, maar misschien was het 
integendeel een manifestatie van funda
mentele onmondigheid - een onmondig
heid die Visker in verband brengt “met hét 
politieke moment van de democratie”.
De nakende verkiezingen vormen niet al
leen een goede aanleiding om te reflecteren 
over het wezen van de democratie, uiter
aard staan we Ook stil bij het beleid zelf, 
meer bepaald bij de verwezenlijkingen 
van Luc Martens, Vlaams Minister van 
Cultuur, Gezin en Welzijn. Wat is er de 
afgelopen vier jaar gerealiseerd op het 
vlak van het beleid inzakebeeldendekunst 
en aanverwante terreinen? Welke wet- of 
regelgevende initiatieven werden ont
plooid? Hoe ziet de situatie op het terrein 
eruit? In niet minder dan zes bijdragen 
staandezevragencentraal.RudiLaermans 
formuleert naar aanleiding van ‘vier jaar 
Martens’ tien bedenkingen over politiek, 
beleid en cultuur. Pascal Gielen bespreekt 
een opmerkelijk initiatief van Minister 
Martens, namelijkde reeksCultuurstudies. 
De andere bijdragen zijn rond verschil
lende sectoren opgebouwd: beeldende 
kunst (door Koen Brams en Dirk Piiltau), 
architectuur (door Geert Bekaert), foto
grafie (door Erik Eelbode), en de 
audiovisuele sector(doorDaniëlBiltereyst). 
Het is helemaal niet de bedoeling om zoals 
bij schoonheidswedstrijden de punten- 
bordjes boven te halen. Van groter belang 
is dat deze evaluatie van het kunst- en 
cultuurbeleid problemen en visies aan het 
licht brengt waarmee we de komende vier 
jaar aan de slag kunnen.
Verder in dit nummer: een bespreking 
van de aanwinsten die de afgelopen tien 
jaar gerealiseerd werden in het Van 
Abbemuseumendeachtsteafleveringvan 

de strip De Lage Landen’. De Maffe Mep
per.
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De vergeten crisis van de democratie

De titel van mijn tekst is wat ongelukkig. Hij 
lijkt iets te beloven wat ik hier op geen 
enkele manier kan waarmaken. Alsof er een 
soort crisis van de democratie zou zijn, een 
crisis die we zouden kennen; en daarnaast 
nog een crisis, een crisis die we vergeten 
zouden zijn of verdrongen zouden hebben. 
Alsof we alleen maar dat vergeten te boven 
zouden moeten komen, en de ‘echte’ crisis 
zouden moeten onderkennen, om ook de 
andere crisis die we wél zouden kennen te 
kunnen aanpakken. Dat lijkt mij niet alleen 
veel te optimistisch, het gaat ook in tegen 
een gedachte die, in wat volgt, op de achter
grond meespeelt: dat er in de democratie 
altijd al iets verloren is, verloren en dus niet 
vergeten, omdat het nooit aanwezig was en 
dus ook niet bewaard kon blijven. Ik kom 
daar nog op terug. Laat ik voorlopig slechts 
beklemtonen dat het niet mijn bedoeling is 
om oplossingen voor dé crisis van de demo
cratie te.formuleren. Ik wil alleen stilstaan 
bij de manier waarop er in onze samenleving 
over de crisis gedacht wordt, de manier 
waarop we toegesproken worden over die 
crisis, de manier waarop onze samenleving 
- op radio en televisie, in de kranten, enzo
voort - die crisis beleeft. En ik wil bij die 
beleving een paar kanttekeningen maken. 
Een begin van diagnose. Niet meer dan dat. 
Er is inderdaad iets eigenaardigs aan de hand 
met het spreken over de crisis van de demo
cratie. Enerzijds refereert men voortdurend 
— en twee jaar geleden, naar aanleiding van 
de Witte Mars, meer dan nu, maar toch nog 
altijd - aan dé democratie die in gevaar is, 
zonder daarbij overigens lang stil te staan bij 
wat er met ‘democratie’ bedoeld wordt. 
Anderzijds bedient dit spreken over ‘dé de
mocratie’ die ‘in gevaar is’ zich voortdurend 
van een beeldspraak, wordt het gevoerd door 
een metaforiek (meta-ferein = voeren naar 
ergens anders) die impliciet en waarschijn
lijk onbedoeld toch al van alles zegt over het 
wezen van de democratie en daarbij iets 
suggereert wat volkomen in strijd is met wat 
de politieke filosofie over het wezen van de 
democratie te zéggen heeft. De telkens op
duikende gedachte bijvoorbeeld dat de crisis 
van de democratie te maken zou hebben met 
een ‘democratisch deficit’. Zo’n mislukt 
contact of contract tussen de burger en de 
politiek lijkt te suggereren dat het democra
tische deficit iets zou zijn als een budgettair 
deficit, iets wat men dus moet kunnen con
troleren en eventueel tot nul moet kunnen 
herleiden of tenminste tot 3% (ook in ver
band met Europa wordt er over een ‘demo
cratisch deficit’ gesproken en het is mis
schien geen toeval dat dit gebeurt in een 
Europa dat men vooral kent als ‘het Europa 
van de 3%’).
Die gedachte van een ophefbaar deficit gaat 
lijnrecht in tegen wat volgens belangrijke 
politieke filosofen als Claude Lefort en 
Marcel Gauchet typerend is voor de demo
cratie. Volgens die auteurs staat of valt de 
democratie met een 'onophefbaar tekort’ 
(de titel van een bundel van Lefort, waarin 
hij zijn visie op democratie, totalitarisme en 
mensenrechten in die volgorde uiteenzet), 
dat men niet moet opvullen of tot nul herlei
den, maar moet uithouden, verdragen, zoals 
men pijn verdraagt. Het niet meer kunnen of 
willen uithouden of verdragen van dat tekort 
is volgens die analyse een uiting van of een 
stap naar het totalitarisme. Natuurlijk bete

kent dit niet dat diegenen die het over een 
democratisch deficit hebben eigenlijk crypto- 
totalitaire denkers zijn. Maar de politiek 
hangt niet alleen van intenties af. Het is 
gevaarlijk wanneer het spreken over de de
mocratie zich bedient van termen die op zijn 
zachtst gezegd misleidend zijn. Zoals we 
zullen zien, leidt dat ertoe dat de democratie 
de taal verliest waarin zij over zichzelf kan 
spreken, en over datgene wat zich in haar 
‘crisis’ aankondigt.

Het zwart en het wit van onze crisis

Men heeft het dus over ‘de crisis van de 
democratie’ en men bedient zich daarbij van 
een vocabularium (‘deficit’, enzovoort) dat 
precies het omgekeerde betekent van wat 
men zou moeten zeggen als men de demo
cratie wil denken, namelijk dat het tekort 
wezenlijk en onophefbaar is. De gedachte 
van een democratisch deficit dat men tot nul 
moet herleiden, is niet alleen een gedachte 
die geen recht doet aan het wezen van de 
democratie, ze staat er volkomen haaks op 
- het is een gedachte die totalitair van oor
sprong is. Ik kom daar later op terug in 
verband met het nationalisme. Maar eerst 
wil ik stilstaan bij de betekenisvolle beeld
spraak waarmee men hier bij ons de crisis 
van de democratie omschrijft: de Zwarte 
Zondagen (in verband met de opkomst van 
het Vlaams Blok en van de 1-punt-partijen 
(zoals de partij voor de ouderen), de protest
stemmen, de groeiende desinteresse voor 
het politieke gebeuren) en in contrast daar
mee de Witte Mars, waarover zoveel te doen 
geweest is.
Die zwart-wittegenstelling is op zich al inte
ressant, maar ook.omwille van haar conno
taties: zij roept onmiddellijk het contrast op 
tussen onze angst en onze hoop. Het ‘zwart’ 
van de Zwarte Zondagen is precies zo be
klemmend omdat die triomf van ‘rechts’ 
misschien slechts de voorbode is van een 
totale afkeer van de politiek. De Witte Mars 
had daarentegen, ondanks alles, iets minder 
bedreigends. Wat er daar gebeurde, kon men 
nog interpreteren als een uitnodiging aan de 
politiek om de energie die ‘vrijkwam’, zoals 
onze altijd pragmatische Premier dat onmid
dellijk inzag, te gaan ‘kanaliseren’. De witte 
tekstballonnetjes waren niet de uitdrukking 
van een totale afkeer van de politiek, maar 
een stil protest en een bede aan de politiek 
om tenminste iets in die ballonnetjes te schrij
ven, wat ze ook gedaan heeft, tot en met Paul 
Marchal die een nieuwe partij oprichtte. 
Beide fenomenen lijken - en ik zeg wel: 
lijken - te maken te hebben met een toegeno
men mondigheid van de burger. De burger 
eist zijn nieuwe mondigheid op, hetzij via 
proteststemmen (en dat zou dan zijn wat er 
op de Zwarte Zondagen is gebeurd), hetzij 
via die indrukwekkende betoging, die pre
cies door te zwijgen, door zich van alle 
slogans te onthouden, door witte tekst
ballonnen te dragen, met andere woorden 
dooreen zelfgekozen onmondigheid, luider 
leek te schreeuwen dan degenen die op de 
Zwarte Zondagen hadden gesignaleerd dat 
ze mondiger waren dan men dacht.
Wat bij dit alles opvalt (of juist niet meer 
opvalt), is dat men, vertrekkend van een 
zwart-wittegenstelling, vervolgens gradaties 
ziet van eenzelfde grondprobleem: de 
depolitisering en de toegenomen ‘mondig

heid van de burger’. De burger wil dat de 
politiek hemhoort, dat aan het communicatie
probleem tussen burger en politiek iets ge
daan wordt. De ‘mondigheid’ zou betekenen 
dat de burger niet meer met zich laat sollen. 
‘Mondigheid’ is daarbij dus de positieve 
term en ‘onmondigheid’ de afgeleide term. 
Die onmondigheid is ofwel een opgelegde 
onmondigheid - de politiek houdt de burger 
onmondig, ze verbiedt hem te spreken - 
ofwel een vrijwillige onmondigheid - de 
burger zwijgt zelf op de Witte Mars. Dat is 
dus de eerste vaststelling: potentieel is de 
burger mondig maar hij wordt belet te spre
ken en hij protesteert dan maar elders of kiest 
ervoor te zwij gen in een stil protest. Maar die 
vaststelling legt iets vast wat allesbehalve 
vanzelfsprekend is.
Het is inderdaad misschien niet de beste 
manier om te begrijpen wat er in de Witte 
Mars op het spel stond (maar wel de beste 
manier om er greep op te krijgen), wanneer 
men haar alleen maar ziet als een manifesta
tie van potentieel mondige burgers. Want 
misschien stond er in die Witte Mars nog iets 
anders op het spel, meer bepaald een 
onmondigheid die niet van een vooraf- 
gaandelijke mondigheid afgeleid is. Een 
onmondigheid die düs niet een vrijwillige of 
opgelegde afwezigheid van mondigheid zou 
zijn, niet de keerzijde van mondigheid. Een 
onmondigheid die ik, in wat volgt, wil pro
beren in verband te brengen, niet met dé 
politiek, maar met hét politieke moment van 
de democratie.
Met ‘het politieke moment’ bedoel ik dat
gene wat de democratie ‘democratie’ doet 
zijn, datgene dus wat in de democratie aan 
het werk is: haar ‘wezen’ in de werk
woordelijke zin, een soort onrust waardoor 
zij leeft en in beweging gehouden wordt, 
zoals er een onrust in een uurwerk is. Ver
volgens zal ik suggereren - eerder suggere
ren dan aantonen - dat de crisis van de 
democratie misschien wel in eerste instantie 
te maken heeft met zo’n onmondigheid die 
niet afgeleid is van een eerdere mondigheid. 
Als men mij daarin volgt, hoeft men er zich 
overigens ook niet meer over te verwonde
ren dat de herdenking van de Witte Mars op 
een fiasco is uitgedraaid (300 mensen in 
plaats van 300.000). De reden is dat men de 
Witte Mars heeft gereduceerd tot haar po
tentieel aan mondigheid: men heeft de tekst
ballonnetjes ingevuld, Paul Marchal heeft 
de vergissing begaan te denken dat hij een 
nieuwe politieke partij moest oprichten, en
zovoort. Aangezien het niet dat was wat op 
het spel stond in de Witte Mars, aangezien er 
een onmondigheid op het spel stond die zich 
niet laat inspannen voor de mondigheid, is 
het niet te verwonderen dat de herdenking 
van de Witte Mars op een mislukking is 
uitgelopen.

Het chiasme van de Witte Mars

Zoals men zich zal herinneren, ging de Witte 
Mars eigenlijk over twee thema’s: onze kin
deren (Julie en Melissa, enzovoort), en het 
gerecht. Meer in het bijzonder ging het over 
de seksualiteit van onze kinderen enerzijds 
en over complot en corruptie’ anderzijds. 
Men staat er niet genoeg bij stil dat er een 
verband tussen beide bestaat. Laat ons beide 
thema’ s dus eens wat nader bekijken. Om te 
beginnen, de kinderen. Waarover was men
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verstoord? Men was verstoord over het feit 
dat Dutroux een volwassene is wiens vol
wassen seksualiteit letterlijk en figuurlijk de 
seksualiteit van kinderen gepenetreerd heeft 
- dat de seksualiteit (de wereld) van de 
volwassenen binnengedrongen is in de sek
sualiteit (de ‘wereld’) van de kinderen.
Waarin verschillen die werelden? Hannah 
Arendt heeft daarover nagedacht in een op
stel over ‘de crisis van de opvoeding’, waarin 
ze de vraag stelt: wat betekent opvoeden? 
Opvoeden, zegt zij, betekent twee dingen: 
ten eerste, de kinderen tegen de wereld be
schermen en, ten tweede, de wereld tegen de 
kinderen beschermen. En daarover ging het 
ook in de Witte Mars. Wanneer de volwas
sen seksualiteit gebruik maakt van de nog 
niet volwassen seksualiteit van kinderen, 
dan hebben de volwassenen, de ouders, of de 
overheid het gevoel gefaald te hebben, om
dat men het kind niét tegen de. wereld, die per 
definitie de wereld van de volwassenen is, 
heeft kunnen beschermen. Maar Arendt zegt 
ook dat we de wereld tegen het kind moeten 
beschermen. Daarmee bedoelt ze: wij, vol
wassenen, moeten verantwoordelijkheid 
opnemen voor onze wereld - een kind op
voeden betekent het kind duidelijk maken 
hoe de wereld feitelijk in elkaar steekt. De 
crisis van de opvoeding heeft volgens Arendt 
te maken met het feit dat dat niet meer 
gebeurt, omdat volwassenen de verantwoor
delijkheid voor hun wereld niet meer willen 
of kunnen opnemen, bijvoorbeeld omdat ze 
de indruk hebben dat ze die wereld ook niet 
aankunnen, dat die wereld te complex is, dat 
zij er zich niet echt in thuis voelen. Vandaar 
dat men voortdurend de mening van kinde
ren (die men liever'jongeren' noemt) gaat 
vragen - verschijnsel dat bij sociologen be
kend staat als le jeunisme. Aan een twaalfja
rige vraagt men: en wat denk jij over kernbe
wapening? Aan een zes- of. een vijftien
jarige: wat denk jij van de zaak Dutroux? 
Was de Witte Mars zelf niet tot op zekere 
hoogte een uitdrukking van die crisis waar 
Arendt op wijst? Vooral omdat zij zich niet 
beperkte tot die zondag in Brussel - de week 
daarop gingen in alle steden en gehuchten de 
kleuterscholen met,ballonnetjes de straat op. 
Men liet dus de kinderen protesteren tegen 
het onvermogen van de volwassenen om het 
kind tegen de wereld te beschermen. Maar 
daarmee herhaalde men in zekere zin de 
zaak Dutroux die men terecht aan de kaak 
stelde: men liet de (politieke) wereld van de 
volwassenen binnendringen in de wereld 
van de kinderen. Niets zo pathetisch als de 
middelbare scholieren die in Leuven op het 
Ladeuzeplein met witte ballonnetjes rond
liepen zonder ook maar iets over de structuur 
van de democratie te begrijpen - gewoon op 
straat komen omdat ze moesten van hun 
leraars en hun directeur. Samenvattend kun
nen we zeggen: wat er hier gebeurt, is dat de 
wereld (het publieke) in het private (het 
kind, het huis) binnendringt.
Wenden we ons nu een ogenblik naar het 
tweede thema van de Witte Mars. Wat ge
beurt er wanneer er corruptie is, bijvoor
beeld van politieke partijen? Wat gebeurt er 
wanneer een politicus stemt voor een wet, 
niet omdat hij ervan overtuigd is dat die wet 
het algemeen belang dient, maar omdat hij 
- zoals de mensen zeggen - zijn zakken 
gevuld heeft? Dan gebeurt het omgekeerde 
van hierboven: het private dringt binnen in 

het publieke. Het publieke is in dit geval het 
algemeen belang dat de politicus geacht 
wordt te vertegenwoordigen. Het private is 
zijn eigenbelang. Hetzelfde geldt voor de 
complottheorieën over het gerecht (of die 
theorieën juist zijn of niet doet er hier niet 
toe): mensen die complottheorieën aanhan
gen, vrezen dat de rechtspraak die blind en 
onpartijdig hoort te zijn, in feite gedicteerd 
wordt door privébelangen, en dat een van de 
machten van onze samenleving de macht is 
van een kleine groep.
De Witte Mars heeft dus een chiastische 
structuur. Aan de ene kant dringt het pu
blieke, de wereld van de volwassenen, bin
nen in het private van het huis, van de kinde
ren; aan de . andere kant dringen-de private 
financiële belangen van de politici binnen in 
het publieke van het algemeen belang. Het 
ene kruist het andere. In beide gevallen wordt 
er een bepaalde grens.overschreden, wordt 
er een scheiding tussen privé en publiek 
neergehaald; geen van beide is dan nog wat 
en waar het hoort te zijn. De scheiding die 
hen uit elkaar moet houden en een ruimte 
moet openhouden, yerdwijnt. Vandaar dat 
de Witte Mars niet alleen gepaard ging met 
‘rouw’ of ‘hoop’, maar dat er nog een ander 
affect in meespeelde, een affect dat ook 
herkenbaar was voor diegenen die niet mee
marcheerden: het gevoel van verbijstering, 
van sprakeloosheid, van beklemming, het 
gevoel van huiver dat Edgar Allen Poe zo 
treffend wist op te roepen in zijn verhalen. 
Het enige wat men dan nog kan doen is heen- 
en-weer marcheren, en dat was naar mijn 
gevoel - ik zat voor de televisie - het meest 
indrukwekkende aan die betoging in Brus
sel: mensen die als enig protest slechts kon
den stappen om zich nog enigszins te verwe
ren tegen de beklemming die sterker was dan 
henzelf.

Het private en het publieke: de seksualiteit

Wanneer de scheiding tussen het publieke 
en het private wankelt en de ruimte die zij 
moet openhouden, toeplooit, komt er als het 
ware iets aan de oppervlakte wat juist door 
die ruimte aan het gezicht onttrokken moest 
worden. Alsof die; ruimte gebouwd was bo
ven iets wat niet aan de oppervlakte mag 
komen. Kijken we opnieuw, maar nu wat 
langer, naar het eerste thema van de Witte 
Mars: de seksualiteit van kinderen.
We weten allemaal dat er met de seksualiteit 
iets niet in orde is, nooit in orde, niet in de 
haak, niet omdat er iets in de seksualiteit 
verkeerd is, maar omdat de seksualiteit deel 
uitmaakt van een intimiteit die voor ieder
een, hoe goed men zich ook in zijn vel en in 
zijn lichaam voelt, vreemd blijft. Ik bedoel 
het volgende: seksualiteit heeft te maken 
met iets aan het lichaam dat zwijgt als het 
erop aankomt antwoorden te geven op de 
vragen die ons echt interesseren. Bijvoor
beeld: wat betekent het man te zijn of wat 
betekent het vrouw te zijn? Ik kijk naar mijn 
lichaam, en wat er daar hangt, antwoordt me 
niet op de vraag wat het betekent man te zijn. 
De vrouw kijkt naar haar lichaam en haar 
lichaam zegt haar niet wat het betekent vrouw 
te zijn. Het meisje ‘krijgt haar regels’ - zoals 
men hier in Vlaanderen zegt —.maar die 
overgang die zich van de ene op de andere 
dag voltrekt, geeft geen antwoord op de 
vraag wat het betekent vrouw te zijn. Die 

‘regels’ zijn te vloeibaar om gelezen te kun
nen worden. De jongen krijgt zijn eerste 
zaadlozing en die zaadlozing bevreemdt hem. 
Hij weet niet wat dat zaad eigenlijk van hem 
verwacht. Iets aan ons lichaam zwijgt en 
vertelt ons niet wat het betekent man of 
vrouw, hetero of homo of lesbienne of her
mafrodiet te zijn. De geseksueerdheid is een 
eerste vorm van wat men in de filosofie 
‘transcendentie’ noemt. Transcendentie be
tekent hier niet God, maar simpelweg dat
gene wat aan onze greep ontsnapt, datgene 
wat weerbarstig is ten opzichte van onze 
inspanningen en onze strevingen.
De geseksueerdheid van het lichaam dat 
zwijgt op de plaats waar zijn geslacht zit, die 
eerste vorm van transcendentie is een trans
cendentie die, zoals de term zelf aangeeft, 
ons buiten onszelf leidt, die onsnaaranderen 
toe doet gaan. We ontsnappen aan onszelf in 
dat punt waar we ons afvragen: wat betekent 
dat wat er daar hangt? Én we wenden óns 
naar anderen die ons als het ware moeten 
helpen te verdragen dat het punt waar onze 
intimiteit het grootst is, onze seksualiteit, 
juist ook het punt is waar die seksualiteit aan 
ons ontsnapt. In de ‘normale’ seksualiteit 
- ik spreek met die term geen voorkeur uit - 
vraagt de vrouw (uiteraard niet letterlijk) aan 
de man wat het betekent ‘vrouw’ te zijn, en 
omgekeerd, en een van de problemen is dat 
de partner daar nooit een definitief en slui
tend antwoord op kan geven. Als men dat 
verwacht van een relatie gaat die relatie 
binnen de kortste keren stuk. Maar het ant
woord is ook niet ‘buiten’ zo’n relatie te 
vinden. Borsten vergroten, of ze verkleinen, 
betekent nog niet dat men een antwoord 
vindt op de vraag wat het betekent (een) 
vrouw te zijn. Zoals bijvoorbeeld dikwijls 
uit de ontgoocheling volgend op plastische 
chirurgie blijkt, weigert het lichaam te ant
woorden op iets waar het niet op kan ant
woorden. Zo zijn er mensen die niet meer uit 
de plastische chirurgie raken (opnieuw ver
kleinen, opnieuw vergroten, en opnieuw en 
opnieuw). Uit die pathologische vorm blijkt 
duidelijk dat men het lichaam niet kan dwin
gen te antwoorden op een vraag die een 
vraag moet blij ven. Vandaar ook de schroom 
die men in de seksualiteit ondervindt, een 
schroom, die men zelf niet kan afwerpen en 
die slechts iemand anders met de mantel der 
liefde kan bedekken. In die schroom ligt iets 
van onze waardigheid: de waardigheid van 
de mens ligt in iets wat met hem geen reke
ning houdt en waardoor hij gêne voelt, waar
onder hij lijdt. Mijn geslacht houdt geen 
rekening met het probleem dat ik mij stel: 
wat betekent het man of vrouw te zijn? Iets 
in de seksualiteit spreekt niet en verhindert 
dat wij in het spreken opgaan. Spreken is 
publiek, men zegt wat men te zeggen heeft. 
Maar er is iets wat onmondig blijft; iets 
zwijgt, onttrekt zich aan het spreken. De 
geslachtelijke identiteit is ‘idioot’ in de 
Griekse zin van idion, het eigene, maar dan 
een eigene dat ons ontsnapt. Niet alleen iets 
‘privé’ wat niet publiek gemaakt mag wor
den maar ook iets wat privé blijft voor ons. 
Dus niet het private waarmee we samenval
len maar het private waarmee we niet sa
menvallen, dat ons ontsnapt en zo wijst op 
een eerste vorm van transcendentie. Er is dus 
in de seksualiteit een onmondigheid, een 
radicale onmondigheid die altijd onmondig 
zal blijven, en die, zoals Jean-François 

Lyotard maar bleef herhalen, wijst op een 
soort kind-zijn ook in de volwassene. On
mondigheid komt van het Latijnse woord 
infantia, vandaar: het infantiele, datgene wat 
niet spreekt. Er is iets wat niet spreekt in 
iedere volwassene en uiteraard geldt dat a 
fortiori voor kinderen.
Kinderen tegen de wereld beschermen - de 
zaak Dutroux draaide, zoals we gezien heb
ben, om de vaststelling dat de kinderen niet 
tegen de wereld beschermd werden - bete
kent dus dat men de kinderen de tijd moet 
geven om hen door die onmondigheid te 
laten stempelen. Men moet de tijd laten aan 
kinderen opdat er iets aan hen zou zijn waar
door ze niet helemaal in het publieke, in de 
wereld opgaan. Men moet hen de tijd laten 
opdat ze zouden gestempeld worden door de 
seksualiteit, die niet spreekt. Hettraumati- 
serende aan het binnendringen van de vol
wassen seksualiteit in een kind is dat zij daar 
te vroeg in binnendringt, nog voor het kind 
gestempeld is door de onmondigheid van 
zijn geslachtelijkheid. Kinderen mogen pas 
aan de wereld overgeleverd worden als ze 
tegelijk iets hebben wat hen tegen die we
reld, tegen het publieke beschermt. Dat iets 
is dus niet zonder meer het private als een 
sfeer die men bezit - zoals men spreekt over 
eigendom: mijn kamer, mijn huis, enzovoort 
— niet het private waarmee ik samenval, 
maar het private dat ook voor mij privé blijft. 
Het is niet privé van mij, mijn eigendom, 
maar iets wat privé blijft voor mij. Dit pri
vate van de seksualiteit, onze intimiteit, heeft 
niet de structuur van ‘wij hebben een ge
heim’ , maar eerderde structuur van ‘er is een 
geheim dat ons heeft’. Er is een geheim dat 
niet alleen aan de anderen ontsnapt, , dat 
verborgen is voor de anderen; er. is voor 
onszelf iets verborgen, er is in onszelf een 
kloof tussen onze geseksueerdheid, de sek
suele kenmerken van ons lichaam, en de 
symbolische, talige, publieke naam die daar
aan gegeven wordt: man, vrouw, homo; ; en
zovoort. Er is iets in de seksualitejtdat niet 
voor mij spreekt ên het is juist dat iets wat 
belet dat ik in het spreken dat publiek is, zou 
opgaan. De omgangstaal heeft daar een ver
moeden van als zij met een zekere afkeur 
over een ‘publieke vrouw’ spreekt. Een pu
blieke vrouw is een publiek gemaakte vrouw, 
een vrouw die datgene aan haar wat , niet 
publiek is, verloren heeft. Datgene wat niet 
publiek is, is niet het lichaam dat ze bezit als 
een soort eigendom. Wanneer publieke vrou- 
wen op een manier waaraan ze nauwelijks 
uitdrukking kunnen geven, betreuren ge
bruikt en misbruikt te worden, dan is dat 
omdat ze op een of andere manier gedwon
gen werden te verkopen wat ze niet konden 
verkopen, omdat ze het niet eens bezaten. 
Wat bij publieke vrouwen bedreigd wordt, is 
hetzelfde als hetgeen bedreigd wordt bij de 
commercialisering in pornocircuits, in ‘roze 
balletten’, en in de seksualiteit van kinderen, 
namelijk de grens die ons persoon-zijn in
stelt. De Witte Mars had daar een vermoe
den van. De commercialisering van de sek
sualiteit van kinderen ontneemt die kinderen 
iets wat zij niet eens bezaten.
Om deze gedachte enig reliëf te geven, een 
opmerking over racisme. Een racist redu
ceert de ander tot zijn huidskleur. Een anti- 
racist antwoordt daarop dat de huidskleur 
geen belang heeft. Hij vergist zich en trapt in 
dezelfde val als die van het niet onderkennen
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van het zwijgen in de seksualiteit. Waarom? 
Omdat het probleem van de huidskleur voor 
iemand die een huidskleur heeft, dus voor 
ons allemaal, precies is dat er iets aan ons is 
waarvan we niet weten wat het betekent, 
maar dat toch meespeelt, net zoals ons ge
slacht waarvan we niet weten wat het bete
kent toch meespeelt en misschien wel meer 
dan de dingen waaraan we belang hechten en 
waarvan we wel weten wat ze betekenen. 
Feministische mannen krijgen soms, volle
dig ten onrechte volgens hen, het verwijt dat 
ze seksistisch zijn, ook al hebben ze nog zo 
‘hun best gedaan’. Waarom krijgen ze dat 
verwijt? Omdat ze de pretentie hebben te 
zeggen aan de anderen: ja, ik weet wat het 
voor u betekent vrouw te zijn, terwijl die 
vrouw het zelf niet weet. Zo is er ook een 
antiracisme dat weliswaar nobeler is, maar 
niet minder beledigend dan het racisme: de 
Ander ongeacht zijn huidskleur erkennen, 

■ zeggen dat die kleur ër niet toe doet, is hem 
de' vraag ontnemen waarop hij zelf geen 
antwoord vindt, maar die hij toch niet wil 
verliezen omdat hij aan datgene wat voor 
hemzelf niet publiek is, niet alleen zijn lij
den, maar ook zijn waardigheid ontleent. 
Wat ik hier (te snel) over de huidskleur stel, 
lijkt mij ook van toepassing op andere vor
men van verschillen die de persoon maken 
tot wie hij is. Die verschillen ontsnappen. 
Zoals het geslacht is de huidskleur een vorm 
van transcendentie die niet spreekt. De waar
digheid van de mens heeft te maken met iets 
wat zwijgt, met een stomme transcendentie. 
Tot zover de eerste component van de Witte 
Mars, de penetratie van het publieke in het 
private. En dus een eerste tegenwerping: in 
plaats van om een manifestatie van een mon
digheid die niet sprak omdat ze niet wilde 
spreken, ging het om een onmondigheid die 
aan de mondigheid ontsnapt, om een 
onmondigheid die niet alleen niet mondig te 
maken is maar die men ook niet mondig mg 
maken. Want het is maar goed dat niet alles 
van ons in het spreken opgaat. In het spreken 
zijn we verwisselbaar; iedereen kan zeggen 
wat wij zeggen. Het is omdat wij er in het 
spreken nooit in slagen te zeggen wat wij te 
zeggen hebben, omdat er iets is wat zich 
nooit in het spreken laat uitdrukken dat wij 
tot ons spreken een persoonlijke relatie heb
ben. Dat persoonlijke van de persoonlijke 
relatie bestaat er niet in dat wij een soort 
innerlijke schat hebben die wij niet aan dat 
spreken willen blootgeven, maar dat wij een 
innerlijke armoede hebben - die innerlijke 
armoede is onze intimiteit. Die intimiteit is, 
zoals de psychoanalyticus Jacques Lacan 
zegt, ex-tiem, ze ontsnapt ons. De mens is 
een ‘gespleten subject’.

Het publieke en het private: de politiek

Kijken we nu eens opnieuw, en ook wat 
nauwkeuriger, naar de politiek. Naar wat er 
daar gebeurt, wanneer het private in het 
publieke doordringt. Watdanbedreigdwordt, 
is niet de grens die het persoon-zijn instelt, 
maar de grens die de samenleving instelt, in 
ons geval de democratische samenleving. Ik 
zal daarbij ingaan op de opmerkingen die ik 
in de inleiding van deze tekst maakte over 
het democratische tekort, en het ermee ge
paard gaande verschil tussen ‘de politiek’ en 
‘het politieke’.
‘De’ politiek is een sector, politiek in de 

ruime zin: de overheid, de staatsapparaten, 
de regering, de rechterlijke macht, de wet
gevende macht, het reilen en zeilen van wat 
op de politieke pagina’s van onze kranten 
besproken wordt. ‘Het politieke’ is daaren
tegen een maatschappijvorm, wat men vroe
ger een ‘regime’ noemde, bijvoorbeeld de 
democratische maatschappij versus de tota
litaire (het nazisme, het stalinisme, de ideale 
samenleving volgens het Vlaams Blok). Een 
maatschappijvorm is datgene waardoor een 
samenleving een bepaald type van samenle
ving is. De maatschappijvorm is structure
rend, een symbolische ordening in de werk
woordelijke zin, een symbolisatie in actieve 
zin. ‘Symbolisch’, niet in de zin dat het in de 
plaats komt van iets wat er al is, maar in de 
actieve zin van iets wat vorm geeft aan iets 
wat er nog niet is: een samen-leving, iéts wat 
samenhoort, zonder identiek te zijn. Wat 
vorm moet krijgen, is als het ware het tweede 
lid van het woord ’samen-leven’: een leven 
dat altijd verdeeld is, gekenmerkt door onge
lijkheden (de ene is sterker dan de andere, er 
zijn rijken en armen), door opposities, door 
passies, door eigenbelangen. Samenleving 
is een publiek begrip. Zij veronderstelt een 
maatschappijvorm die probeert de ongelijk
heid die het leven nu eenmaal altijd ken
merkt, te bevormen. Men probeert te begrij
pen wat samenleven betekent door die onge
lijkheid op een bepaalde manier te begrijpen 
(men heeft, zoals bekend, de ongelijkheid en 
de onenigheid niet altijd op dezelfde manier 
begrepen). Mocht er geen publieke of poli
tieke vormgeving van de samenleving zijn, 
dan zou er bijvoorbeeld alleen maar een 
economie zijn waarin eenieder zijn eigen 
belang nastreeft. Daarover gaat het in de 
politieke filosofie. Om dat te begrijpen moe
ten we ons niet blind staren op de reeds 
geconstitueerde sector van dé politiek (de 
Wetstraat, enzovoort), maar moeten we be
grijpen wat het betekent dat er zo’ n sector is, 
want die is er niet altijd geweest. In het 
totalitarisme bijvoorbeeld is alles politiek, is 
er geen aparte politieke sector. Men denke 
aan George Orwells 1984. Alles is er pu
bliek. Iemand schrijft een dagboek en zelfs 
dat dagboek wordt door Big Brother gele
zen...
De politieke filosofen Claude Lefort en 
Marcel Gauchet hebben onderzocht wat er 
specifiek is aan de democratische samenle
ving en hebben geprobeerd te articuleren 
waaruit die maatschappijvorm bestaat. Maat
schappijen kunnen zich op verschillende 
manieren tot hun onenigheid, tot hun ver
schillen verhouden. De democratie doet dat 
op een specifieke manier, omdat de demo
cratie zich niet langer begrijpt als een lichaam, 
als een gestalte met contouren. De grens die 
de democratie instelt, is een grens zonder 
contouren, een onvatbare grens, een grens 
zonder lichaam. Lefort spreekt in dit ver
band over de ‘desincorporatie’ of ‘ontlicha- 
melijking’ van de macht: de plaats van de 
macht in de democratie is ‘leeg’. Het regime 
dat voor de democratie kwam, voor de Franse 
en Amerikaanse revoluties, het zogenaamde 
Ancien Régime, dat theologisch-politiek van 
aard was, begreep zichzelf als een lichaam. 
Dat lichaam had hoofd en leden, en die 
werkten samen. Het hoofd was de vorst: 
geen dictator, maar een gezalfde van God. 
De Franse koningen bijvoorbeeld werden 
‘gewijd’. Zij konden in het bekleden van de 

plaats van de macht verwijzen naar het trans
cendente punt, iets wat hen ontsnapte en wat 
men ‘God’ noemde (of later de Rede of de 
Rechtvaardigheid). De paus is nog een voor
beeld van een theologisch-politieke vorst. 
De kerk begrijpt zichzelf als een lichaam 
waarvan de gelovigen leden zijn en aan het 
hoofd van dat lichaam staat de paus als 
vertegenwoordiger, van Christus op aarde. 
Misschien is wat men de islamisering noemt 
ook zo’n herstel van de theologisch-poli
tieke samenleving, maar het zou ook iets 
anders kunnen zijn, namelijk een nieuwe 
vorm van totalitarisme. Belangrijk is dat die 
predemocratische samenleving zichzelf her
kende in het lichaam van de vorst. Het lichaam 
van de vorst was niet alleen zijn eigen ster
felijke lichaam, het was de verzinnebeelding 
van het lichaam van de samenleving. Bij de 
dood van de vorst zei men: ‘de vorst is dood, 
leve de vorst’. Het sterfelijke lichaam van de 
vorst was gestorven, het onsterfelijke lichaam 
niet. Door opvolging of verkiezing kwam 
iemand anders de plaats van dat sterfelijke 
lichaam innemen. Vandaar ook dat men in 
predemocratische regimes een aanslag op de 
vorst als de hoogste majesteitsschennis zag: 
het was ook een aanslag op het lichaam van 
de samenleving zelf. De vorst had dus een 
dubbel lichaam: zijn eigen lichaam en een 
onsterfelijk mystiek lichaam. De vorst was 
het brandpunt waar de macht, de wet en het 
weten samenkwamen. Door zijn mond sprak 
de wet, niet de wet die hij als een dictator zelf 
had opgelegd maar de wet die van boven 
kwam, van God, de Rede, de Rechtvaardig
heid, ... De vorst was ook het brandpunt van 
de kennis, hij vertegenwoordigde een vast
staande ordening, een sacrale of postsacrale 
ordening, een kosmos. In de persoon van de 
monarch vond heel de samenleving, heel de 
maatschappelijke hiërarchie, heel de gele
ding van de samenleving haar veruit- 
wendiging, haar verzinnebeelding én haar 
garantie. De vorst was de bron waaruit de 
macht voortkwam, én de kennis van de laat
ste doeleinden van de samenleving, de ken
nis van de sociale orde en van de wet.
Volgens Lefort berust de democratie op een 
symbolische mutatie. Die mutatie is ‘sym
bolisch’ in een sterke zin: het gaat om een 
verandering van het symboliserende begin
sel dat de maatschappij vormt. Men gaat de 
samenleving niet meer zien als een lichaam. 
De Franse revolutie onthoofdt de vorst, 
Lodewijk XVI. Die onthoofding is niet zo
maar een onthoofding, zij wijst erop dat er 
iets heel nieuws gebeurt. De samenleving 
begrijpt zichzelf nu niet als een lichaam 
zonder hoofd, zij ziet zichzelf niet meer als 
lichaam tout court, en dat heeft enorme ge
volgen omdat de verdeeldheid van de sa
menleving nu niet langer moet begrepen 
worden in termen van de verdeeldheid van 
hetlichaam. De verdeelde samenleving wordt 
niet meer opgevat als een ziek lichaam, een 
lichaam waar iets is binnengedrongen wat er 
niet thuishoort. In een democratie is de op
positie geen ziekte. Zij is legitiem.
Waar het in die mutatie waaruit de democra
tie ontstaat, eigenlijk om gaat, is dat plotse
ling de plaats van de macht leeg is. Er is geen 
brandpunt meer waarin - zoals in de vorst - 
de macht, de wet en het weten samenkomen. 
Geen enkele (democratische) regeringslei
der van onze tijd kan nog zeggen: in mijn 
persoon bekleed ik de macht als een gezalfde 

of als een vertegenwoordiger van God, de 
Rede, de Wet, de Natuur. Er zijn legislaturen: 
mensen worden verkozen, maar vallen nooit 
samen met de plaats van de macht. De plaats 
van de macht heeft geen gestalte meer, ze 
wordt gedefigureerd. Het gevolg is dat de 
democratie zich niet begrijpt als één lichaam 
met één hoofd (één vorst), maar dat zij 
voortaan de samenleving zal begrijpen van
uit een wezenlijke meervoudigheid. Het con
flict wordt legitiem, normaal, het is geen 
aanslag op het lichaam van de samenleving. 
Het is datgene wat gebeurt op de plaats van 
de macht waar die plaats leeg geworden is. 
En daardoor gebeurt er nog iets anders. De 
middeleeuwse samenleving bestond uit gil
den en corporaties, even zovele ledematen 
van de samenleving. Met de mutatie waaruit 
de democratie ontstaat, beginnen de secto
ren van het maatschappelijke leven zich te 
verzelfstandigen: de economie, het recht, de 
kunst, enzovoort. Die differentiatie in onaf
hankelijke sectoren met een eigen logica is 
de grondbeweging van de moderniteit. Alle 
zekerheden die de premoderne, traditionele 
samenleving had en die hun focus en garan
tie vonden in de vorst, verdwijnen. In geen 
van die autonome ‘moderne’ sectoren is er 
nog iemand die bron of garantie is van het 
weten. De democratie wordt een radicaal 
historische samenleving die geen enkele 
zekerheid meer heeft omtrent zichzelf, waar 
iedere garantie verdwijnt. Niet alleen binnen 
de politiek is de onenigheid legitiem, ook 
binnen de samenleving als zodanig. De sa
menleving is niet langer een lichaam, het 
lichaam valt uiteen en er is niemand meer, 
die zoals de vorst van het Ancien Régime, 
datgene wat daar uiteenvalt, kan overzien en 
bijeenhouden. Dé politiek wordt een aparte 
sector. Er vindt dus een radicale depolitisering 
van de samenleving plaats: de politiek wordt 
een sector naast andere sectoren, met eigen 
specialisten-politici en geen van hen weet 
waar het ‘uiteindelijk’ om te doen is. Zodra 
iemand dat denkt te weten, wordt hij 
geroyeerd.
Tot zover, in een paar slagzinnen, de symbo
lische mutatie waaruit de democratie voort
spruit. En meteen ook haar moeilijkheden. 
De opgave (in de zin van: opdracht) van de 
democratie verleidt haar altijd al tot een 
opgave (in de zin van: opgeven). Het totali
tarisme is zo’n verleiding. Het reageert te
gen de voor de democratie wezenlijke ge
dachte dat de oppositie legitiem is. Het tota
litarisme daarentegen probeert de samenle
ving opnieuw als een volk te begrijpen, als 
een lichaam — vandaar dat dissidenten niet 
welkom zijn. Belangrijk voor ons is dat het 
daarbij tegemoet komt aan een soort verlan
gen naar zichtbaarheid dat door het wezen 
van de democratie gefrustreerd wordt. Want 
als de oppositie legitiem is, volgt daaruit dat 
de macht aan geen enkele substantiële reali
teit meer gebonden is, zelfs niet aan de 
substantie die men ‘volk’ noemt. Die sub
stantie is niet te vatten. Niemand weet wie 
het volk is, of wat het volk wil. De enige 
manier die de democratie ter beschikking 
heeft om te weten wat het volk wil, zijn de 
verkiezingen. Maar daar valt nu juist de 
substantie waarnaar men op zoek was, uit
een in getallen. Op het moment dat men 
probeert het volk te grijpen, blijkt het on
grijpbaar. Vandaar dat de symbolische mu
tatie een ontlichamelijking is, een desincorpo-
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ratie, een defigurering. Het volk wordt zelf 
ongrijpbaar, het wordt een transcendente 
idee die men nooit hic et nunc kan grijpen. 
Het verlangen dat in onze democratische 
samenleving leeft, dat er iets meer zou zijn 
dan dat ongrijpbare, is dus in zekere zin niet 
vreemd aan het wezen van de democratie. 
Het wordt erdoor opgewekt, maar is er on
verenigbaar mee. Zo’n verlangen naar ‘iets 
meer’ lijkt mij bijvoorbeeld de drijfveer te 
zijn achter het nationalisme. Het nationa
lisme zegt te weten wat het volk is en wat het 
volk wil. Het weet wie tot het volk behoort 
en wie niet. Terwijl de democratie onzeker 
is, omdat het volk daar geen lichaam en geen 
contouren heeft, is het Vlaams Blok bij voor
beeld juist een ondemocratische partij, niet 
alleen omdat ze ondemocratische opinies 
heeft, maar omdat ze met de grondbeginse
len, met het instituerende moment van de 
democratie radicaal breekt. Het Vlaams Blok 
wil de zekerheid herstellen, daar waar de 
democratie pas vrijkomt als de onrust van 
een radicale, principiële onzekerheid door
gebroken is.
Zo’n verlangen naar een transcendentie die 
spreekt, naar een nieuwe substantie komt 
eigenlijk ook tot uiting in de nieuwe vorsten- 
verering. De aanbidding van de figuur van 
Boudewijn, voor zover die gepaard ging met 
een minachting voor ‘de’ politiek, is terecht 
geïnterpreteerd als een potentiële bedrei
ging van de democratie. Wat men dan ver
langt, is een gestalte waarin het volk zich kan 
herkennen, waarmee we ons kunnen identi
ficeren, terwijl de democratie er juist in 
bestaat dat we geen identiteit hebben, omdat 
de plaats van de macht leeg geworden is. 
Onze konirigen zijn niet meer de vorsten van 
het Ancien Régime; het zijn constitutionele 
monarchen, gebonden aan de grondwet. De 
koning heeft alleen nog maar een symboli
sche functie.
Symptoom van dezelfde moeilijkheid om 
het democratische beginsel uit te houden, is 
het verlangen om de persoon achter de poli
ticus te kennen. Men interviewt de politicus 
en stelt hem daarbij vragen die niets met zijn 
functie te maken hebben, maar alles met zijn 
persoon, zijn relaties, zijn vrouw, zijn kinde
ren, zijn maîtresse, en dat alles in praat
shows, spelprogramma's, enzovoort. (Het 
huis van wantrouwen had geen betere naam 
kunnen kiezen.) Opnieuw komt men zo te
gemoet aan een verlangen naar gestalte, naar 
iets wat we kunnen grijpen.
De terugkeer van het nationalisme, de op
komst van Nieuw Rechts, de vorstenverering, 
een zekere mediatisering van de politiek, 
even zovele symptomen van dezelfde onder
liggende problematiek. Symptomen dus van 
een crisis die misschien wel eigen is aan de 
democratie zelf, aan de leegte die de demo
cratie instelt en die men moet uithouden en 
waar men het moeilijk mee heeft. (Het spreekt 
vanzelf dat dit niet de enige verklaring voor 
die fenomenen is, en dat er factoren zijn die 
eerder intra-politiek van aard zijn, maar dat 
spreekt de analyse die ik hier suggereer niet 
tegen.)

Een suggestie

Uit dit verhaal blijkt dat de democratie nog 
wel een soort transcendent punt heeft van 
waaruit de samenleving haar verdeeldheid 
begrijpt, maar dat het, analoog aan de sek

sualiteit die zwijgt, een transcendentie is die 
zwijgt. Dat transcendente punt is het alge
meen belang. Om zich in de democratische 
ruimte van discussie te bewegen, moet men 
zich uitdrukken in termen van algemeen 
belang, maar er is niemand die het algemeen 
belang kent. De vorst van de theologisch- 
politieke maatschappijvorm kende het; nu 
de plaats van de macht leeg is, is er niemand, 
en al zeker niet de constitutionele monarch, 
die het kent. Iedereen moet ernaar verwijzen 
en niemand kent het. Vandaar dat men kan 
doen alsof men ernaar verwijst (Agusta en 
de andere smeergeldaffaires). Maar dan 
‘tricheert’ men op de meest fundamentele 
manier, men raakt de samenleving op de 
plaats waar ze het meest kwetsbaar is, want 
aangezien niemand het algemeen belang kent, 
kan niemand controleren of iemand naar het 
algemeen belang verwijst als hij zegt dat hij 
naar het algemeen belang verwijst. Dat is het 
probleem. Het is onoplosbaar en de poging 
hét op te lossen leidt ook hier tot pathologie: 
het totalitarisme was ook een dwangmatige 
zucht naar zichtbaarheid, een paranoïde ach
terdocht tegen het ‘alsof dat in de grond van 
de zaak aan iedere controle ontsnapt en dat er 
dus op wijst dat er geen democratie is zonder 
vertrouwen in het ‘alsof van de Ander dat 
zowel op zijn als op mijn ‘tekort’ wijst.
Het is dus van het grootste belang om te 
blijven hameren op dit democratische tekort 
dat onophefbaar is en niet, zoals een 
budgettair deficit, controleerbaar en 
reduceerbaar tot nul. De gedachte dat men 
dat tekort zou moeten opheffen,-is een ge
dachte die totalitair van aard is en die de 
democratie wezenlijk bedreigt. Alleen door 
zich te blijven richten naar dat transcendente 
punt dat zwijgt (zoals het geslacht dat ons 
niet vertelt wat het van ons wil: wij moeten 
er rekening mee houden, maar we weten niet 
wat het betekent dat we er rekening mee 
moeten houden) en door die beweging uit te 
houden, kan de democratie ‘democratie’ zijn. 
En net zomin als de seksualiteit, staat de 
democratie daarbij alleen. Ze kan - in prin
cipe althans - rekenen op de bezwerende 
kracht van het symbolische. Onder ‘symbo
lisch’ versta ik, zoals gezegd, niet datgene 
wat weerspiegelt, maar datgene wat actief 
bevormt en ingrijpt. De symbolische 
bevorming van democratie brengt iets tot 
stand wat er niet is, maar in dat tot stand 
brengen, in dat vorm geven, bezweert ze een 
leegte die niet rechtstreeks gezien mag wor
den. Verkiezingen bijvoorbeeld hebben iets 
van een rituele bezwering: zij roepen die 
leegte van onze samenleving op, die een 
samenleving is zonder substantie, zonder 
gestalte. Verkiezingen willen de wil van het 
volk kennen en de wil van het volk is on
grijpbaar en valt uiteen in de vele willen die 
zich verdelen over de vele partijen. Maar 
doordat dit uiteenvallen symbolisch opge
roepen en begeleid wordt, heeft het, anders 
dan bijvoorbeeld in het geval van corruptie 
waarbij de leegte rechtstreeks en onbegeleid 
aan de oppervlakte komt, in principe een 
louterend effect.
In principe, want verkiezingen mogen dan al 
een echt ritueel zijn (heel het land is op de 
been), tegelijk is er niemand die nog enige 
zin in dat ritueel vindt. Het verkiezings- 
ritueel lijkt een leeg ritueel geworden. Deze 
ontwikkeling suggereert dat de echte crisis 
van de democratie ook, en misschien wel 

allereerst, iets te maken heeft met een crisis 
van de symbolisatie. In plaats van nu over te 
gaan op een flauwe moraliserende aanbeve
ling: ‘mensen, jullie moeten watmeerburger- 
zin vertonen, jullie mogen het verkiezings- 
ritueel niet als een leeg ritueel ervaren, jullie 
moeten het als het democratisch instituerende 
moment bij uitstek ervaren’, zouden we er 
misschien beter aan doen te proberen te 
begrijpen hoe het komt dat er een crisis van 
het symbool is. We moeten trachten te be
grijpen dat die crisis niet alleen en niet 
allereerst te maken heeft met de relatie tus
sen de sector van de politiek en de sector van 
de maatschappij, van de ‘burgerlijke samen
leving’, waartussen er een soort communi
catiestoornis zou zijn. De crisis heeft betrek
king op het ‘tussen’ zelf, op datgene wat die 
sectoren bijeenhoudt en op het feit dat dat
gene wat de dingen bijeenhoudt de dingen 
ook uiteenhoudt: dat bijeenhouden en uiteen
houden is het ‘werk’ van iets wat ons ont
snapt, van een transcendentie die zwijgt. 
In zekere zin heeft dat zwijgen te maken met 
het typische constituerende moment van de 
moderniteit, de zogenaamde ‘dood van God’. 
Het verdwijnen van de religie als alom aan
wezige persoons- en maatschappij vormende 
kracht is van wezenlijk belang. De religie 
betrof een transcendentie die sprak, die ons 
iets zei. Het enige wat ons, na het verdwijnen 
van de religie, overblijft, is een transcenden
tie die zwijgt. En het probleem lijkt te zijn 
dat we die transcendentie in onszelf en in de 
samenleving niet meer kunnen verdragen. 
Misschien is het wel daardoor dat onze sa
menlevingen zo enorm liberaal (geworden) 
zijn, zowel individueel-antropologisch als 
politiek. Politiek wordt dan gezien, niet als 
iets wat onze vrijheid instelt, maar als iets 
wat onze vrijheid beknot. Over die vrijheid 
spreken we in termen van ‘recht op verschil ’. 
Iedereen heeft recht op zijn verschil. Maar 
waaruit bestaat dat verschil eigenlijk? En 
vooral: waar plaatst het ons voor? Waarmee 
confronteert het ons? Als mijn suggestie 
klopt dat het in de Witte Mars ging over een 
verschil dat ons herinnert aan onze 
onmondigheid (ofschoon men het onmid
dellijk duidde in termen van mondigheid), 
en als mijn suggestie klopt dat ieder verschil 
dat eigenlijk doet, dan was er daar iets aan de 
orde wat inging tegen ons gewone spreken 
over het verschil. In het spreken dat het 
verschil als een recht op verschil begrijpt, en 
dus als een potentiële confrontatie tussen 
mijzelf en de ander (die van mij verschilt) 
wordt dan, zo lijkt het, al iets op afstand 
gehouden, weggedrongen: het verschil in 
onszelf wordt toegedekt, de niet mondig te 
maken onmondigheid wordt weggeduwd 
doordat we onszelf vanuit een recht op mon
digheid definiëren. Een definitie die tot ge
volg heeft dat de sector van de samenleving 
waarin die onmondigheid in een soort geza
menlijke bezwering gedeeld zou moeten 
worden, eigenlijk alleen nog maar de functie 
heeft te arbitreren tussen diegenen die zich
zelf al volledig mondig verklaard hebben en 
die zich bij voorkeur ophouden, zoals wij dat 
tenslotte allemaal doen, bij gelijkgezinden 
die ons niet herinneren aan het verschil in 
ons. Dit houdt de suggestie in - en meer dan 
zo’n suggestie waarover men verder kan 
nadenken, had ik niet beloofd [1] — dat de 
crisis van de democratie niet alleen een crisis 
van haar symbolisatie is, maar specifieker: 

een crisis die voortvloeit uit het gegeven dat 
men zelfs de nood aan symbolisatie niet 
meer voelt. Heidegger - of all people! - had 
daar een uitdrukking voor: “die Not der 
Notlosigkeit". Doordat er door een toeval
lige samenloop van omstandigheden in de 
Witte Mars twee facetten van zowel die 
nood, als van het uitblijven ervan, samen
kwamen, leek zij ons iets te tonen wat moei
lijk in concrete maatregelen kan opgevan
gen (‘gekanaliseerd’) worden. Misschien 
wilde zij ons alleen maar zeggen dat we naar 
die nood moeten peilen: dat het daarover 
moet gaan, als men het heeft over politieke 
cultuur. Dat het om een oude nood gaat en 
dat men er geen nieuwe noten hoeft bij te 
verzinnen. Dat men vorm aan die nood moet 
geven en dat men er geen vorm aan kan 
geven zolang men een verkeerd spreken 
beoefent.
De crisis van de democratie, zo zou men 
mijn suggestie kunnen samenvatten, is aller
eerst een crisis in de manier waarop men 
‘over’ de crisis spreekt (tekort, kloof,...), in 
de manier waarop we ‘over’ onszelf spreken 
(en ondertussen vorm geven aan die crisis en 
aan onszelf, want dit spreken is niet neutraal, 
het is nooit louter een spreken ‘over’). Om 
dat tij te keren moeten we allereerst leren 
anders te spreken, door in ons spreken te 
blijven refereren aan datgene in ons en in de 
samenleving wat niet spreekt. Dat betekent 
vooral niet dat we helemaal niets moeten 
doen en dat er geen politieke en andere 
hervormingen nodig zijn. Maar het betekent 
dat al die maatregelen een slag in het water 
zijn zodra we vergeten dat ze er eigenlijk 
alleen maar zijn om een spreken mogelijk te 
maken dat als eerste finaliteit heeft, het zwij
gen van de transcendentie (in ons en in onze 
samenleving) in cultuur te nemen. De poli
tiek is er dus niet alleen voor iets anders. Zij 
is er in de eerste plaats voor zichzelf. Want 
de politiek is een spreken dat zijn doel in 
zichzelf vindt. Alleen onder die voorwaarde 
kan er in strikte zin sprake zijn van politieke 
cultuur. En dus van vrijheid.

Rudi Visker

Noot

[ 1 ] Iets meer hierover in de binnenkort bij 
uitgeverij Boom (Amsterdam) te verschij
nen bundel over solidariteit, onder redactie 
van Theo de Wit.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op een 
lezing die Rudi Visker op 21 oktober 1998 
gaf in de Hogeschool Sint-Lukas, Paleizen
straat 70,1030 Brussel (02/250.11.66), in 
het kader van de reeks Het weefsel van de 
twintigste eeuw. Democratie: utopie en rea
liteit (in een organisatie van Miel van 
Campenhout).
De afbeelding bij deze tekst gaat terug op 
Perdre le Nord (1998) van Marin Kasimir, 
die het werk (1 meter op 25 meter, ciba, 
lichtbak) creëerde voor de cafetaria van 
het gebouw Hendrik Conscience van de 
Vlaamse Gemeenschap.



roomade presenteert 

roomade presents 9

■
Century Center Project

■ Is

I

E
■ ■

■ ■ ■
■ ■

■ ■ a

INFOFMATIE/INFORMATION

Roomade vzw
PB 1415. B-1 000 Brussel 1 <

Tel: +321012-223.26.73 Fax: +321012-219.12.79
Tel: +32 (013-224 85 08 Fax : +32 (013-224.85.01

E-mail: roomade@skynet.be

■

Tomoko Takahashi
OFFICE WORK

■Van 30 april tot en met 30 mei 1099

Opening: donderdag 29 april 1999 van 18.00 tot 21.00 uur

Open woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur
Century Center, London Tower I4e verdieping)
De Keyserlei 58-60, 6-2018 Antwerpen
[Rechtstreekse toegang tussen Mc Donald's en Press Shop.
[Gelegen vlak bij het Centraal Station. Uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Toegang gratis

Hotline: 0477-56.79.77

From 30 April through 30 May 1999

Opening: Thursday 29 April 1999 from 6 p.m. to 9 p.m.

Open Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday from 10 a.m. to 6 p.m.
Century Center, London Tower 14th floor]
De Keyserlei 58-60, B-2018 Antwerpen
Direct entrance between Me Donald's and Press Shop.
Situated right next to the Central Station. Easily accessible by public transport.
Free entrance

Hotline: 0477-56.79.77

■
■

: owelea

CENTURY CENTER PROJECT IS EEN COPRODUCTIE TUSSEN ROOMADE EN ANTWERPEN OPEN

CENTURY CENTER PROJECT ISA CO-PRODUCTION BY ROOMADE AND ANTWERPEN OPEN !

MELQESTEUNYANLWITHIHESEPDBLC
CATELLA PROPERTY CCNSULTANIS / CENTURY SHOPPING CENTER / J.P SOLS Bu MMO CLUSTERS

H’The British Council

MENESTE RE VAN OE VLAAMSE GEMEENSCHAp / VLAAMSE SENEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEOELJK GEWesr / NATIONALE LOTERU

mailto:roomade@skynet.be


KUNSTZOERSEL°99

6.6.‘99-12.9.‘99
tentoonstelling in Zoersel park

Domein Kasteel van Halle

Gemeentehuis Zoersel

Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel

Antwerpen, België

curatoren: Stijn Huijts & Ulrike Lindmayr 
organisatie: Kunst in Zoersel vzw 
info: tel/fax +32 3 312 46 39

Emese Benczür 

Maura Biava 

Wim Catrysse 

Romy Finke 

Hans van Houwelingen 

Michel Huisman 

Suchan Kinoshita 

Bjarne Melgaard 

Arno Nollen 

Claudia Radulescu 

Pipilotti Rist 

Peter Rogiers 

Keiko Sato

Johan Tahon 

Hans Theys 

Koen Theys 

Roy Villevoye 

Lois Weinberger

De onmiddellijke 
confrontatie met'

Nederlandse kunst 1959*1999 
uit de Altena Boswinkel Collectie 

t/m 16 mei 1999

Aloysius Donia. Bad Paint 
curator

Daan van Golden
29 mei - 18 juli 1999

M
museum
r^ie da

«
g

7

voortgezette opleiding autonome kunst 
academy of fine arts postgraduate study

--

ene

I

■

28-EIilinum-5s,

3
iRJW

Hoogstraat 112, NL-3111 HL Sthiedam, 

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

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

zondag en feestdagen 12.30 - 17.00 uur.

STREVEN

MEI 1999

G.L. Durlacher, overleven in het naoorlogse Nederland 
(Elianne Muller), Fides et Ratio: de zwaan of de duif 
(Lieven Boeve), De Koerden, volk zonder staat (Erik 
Faucompret), Rachid Mimouni. Schrijven in Algerije 
(Luc Rasson), De wonderwereld van Brendaan (Vin
cent Hunink), Wat komt er na Srebrenica en Kosovo? 
(P.A. van Gennip), Postuum debuut. 'Alles vereeuwigt' 
van Greet Colaert (Joris Gerits), De zigeuners van het 
toneel (Koen Van Kerrebroeck), Warhol: sacrale pop- 
kunst? (Jan Koenot).

D
e W

itt
e R

aa
f 7

9 •
 m

ei
-ju

ni
 19

99

A
==

Aki 2 Postbus 1440 7500 BK Enschede [T] 053 482 4423 
[F] 053 482 4422 site: www.aki2.nl mail: info@aki2.nl

STREVEN laat het nieuws van de dag bezinken, plaatst 
de actualiteit in zijn context en neemt genuanceerd 
stelling. Filosofie, theologie, geschiedenis, literatuur, 
kunst, politiek en economie komen maandelijks aan 
bod. Een forumrubriek biedt stof voor maatschappelijke 
discussie en in podium wordt het artistieke landschap 
verkend. Elk nummer wordt afgerond met een uitge
breide boekenrubriek.

Een proefabonnement van vijf nummers: 500 frank.
Of vraag een gratis proefnummer:
Streven, Sanderusstraat 5, B-2018 Antwerpen
TEL 03/237.97.94 FAX 03/238.92.80 E-MAILstreven@skynet.be

http://www.aki2.nl
mailto:info@aki2.nl
mailto:E-MAILstreven@skynet.be


Verschijnselen uit het jaar tien: 
de smeerbare verontwaardiging

1.
Als er iets is wat dit decennium kenmerkt, 
dan wel het vermogen om letterlijk al het 
denkbare als koopwaar aan te bieden. Of 
beter: om het ook verkocht te krijgen. In de 
jaren ’90 wordt finaal alles een economisch 
product. En niet alleen het klassieke, onuit
puttelijke gamma van de supermarkt; min
der tastbare zaken gaan voortaan even vlot 
over dé toonbank, van adressenbestanden 
tot zuurstof in capsules. Ook het meest 
abstracte heeft voortaan een prijskaartje. 
Dit is een tijd waarin men zich en masse 
medelijden, schuldgevoelen en solidariteit 
laat aansmeren, een tijd Waarin religiositeit 
en kindergeluk verhandelbaar zijn op grote 
schaal. Hoe abstracter het product, hoe he
ter de business. Alles kan koopwaar wor
den, zélfs dat wat we nooit als koopwaar 
beschouwd hadden. In die zin bekwaamt het 
neoliberalisme zich in de verkoop van het 
tot voor kort ondenkbare.
Wie beweert dat men vandaag slechts op 
zoek is naar materiële bevrediging, heeft het 
dus grondig verkeerd voor. Het gaat er niet 
om dat het verlangen materieel is, maar dat 
de bevrediging van het immateriële verlan
gen in toenemende mate de weg van de 
bevrediging van het materiële verlangen 
volgt. Met uitstekende resultaten, overigens.

2.
Een product dat de afgelopen tien jaar bij
zonder goed scoorde op de markt is de 
verontwaardiging, de directe ergernis als 
een bijna pavloviaanse reactie op onrecht. 
De verontwaardiging is altijd al een proble
matische emotie geweest. Ze wil een waar
heid verdedigen, maar in een opwelling, 
zonder nadenken. Die waarheid zelf in vraag 
stellen doet ze niet, zodat het gevaar bestaat 
dat ze zich voor de kar van de verkeerde 
waarheid laat spannen.
Anderzijds kunnen we met een aanval van 
verontwaardiging nagaan of we nog zoiets 
als een rechtvaardigheidsgevoel bezitten. 
Wie af en toe kan steigeren, heeft zich nog 
niet teruggetrokken in de cocon van cy
nisme of onverschilligheid. Het probleem is 
dus niet de verontwaardiging zelf, maar wat 
erop moet volgen. In het goede geval 
zwengelt ze de analyse en het inzicht aan. 
Als een ontsteking die de motor aan de praat 
krijgt, zo kan ze de kritische geest in gang 
zetten. Ze kan een belangrijke rol spelen in 
het ethische proces. Maar zonder de context 
van dat proces is de verontwaardiging een 
gevaarlijke reflex.

3.
Precies uit dat proces zien we de veront
waardiging nu losgemaakt en verzelf
standigd worden, en wel door hen die zich 
altijd als haar hoeders hebben opgeworpen: 
de media. We hebben de afgelopen tien jaar 
kunnen vaststellen hoe ook nieuws een voor
werp van commercie is geworden, en welke 
invloed dat op de inhoud van het nieuws 
heeft gehad. We zijn getuige geweest van de 
verkwanseling van de berichtgeving. Soms 
met schaamte, soms cynisch, soms onver
schillig hebben de media de nieuwsgaring 
en - duiding tot een ordinair productieproces 
omgevormd waarin rendabele bestandde
len van niet-rendabele gescheiden moeten 
worden. De verontwaardiging blijkt het 
enige dat goed opbrengt, de rest moet men 
in de mate van het mogelijke afstoten. De 
fundamentele kritiek heeft zich uit de markt 
geprijsd, net zoals de nuance en de com
plexiteit. De media, als professionele dealers, 
hebben hun potentiële klanten eerst verlek
kerd, en leveren nu à volonté. Elke dag een 
dosis expressieve onmacht is een verslaving 
geworden. Het kost ook zo weinig geld of 
moeite: de prijs van een krant, het indrukken 
van de afstandsbediening. De verontwaar
diging geeft een kick. Haar constante 
toediening brengt de gebruiker in een boos
aardige roes.

4.
Ze is ook zo makkelijk op te wekken. De 
juiste slogan, het juiste editoriaal, de juiste 
foto - geënsceneerd of niet, wat maakt het 
uit - en hup, de wakkere burger springt in 
positie. Zijn moeite is nooit vergeefs, want 
iedere ochtend wordt er wel een nieuw schan
daal uitgebracht. Dagvers moet de veront
waardiging zijn, wat vooral wil zeggen dat 
ze nooit lang meegaat. De Cavalese-vrij- 
spraak, de Japanse kerselaars aan het mu

seum, de rottweiler,...: men monteert of 
speelt het zo dat bij de eerste aanblik het 
bloed begint te kloppen, en onmiddellijk de 
meest drastische maatregelen collectief op
wellen. En blijkt er niet echt iets voorhan
den, dan zoekt men zolang tot men iets in de 
focus kan rukken. Ook een ramp in een ver 
land kan dan goede diensten bewijzen, zelfs 
als er geen landgenoten bij betrokken zijn. 
Om ons in de juiste stemming van veront
waardiging te brengen, vraagt men zich dan 
bijvoorbeeld af of die catastrofe zich ook bij 
ons had kunnen voltrekken. Misschien dat 
men zo het verloren gemeenschapsgevoel 
tracht te herstellen - langs de verkoop van 
de vulgaire simulatie ervan (de Kosovo- 
show). Het gemeenschapsgevoel moet zo
wat het duurste en meest gegeerde product 
van dit moment zijn.

5.
De verontwaardiging zoals ze furore maakt, 
dient de analyse niet, ze blijft als een korte 
steekvlam zonder gevolgen. Een spektakel 
op zich, dat is ze geworden, een korte flits 
die voor wat opwinding zorgt. Het enige dat 
op haar nog kan volgen, is een nieuwe 
verontwaardiging. Maar ze is veel meer dan 
een goedkoop spektakel. Wie zich veront
waardigd weet, meent ook altijd aan de 
juiste kant te staan. Zij verdeelt de wereld in 
goeden en slechten: in burgers en politici, 
belgicisten en flaminganten, believers en 
disbelievers. De verontwaardiging schakelt 
ook de zelfkritiek uit. Altijd is ze gericht 
tegen de andere - verontwaardigd zijn over 
zichzelf is helaas 'niet mogelijk. De cultuur 
der verontwaardiging zoekt iedere dag 
nieuwe slachtoffers om aan de eis der ver
antwoording te onderwerpen, en zichzelf 
tegelijkertijd buiten schot te houden. De 
handel in verontwaardiging schept het per
fecte klimaat voor intolerantie.

6.
Wie verontwaardiging verkoopt, stimuleert 
dat klimaat, ongeacht aan welke politieke 
kant hij of zij zich meent op te houden. 
Traditiegetrouw is de verontwaardiging 
vooral een burgerlijke eigenschap. Haar 
prikkel dwingt de gebelgde even uit zijn 
waardigheid te stappen om zo zijn ergernis 
te kunnen verkondigen. Eigenlijk gedijt ze 
vooral in een welvaartsmaatschappij; men 
moet er een trapje voor naar beneden doen. 
Men komt van hoger - zijn eigenlijke posi
tie - verontschuldigt zich even en toont dan 
zijn beschaafde woede. Verontwaardigd is 
men vanuit de beveiligde kring. Maar de 
verontwaardiging is allang geen exclusivi
teit meer van de klassieke burgerlijkheid. 
De ‘linkse’ pers, of wat ervan overblijft, 
heeft zich de kwaliteiten van die burgerlijk
heid allang eigen gemaakt, en ingepast in de 
commerciële logica van deze tijd. Zo blijft 
De Morgen, naast HUMO uiteraard, een 
goedgeoliede verontwaardigingsmachine. 
Het verschil tussen hun aanpak en die van 
ordinaire kranten en tijdschriften schuilt 
louter in de retoriek dat men iets beters 
verkoopt (zie ook de strategie van de VRT 
tegenover VTM). De verontwaardigde De 
Morgen-lezer heeft meer recht van spreken 
dan de verontwaardigde lezer van Het Laat
ste Nieuws, omdat De Morgen zichzelf 
afficheert als een kwaliteitskrant. Maar in 
wezen vertellen beide kranten hetzelfde 
verhaal over dit tijdsgewricht: de civiele 
nood aan constante en harde prikkeling, het 
mechanisme om in die prikkeling te voor
zien, de winsten die het oplevert, de vicieuze 
cirkel van het geheel.

7.
Zo begrijpen we dat het journaal van de 
openbare omroep dat van zijn commerciële 
concurrent evenaart qua banaliteit en spek
takel. Zo begrijpen we ook de oervervelende 
cijferstrijd tussen de zogenaamde kwaliteits
kranten (ook een begrip, trouwens, van de 
afgelopen tien jaar). En zo moeten we ook 
de intrede van het fenomeen ‘column’ in 
Vlaanderen begrijpen. Jarenlang heeft men 
om dit forum gesmeekt en gebeden. Nu het 
er eindelijk is, blijkt het bijna compleet te 
leven op het vezelarme dieet van de veront
waardiging. Ook de columnist is een junk, 
er gaat geen week voorbij of Leo De Haes 
geeft lucht aan zijn ongenoegen. Onlangs 
nog verontwaardigde hij zich erover dat zo 
weinig mensen verontwaardigd waren over 
de oorlog in Kosovo - einde boodschap.

Uiteindelijk zijn ze dan toch nog beter af 
met een pak spaghetti en een kilo bloem, 
Leo.

8.
De opmars van de verontwaarding is een 
van die fenomenen waaraan we de ver- 
rechtsing van de samenleving kunnen afle
zen. Met als componenten: allereerst, het 
absolute belang van de heftige emotie, maar 
zeker ook, en nog belangrijker, het com
merciële motief om die emotie op te wek
ken. Met andere woorden, het neoliberale 
kader ervan. In die zin is de verrechtsing 
niet alleen op te maken uit de opmars van het 
Vlaams Blok, maar evengoed uit de succes
story van De Morgen. Het Blok vormt niet 
de kern van de verrechtsing, het vormt er 
slechts een (weliswaar zeer gevaarlijk) 
achterhoedegevecht van. Het weet die delen 
van de autochtone bevolking te manipule
ren die zich de potentiële verliezers wanen 
in de strijd om de middelen - het kunnen dus 
ook (zeer) vermogenden zijn. In een samen
leving die alles verkoopt, zal dat besef, die 
waangedachte, alleen maar toenemen. 
Verrechtsing ontwikkelt zich het best in de 
welvaartsstaat. De vaak beschimpte direc
teur van het Centrum voor Gelijke Kansen, 
Johan Leman, heeft dat helemaal juist ge
zien. [1] De vraag luidt dus niet wat het 
Blok allemaal veroorzaakt heeft, maar wat 
de oorzaak is van het Blok. Wie het ant
woord zoekt in het discours van het Vlaams- 
nationalisme en de Vlaamse identiteit, is 
met folklore bezig.

9.
De kritiek wordt niet alleen de das omge
daan door de commercialisering. Zé holt 
ook in toenemende mate zichzelf uit. In 
twee tegengestelde richtingen groeit ze weg 
van de luciditeit: die van de versuffing en 
die van de hysterie.
Van het eerste is de kwestie Liefhebber een 
pijnlijk voorbeeld. Naar aanleiding van de 
opening, van het AntwerpseToneclhuis, in 
september ’98, speelde Toneelgroep Am
sterdam de driejaar oude voorstelling Lief
hebber van Gerardjan Rijnders, over een 
criticus die niet meer naar theater gaat om
dat er niets te beleven valt. Terwijl hij thuis
komt en een anti-toneeltirade afsteekt, wordt 
zijn vrouw letterlijk achter zijn rug - op de 
scène dus - door hun verslaafde zoon ver
kracht en vermoordt. Wie de voorstelling 
ooit zag, heeft de provocatie aan den lijve 
ervaren. Om het misschien nog meest 
betekenis volle element ervan aan te geven: 
de cast kwam op het einde niet terug om het 
applaus - zo dat er al was - in ontvangst te 
nemen. Een slag in het gezicht, dat was 
Liefhebber, en als dusdanig een uitstekende 
keuze om een nieuw theater te openen. Het 
toneelpubliek, dat meestal slaapverwekkend 
repertoire te slikken krijgt, bleef voor één 
keer klaarwakker. Het Toneelhuis stelde 
zich door deze intentieverklaring niet min
der tot doel dan het theater uit de marginaliteit 
en/of de narcose te katapulteren. Enige po
litieke reactie om die intentie kracht bij te 
zetten, ware dus welkom geweest, en ze 
kwam er ook, bij monde van de liberale 
politicus Ward Beysen en het Vlaams Blok. 
Ze spraken schande van de opvoering en 
stelden in één ruk de subsidie van het Toneel
huis door de Stad Antwerpen in vraag. Het 
plaatste de opening van het Toneelhuis 
prompt op de voorpagina van alle kranten, 
en liet het toneel, voor het eerst sinds jaren, 
zich weer in het centrum van de belangstel
ling wanen. Daar had de theaterwereld zich 
vrolijk over behoren te maken, zij had moe
ten genieten van zoveel aandacht, ook al 
was die aandacht oneigenlijk, want louter 
gebaseerd op geruchten en uiterlijkheden 
—of misschien juist daarom. De verzamelde 
theaterwereld had Beysen en het Blok zelfs 
met een grijnslach moeten bedanken voor 
zoveel reclame en credibility; ze had haast 
zelf weer moeten geloven dat er op toneel 
iets ‘gevaarlijks’ kan gebeuren. Waar met 
censuur wordt gedreigd, schijnt immers iets 
belangrijks aan de hand te zijn. Nog het best 
had de verzamelde theaterwereld het gebeu
ren kunnen beschouwen als een uitgelokte 
grap, waar Beysen en co goed ingestonken 
waren. Maar wat deed de verzamelde theater
wereld? Zij liet enige dagen na de feiten een 
opiniestuk afdrukken in De Standaard en 
De Morgen, om met klem te protesteren 
tegen ‘het voorstel’. [2] De humorloze, uit

gesproken burgerlijke verontwaardiging 
waar de artistieke wereld zich altijd vrolijk 
over heeft gemaakt, bepaalde de grondtoon 
van dit opiniestuk. In feite getuigde het van 
een ernstige zelfoverschatting. De onder
tekenaars geloofden niet voor de grap dat ze 
even het centrum van de wereld waren, ze 
meenden het echt. En kropen daarom in de 
taal en de redenering van dat centrum. Waar
mee ze zich de facto aan zelfcensuur onder
wierpen.

10.
De kritiek versuft niet alleen, ze ontaardt 
ook regelmatig in hysterie, de onmogelijk
heid zich nog langer op het juiste doelwit te 
concentreren. Ook hier werkt het Blok als 
een katalysator. Een voorbeeld daarvan was 
de column Schermutselingen van Dieter 
Lesage en Herman Asselberghs in de Fi
nancieel Economische Tijd over het t.v.- 
programmaDe Mol. [3] De auteurs hielden 
niet van het programma. Ze ergerden zich 
bijvoorbeeld over het feit dat een manager 
het spel had gewonnen - o.k., een 18-jarig 
moslimmeisje met hoofddoek ware wel
licht beter geweest. Even later waagden ze 
zich aan een kritiek ten gronde. Toen sloe
gen de stoppen door. Ze geloofden bijvoor
beeld dat De Mol een product is van het 
Vlaams Blok-klimaat waaronder wij allen 
te lijden hebben. “Het mag (...) niet ver
wonderen,” schreven ze, “dat de recepten 
van De Mol ook typerend zijn voor de poli
tieke uitzendingen van een welbepaalde 
partij.” Volgens hen behoort De Mol tot het 
soort Vlaamse televisie dat met de dag 
‘fascistoïder’ wordt. Hét programma teert 
immers op spanning en sensatie, en “toeval
lig zijn emotie, spanning en sensatie ook de 
ingrediënten van de retoriek van het Vlaams' 
Blok”. Bovendien maakt De Mol van de
zelfde soort onrustwekkende soundtrack 
gebruik als de televisie-uitzendingen die het 
Vlaams Blok produceert. De columnisten 
vreesden verder dat de titel van het pro- 
gramma de kiezer, in verwarring zal bren
gen. Door De Mol op het verkeerde been 
gezet, zou hij op 13 juni weleens voor die 
andere Mol, uit Schaerbeek, kunnen stem
men. “Er is nauwelijks nog plaats voor 
analyse, laat staan voor kritiek,” schreven 
ze nog. Wat met deze column weer eens 
kurkdroog bewezen werd.

11.
Voor wie worden dit soort hysterische ana
lyses geschreven? Wie heeft hier eigenlijk 
baat bij ? Formeel ligt één associatie voor de 
hand: het Vlaams Blok zelf. Die partij lééft 
van de hysterie, dus ook van allen die door 
haar microbe zijn aangetast. Formele over
eenkomsten zijn echter een slechte raadge
ver, daarvan geven Lesage en Asselberghs 
het beste voorbeeld in hun column. Zij staan 
niet op de loonrol van het Vlaams Blok, 
maar schrijven voor de Financieel Econo
mische Tijd, het neoliberale visitekaartje bij 
uitstek. Het dagblad dat zich op korte tijd 
met de publicatie van beurscijfers en 
overnameberichten tot derde ‘kwaliteits
krant’ van Vlaanderen heeft opgewerkt.

Bart Meuleman

Noten

[1] Johan Leman, in: Knack, nr. 9,3 maart 
1999, pp. 16-20.
[2] In: De Standaard, 2 september 1999. 
Auteur was Klaas Tindemans, directeur van 
het Vlaams Theater Instituut.
[3] Dieter Lesage en Herman Asselberghs, 
Schermutselingen, in: de Financieel Eco
nomische Tijd, 30 januari 1999.
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Vier jaar Martens
Tien bedenkingen over politiek, beleid en cultuur

i.
Het leek een gemakkelijke opgave 
- terugkijken op ‘vier jaar Martens’ en al 
doende het feitelijk gevoerde tegen een 
mogelijk beleid uitspelen. Niets eenvoudi
ger en vanzelfsprekender dan feiten tegen 
normen afwegen. Tot plots het besef door
breekt dat zo’n schijnbaar evidente act op 
meerdere bevraagbare veronderstellingen 
stoelt. Want wat is nu eigenlijk een Minis
ter? En vanwaar het recht om hem of haar te 
evalueren in naam van een ideaal, zonder 
dat men daarvoor ook een politieke verant
woording is verschuldigd? En ook: wat is 
cultuur? Waarover hebben we het eigenlijk 
als we een Minister van Cultuur beoordelen, 
eventueel ook veroordelen?
Even zovele vragen, even zovele dubio’ s: er 
zijn geen vaststaande antwoorden, alleen 
meerdere antwoordmogelijkheden waartus
sen men dient te kiezen. Een Minister doet 
niet anders. Hij of zij hakt knopen door: hij 
of zij is een beslisser. Van een politieke 
decision maker verwachten we dan, onder 
meer, consistentie en visie. Waarom eigen
lijk? Waarom niet veeleer van hem of haar 
zoiets als een particuliere stijl van beleids
voering verwachten? Waarom achten we 
trouwens het maken van keuzen voor com
municatieve rationalisatie vatbaar (voor ar
gumentatie of het geven van ‘goede rede
nen’ , dixit Habermas)? ‘Vier jaar Martens’, 
dat is uiteindelijk noch meer, noch minder 
dan de vraag naar de houdbaarheid van als 
evident beschouwde mogelijkheidsvoor- 
waarden van het spreken over politiek, be
leid, cultuur én kritiek. Deze zelfreflexiviteit 
is gewoonweg imperatief, zoniet belandt 
men in het bekende ik-straatje (‘wat zou ik 
tijdens de voorbije legislatuur als cultuur
minister hebben gedaan?’). Dat zo’n imagi
naire, ja fantasmatische beleidskritiek 
meestal enkel in gemakkelijke grootspraak 
resulteert, moge bekend zijn.

2.
Met het aflopen van Martens’ ambtstermijn 
ligt een evaluatie van het gevoerde cultuur
beleid uiteraard voor de hand. Maar hoe 
evalueren? De neiging is groot om, zoals 
aan het eind van een turnwedstrijd, de 
puntenbordjes boven te halen en Luc Martens 
een goede, een middelmatige of een ronduit 
slechte Minister van Cultuur te noemen. 
Deze in de mediale berichtgeving wijd en 
zijd verbreide geplogenheid verkort beleids
kritiek tot het geven van een moreel oor
deel: Martens valt als Minister van Cultuur 
ja dan nee te achten. Zo’n sterk gepersonali- 
seerde evaluatie van het cultuurbeleid van 
de afgelopen vier jaren kan zich alvast op de 
dominante logica van het politieke systeem 
beroepen. Volgens deze zienswijze is een 
Minister aansprakelijk voor - en dus ook: 
aanspreekbaar op — iedereen en alles wat 
onder zijn of haar politieke verantwoorde
lijkheid valt. Politiek gezien mag dat een 
handzame vereenvoudiging, zelfs een hoogst 
werkbare vorm van complexiteitsreductie 
wezen. Brengt men daarentegen de veel- 
voud aan feitelijke beleidsactoren in reke
ning, dan kan het toerekenen van de totale 
verantwoordelijkheid voor het recente 
cultuurbeleid in Vlaanderen aan één enkel 
iemand moeilijk anders dan een (politiek 
operatieve) fictie heten.
Martens heeft welzeker een cultuurbeleid 
gevoerd, al moet die naam hier ongetwijfeld 
als een metonymische verdichting worden 
opgevat (‘Martens’ staat voor ‘Minister 
Martens plus zijn kabinet’ ). Er werd tijdens 
de voorbije vier jaar echter nog veel meer 
‘onder’ en vooral naast hem beslist. Bin
dende beslissingen werden er voor de cultu
rele sector ook genomen door de Admini
stratie Cultuur van de Vlaamse Gemeen
schap, door de diverse commissies die 
Martens adviseerden, door provinciale over
heden, door de Vlaamse Gemeenschaps
commissie in Brussel, enzovoort. Voor vele 
van deze beslissingen droeg Martens zoals 
gezegd de politieke eindverantwoordelijk
heid. Daarmee is echter niet ook beweerd 
dat ze hem feitelijk vallen toe te rekenen. 
Kortom, het beleid dat onder Martens werd 
gevoerd, verschilt wel degelijk van het door 
hem gemaakte beleid. Dit is een tegelijk 
voor de hand liggend en moeilijk hard te 
maken onderscheid. Want het ook effectief 
beargumenteren vereist empirisch gedocu
menteerde gevalsstudies die duidelijk aan
geven wat door anderen, wat door de be
trokken Minister zélf werd beslist.

3.
Het is inderdaad de evidentie zelve, en toch 
wordt het in discussies en beleidsevaluaties

zo vaak vergeten of genegeerd: de wijze 
waarop het politieke systeem officieel is 
georganiseerd, verschilt van haar feitelijke 
werking. In het officiële verhaal is een Mi
nister nog altijd een beetje koning, een bijna- 
alleenheerser over centen en mensen wiens 
handtekening teksten in wetten verandert. 
Zo worden Ministers vaak gepercipieerd, 
en zo presenteren ze zichzelf ook graag aan 
pers en publiek wanneer het hen toe
gerekende beleid de goede kant uitgaat. 
Ook zonder de retoriek van bijvoorbeeld 
een Michel Foucault moet men beseffen dat 
in het politieke systeem de Macht over di
verse ‘machten’ is verdeeld, dus een pluraal 
karakter bezit. Een Minister is uiteindelijk 
niet meer dan de beheerder van een intern 
gefragmenteerd geheel van allerhande 
beslissingsnetwerken die soms unisono, veel 
vaker los van elkaar werken, als ze elkaar al 
niet meer of minder openlijk tegenwerken. 
Bovendien ontsnapt hem of haar altijd ook 
in formeel-politiek opzicht een niet onbe
langrijk deel van de beslissingsbevoegdheid 
binnen het beheerde domein.

Hier stoten we op een heikel punt. Enerzijds 
waarborgt het bestaan van diverse beleids
niveaus (Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, provincies, ste
den. ..), en de verscheiden actoren en com
missies die ermee gepaard gaan, een pluraal 
beleid. Het verhindert dat alle neuzen de
zelfde kant uitkijken. Wat de ene actor na
laat of afkeurt, kan een tweede corrigeren. 
Het gezelschap dat bijvoorbeeld de theater- 
commissie van de Vlaamse Gemeenschap 
geen cent waard vindt, kan - mits gevestigd 
in Brussel - door de Vlaamse Gemeen
schapscommissie alsnog worden betoelaagd. 
Anderzijds resulteert zo’ n letterlijk verdeeld 
beleid uiteraard in ondoorzichtigheid en, 
algemener, in de afwezigheid van klare 
krachtlijnen binnen een veld in toto.
Het mag alvast merkwaardig heten dat een 
Vlaams Minister aan de beleidsmatige 
versnippering binnen het culturele veld nau
welijks iets heeft pogen te doen. Want staat 
niet juist de Vlaamse overheid op ‘homo
gene bevoegdheidspakketten’, en vooral ook 
op een transparant en efficiënt beleid? Dat

laatste is zo onderhand zelfs het officiële 
identiteitslabel van de Vlaamse overheid 
geworden. ‘Wat we zelf doen, doen we 
beter’ (dan België, dan Wallonië - de 
ijkmaten zijn uiteraard hoogst relatief: ze 
moeten voor alles de verhoopte toename 
aan politieke macht legitimeren). In het 
licht van de niet langer primair culturele 
maar louter instrumenteel-rationele zelf
beschrijving van de Vlaamse overheid (ef
ficiëntie, kwaliteitsvol bestuur,...) is het 
gewoonweg een anomalie dat er tijdens 
‘vier jaar Martens’ binnen de culturele sec
tor zo weinig naar eenmaking en duidelijke 
afspraken werd gestreefd. Enkel bij de 
implementatie van het museumdecreet werd 
een overeenkomst met de vijf provincies 
afgesloten: de Vlaamse Gemeenschap fi
nanciert de musea met een boven-regionale 
uitstraling, de provinciale overheden zullen 
zich in de eerste plaats voor de werking van 
‘hun’ regionale musea engageren. Vanwaar 
de afwezigheid van dergelijke convenanten 
in andere sectoren, zoals de podiumkunsten ? 
Ligt dat misschien politiek te moeilijk?
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Hypothekeert de institutionalisering van 
vroegere, uit de ‘Belgische’ context stam
mende machtsevenwichten tussen beleids
niveaus en -actoren soms niet het officiële 
Vlaamse streven naar een doorzichtig be
leid? Alvast in de culturele sector lijkt het er 
sterk op dat de politieke logica, die met 
versnippering gebaat is (het bekende ‘ver
deel en heers’), het dominante beleids- 
discours gedurig weerspreekt.

4.
Van een Machiavelli of een Lenin kan men 
leren dat politiek - gepersonaliseerd gesteld: 
‘heersen’ - synoniem is met het zodanig 
beheren van een machtsnetwerk dat de eigen 
macht toeneemt. Zo wil het ook de finale 
logica van het politieke systeem. Dat draait 
rond, ja is het onderscheid tussen macht en 
onmacht, het ja dan nee kunnen nemen van 
bindende beslissingen. Een goede Minister is 
dan voor alles een politiek behendige stuur
man, iemand die het zo speelt dat hij of zij de 
volgende keer met meer manoeuvreerruimte 
(met meer beslissingsmarges) aan zet is. Of 
Martens in dit opzicht een zes of een negen 
haalt, is hier niet meteen de hamvraag. Maar 
ze moet wel worden gesteld als men hem als 
politicus evalueert.
Juist een strikt politieke beoordeling van 
een beleidsmaker is thans in meer dan een 
opzicht taboe geworden. Paradoxaal ge
noeg bevordert zowel de moraal van de 
politieke correctheid als de officiële Vlaamse 
politieke retoriek deze verdringing van ‘het 
politieke ’. De eerste vindt machtsuitoefening 
per definitie ‘vies’ en laakbaar, en veroor
deelt zich zo in politieke kwesties tot on
macht; de tweede beklemtoont van langsom 
meer het streven naar een transparant be
stuur en, daarmee samenhangend, een effi
ciënt beleid - versta: een conform de en 
vogue zijnde managementprincipes georga
niseerde overheid (ik kom hier nog op te
rug). Beide politieke discoursen loochenen 
op een verschillende manier de inzet, ja het 
wezen van alle politieke besluitvorming: het 
nemen van bindende beslissingen die juist 
als beslissingen nimmer rationeel te verant
woorden zijn én die altijd ook een strikt 
politieke rationaliteit hebben, af te meten in 
termen van machtsvergroting of -verlies.

5. ■
Luc Martens is een politicus; zijn beleid 
voornamelijk a-politiek beoordelen, is dus 
een contradictio in terminis. Men kan im
mers moeilijk doen alsof Martens niet altijd 
ook politiek handelde. De vraag is dan hoe 
dat juist gebeurde.
Neem bijvoorbeeld het beruchte Dans in 
Kortrijk-stuk, opgevoerd naar aanleiding 
van de meest recente implementatie van het 
podiumkunstendecreet in 1996. De be
voegde commissie gaf het dossier een grote 
onvoldoende, de Minister was daarentegen 
van mening dat er wel degelijk een dans- 
werkplaats in ‘zijn’ regio moest komen. 
Anders dan velen meenden (en zegden) was 
het punt helemaal niet dàt deze nogal dras
tische ministeriële correctie door politieke 
overwegingen ( ‘de thuisbasis gunstig stem
men’) werd ingegeven. Belangrijker is de 
manifeste wijze waarop een beleids
beslissing werd gepolitiseerd: al te zicht
baar, en dus bijzonder makkelijk kritiseer- 
baar. Politiek gezien was dat een uitschuiver 
van formaat.
Daarentegen speelde Martens het hoogst 
handig bij de introductie en de afwikkeling 
van het nieuwe muziekdecreet. Eerst zocht 
hij een nieuwe bondgenoot: ook niet- 
geconsacreerde of ‘lage’ genres als pop en 
jazz zouden voor subsidiëring in aanmer
king komen. Dat oogde heel sympathiek, 
kwam bijzonder gedurfd over, en resul
teerde dus in veel publiciteit. Tegelijkertijd 
leidde deze eye catcher de aandacht af van 
het feit dat het meeste geld altijd naar de 
klassieke sector zal blijven gaan, alleen al 
omwille van de hoge personeelskosten. Dat 
er in die sector moest worden gesaneerd, 
besefte iedereen - maar de discussie dààrover 
barstte pas los naar aanleiding van de beslis
singen van de adviserende commissie. 
Martens pareerde die met de invoering van 
een uitstapregeling voor de afgewezenen 
(de veelbesproken I Fiamminghi van Rudolf 
Werthen en het Symfonieorkest van Vlaan
deren). Dat was een te verantwoorden maat
regel, zoals trouwens ook de Beoordelings
commissie Muziek impliciet toegaf met haar 
vraag om een veralgemening van de door 
Martens voorgestelde uitstapregeling. Deze 
gang van zaken toont overigens ook aan hoe 
de samenspraak tussen een Minister van 
Cultuur en zijn adviescommissies zou kun
nen verlopen: in de vorm van een publieke 
dialoog waarin de betrokken partijen ei
kaars autonomie respecteren, zodat er een 
dynamisch spel van actie en reactie op gang 
kan komen. Dat is heel wat anders dan de 
Minister van Cultuur degraderen tot een 
loutere uitvoerder van fonds- of commissie- 

beslissingen (wat vaak ‘het Nederlandse 
model’ wordt genoemd).

6.
Meer geld én meer decretale regelingen, dat 
is in nuce de uitkomst van ‘vier jaar Martens’. 
Men moet beide ontwikkelingen aan elkaar 
koppelen, en dat tégen de officiële legitima
ties in. Want de substantiële budgettaire 
verhogingen binnen bijvoorbeeld de secto
ren muziek en musea kwamen er alleen naar 
aanleiding van een nieuw decreet. Blijkbaar 
kan dat laatste in budgettaire onderhande
lingsrondes makkelijk dienst doen als wrik- 
ijzer om de andere Ministers van de nood
zaak van meer centen te overtuigen. Martens 
heeft in dit opzicht allicht veel van zijn 
voorganger geleerd. Hugo Weckx greep 
immers in 1993 de stemming van het nieuwe 
podiumkunstendecreet aan om een dras
tische verhoging van de financiële midde
len door te voeren. Naast de politieke raison 
speelt allicht nog een andere reden om ge
durig nieuwe regelgevingen te introduce
ren. Het garandeert ook media-aandacht, 
die dan op zijn beurt politiek kan worden 
verzilverd.
Maar wat als de diverse beleidsdomeinen 
binnenkort allemaal beregeld zijn? Zal er 
dan misschien naar analogie met de letteren
sector een nieuwe spiraal van ‘nieuwe re
gels, dus meergeld’ worden gecreëerd door 
alle sectoren te verfondsen? In het geding is 
de simpele vraag hoe een Minister anderen 
van de noodzaak van een groter budget weet 
te overtuigen. Door nieuwe decreten aan te 
maken, wordt alvast een inhoudelijke dis
cussie vermeden. Het gaat dan niet over 
zoiets als ‘de meerwaarde van kunst-en- 
cultuur', wel over de financiering van nieuwe 
beleidsinstrumenten (zo men wil: van poli
tieke technologie of infrastructuur). Het is 
dan tegelijkertijd mooi meegenomen dat de 
betrokken Minister als dynamisch overkomt. 
Nu is Martens helemaal niet de enige ‘regel
neef binnen de Vlaamse regering. Men kan 
zich soms maar moeilijk van de indruk 
ontdoen dat zowat alle leden van de Vlaamse 
regering gedurig het louter aanmaken van 
regels als politiek instrument bezigen, dus 
als middel om budgettaire verschuivingen 
door te voeren. Deze tactiek lijkt ook won
derwel aan te sluiten bij het officiële 
managementdiscours van diezelfde rege
ring. Transparant besturen en efficiëntie 
nastreven: kan het soms beter dan met tel
kens weer opnieuw een Overkoepelende, 
sectorale regelgeving te (her)decreteren?

7.
Ondertussen blijven zoveel vragen onge
steld. De belangrijkste betreffen juist de 
spreekwoordelijke inhoud en de uiteinde
lijke finaliteit van een Vlaams cultuurbeleid. 
Hoe Vlaams is dat trouwens? Nogal wat 
vernieuwingen zijn van onze noorderburen 
afgekeken, te beginnen met het centraal 
stellen van de notie ‘kwaliteit’ in het kunsten
beleid enerzijds, met de neoliberale nadruk 
op publieksvriendelijkheid en een efficiënt 
bestuur anderzijds.
Het politieke systeem vertoont, zowel bin
nen als buiten Vlaanderen, steeds meer de 
neiging om zich niet langer als een parle- 
ment-en-regering-plus-overheidsapparaat, 
wel als een bedrijf of onderneming te be
schrijven. De academische wereld volgde 
deze ontwikkeling trouwens op de voet: de 
vroegere opleidingen ‘bestuurskunde’ wer
den in opleidingen ‘overheidsmanagement’ 
omgedoopt. Deze ontwikkeling wordt stee
vast door een wel heel stereotiepe twee
deling gelegitimeerd: ‘de staat’ is synoniem 
voor bureaucratische traagheid, ‘de markt’ 
(de bedrijfswereld) kent altoos en overal 
dynamiek, innovatie- en dadendrang. En 
dus wordt er gedereguleerd en ‘ontstaatst’, 
met als meest paradoxale uitkomst het af
stoten van louter administratieve taken naar 
bijvoorbeeld autonome kunstfondsen. Maar 
de allicht belangrijkste tendens is dat al
maar meer actoren en velden van overheids- 
Wege worden verplicht om te doen alsof ze 
bedrijven en markten zijn. De neoliberale 
beschrijving van het politieke systeem 
creëert zo in toenemende mate quasi-mark- 
ten en quasi-ondememingen, ja heuse eco
nomische simulacra.
Het evidente voordeel van de groeiende 
'economisering' van beleid en regelgeving 
is het vermijden van inhoudelijke debatten. 
Naar de kunstensector toegedacht: ‘de ten
toonstelling is een groot succes want de 
publieksopkomst overtreft alle verwachtin
gen’ — men hoeft het zelfs niet eens meer te 
hebben over het tentoongestelde! Deze 
verenging van, lapidair gesteld, bestuurs
tol rekenkunde werd begin jaren ’90, toen 
econoom-politicus De Grauwe zijn gedach
ten over een neoliberaal cultuurbeleid op 
papier zette, nog allerwegen publiek 
gecontesteerd. Ondertussen is ze in Vlaan
deren geruisloos werkelijkheid aan het wor
den. Daarbij valt op hoe weinig kritische 

geluiden er van de kant van de betrokken 
instellingen of actoren zélf komen. Hangt 
deze massieve stilte niet samen met het feit 
dat in meerdere sectoren het nieuwe beleids- 
discours hoe dan ook bondgenoten vindt? 
Maken culturele instellingen of individuen 
- binnen, bijvoorbeeld, de musea - er geen 
tactisch gebruik van om machtswinst, even
tueel ook centenwinst te boeken? Hier ligt 
wellicht ook het belangrijkste aanknopings
punt voor een diepgravende analyse van 
‘vier jaar Martens’. Want elk globaal beleid 
grijpt in op andere, meer lokale niveaus. Het 
heeft, zoals dat heet, repercussies: posities 
schuiven, personen worden uitgerangeerd, 
tactische kansen worden benut of... ver
keken. Het werd al eerder gezegd, en het kan 
alleen maar worden herhaald: ‘vier jaar 
Martens’, dat is uiteindelijk vier volle jaren 
van nauwelijks bestudeerde wisselwerkin
gen tussen onderling erg heterogene 
beslissingsnetwerken.

8.
Wie beslist, kan ook altijd beslissen om 
(nog) niet te beslissen. Het evalueren van 
een beleid impliceert daarom dat altijd ook 
wordt gekeken naar het mogelijke beleid, 
dus naar potentiële beslissingen. Juist het 
thans toonaangevende neoliberale manage
mentdiscours legitimeerde tijdens ‘vier jaar 
Martens’ meer dan eens dergelijke niet- 
genomen beslissingen, ja maakte die on
zichtbaar. De nadruk op bestuurlijke 
transparantie en vooral performantie stond 
bijvoorbeeld voorop bij de aanmaak van het 
museumdecreet. Deze officiële legitimatie 
verhulde het feit dat niet werd beslist over 
onder meer de collectievorming en, daar
mee samenhangend, de eventuele comple
mentariteit van de diverse kunstmusea bin
nen Vlaanderen. Het decreet stoelt kortom 
niet op zoiets als een Museumplan Vlaande
ren: het vermeed elke inhoudelijke tussen
komst. Wilde de Minister soms om poli
tieke redenen niet raken aan de bestaande 
verhoudingen? Nochtans had hij door de 
koppeling van het nieuwe decreet aan meer 
financiële middelen een werkbare basis om 
effectief te interveniëren, dus het museale 
landschap daadwerkelijk te herordenen. De 
beslissing om dit niet te doen, is alvast een 
schoolvoorbeeld van wat men eufemistisch 
‘een gemiste kans’ kan noemen.
Nu is het uiteraard zo dat de diverse com
missies die de beleidsplannen van musea, 
dans- of theatergezelschappen, kunsten
centra,... evalueren en honoreren, wel de
gelijk een inhoudelijke toetsing doorvoe
ren. Die betreft echter individuele instellin
gen en projecten, niet een sector in toto. 
Juist het waken over de globale veld- 
dynamiek en -structuur zou een bij uitstek 
ministeriële aangelegenheid moeten zijn. 
Sectorale kunstenplannen naar Nederlands 
voorbeeld (sic!) - en niet: vage beleids
brieven - zijn hiertoe allicht het geschiktste 
instrument. Als een Minister van Cultuur in 
naam van managementidealen gedetail
leerde meerjarige beleidsplannen van de 
door hem gesubsidieerde instellingen eist, 
mag hetzelfde van hem worden gevraagd... 
Nogmaals, het gaat om een meer algemene 
kwestie. Een cultuurbeleid dat kwaliteits
vol management prioritair stelt, ontslaat zich 
immers als het ware vanzelf van beslissin
gen met een inhoudelijke draagwijdte. De 
vraag is echter: waarom of waartoe al die 
- naar we mogen hopen! - beter geleide 
musea (of theatergezelschappen, kunsten
centra,.. .)? Expliciet maar vooral impliciet 
stoelt het neoliberale beleidsdiscours op de 
gedachte dat kwaliteitsvol management be
halve een groter publieksdraagvlak ook 
kwaliteitsvolle producten zal opleveren. 
Gedurig is er de suggestie dat goed be
heerde musea of dynamisch geleide kunsten
centra ipso facto in interessante tentoonstel
lingen of een vernieuwende programmatic 
resulteren. Van zo’n directe koppeling tus
sen vorm en inhoud is echter geen sprake. 
Als kunstinstellingen al om één iets vragen, 
dan wel juist om een dubbele logica in de 
beleidsvoering, een ook intern-beleidsma- 
tig gearticuleerde spanningsverhouding tus
sen zakelijke en artistieke leiding. Het ver
schil tussen beide laten imploderen in een 
alles bij elkaar genomen bijzonder simplis
tisch managementdiscours is gewoonweg 
synoniem met het opheffen van een voor 
elke kunstinstelling constitutief verschil.

9.
Zowel in Vlaanderen als daarbuiten berust 
het cultuur- en kunstenbeleid op achter
haalde indelingen en premissen. Zo stoelt 
het Vlaamse cultuurbeleid nog altijd op het 
onderscheid tussen kunst en volksont
wikkeling (de uitdrukking alleen al!). Daar 
zit impliciet de modernistische gedachte 
achter dat de wereld van de kunsten een 
soort van autonome zone afbakent die de 
productie van - alweer: autonome — kunst
werken mogelijk maakt. Het Vlaamse 

kunstenbeleid presenteert zichzelf in de eer
ste plaats als een kwaliteitsbewaker van wat 
er binnen deze zone zoal met Vlaams 
overheidsgeld gebeurt. Men verwacht 
kwaliteitsvolle kunstproducten van de on
dersteunde artiesten, een hoogwaardig ma
nagement van de betoelaagde kunst
organisaties. Daarmee blijft de vraag naar 
het waarom van een Vlaams kunstenbeleid 
echter onbeantwoord. Of moeten we er mis
schien gewoonweg blijven van uitgaan dat 
kunst(participatie) ‘toch goed voor de men
sen is’, ook al is het Bildungsideaal niet 
langer geloofwaardig?
In feite geeft een belangrijk deel van de 
hedendaagse kunstproductie zélf het ant
woord op de vraag naar haar maatschappe
lijk statuut. Naast de autonome, meestal 
zelfreflexieve ‘kunstkunst’ (dixit Abram de 
Swaan) is er een groeiend aantal ‘werken’ 
die niet het kunstensysteem maar socio- 
culturele feiten en verhoudingen themati
seren. Dit soort kunst stelt vóór alles vragen 
- over de verhoudingen tussen mannen en 
vrouwen, over het menselijke lichaam en 
zijn uitbreidingen, over communicatie en 
nieuwe media, enzovoort. Ze mikt op een 
reflexief weten in de vorm van ‘sterke beel
den’ of - algemener - ‘sterke communica
ties’ . Dat weten verschilt van filosofische of 
wetenschappelijke kennis, ook als het daar 
gebruik van maakt. Het blijft immers ge
bonden aan specifieke media of dragers, en 
vooral ook aan de centrale eis van het 
kunstensysteem: het getoonde moet uit zich
zelf kunnen overtuigen. Het gaat altijd ook 
om kunstwerken, dus om artefacten wier 
inhoudelijke plausibiliteit onlosmakelijk 
samenhangt met hun vorm. Het gecommuni
ceerde is daarom enkel overtuigend door de 
particulariteit van de weerhouden mede
delingsvorm, en niet bijvoorbeeld als een 
passende illustratie van een filosofisch of 
wetenschappelijk inzicht. Kortom, kunst 
geeft te denken, maar dan niet alleen over 
kunst zélf. De neoreflexieve kunst van de 
jaren ’90 gebruikt - sommigen zullen mis
schien stellen: misbruikt - de maatschappe
lijke autonomie van het kunstensysteem 
primair als uitvalsbasis voor het observeren 
en becommentariëren van de maatschappe
lijke omgeving. Als zodanig voedt ze het 
maatschappelijke debat. Ze draagt net als 
bijvoorbeeld de sociologie of de journalis
tiek bij tot de zelfbeschrijving van onze 
maatschappij (die een oneindige zelfana
lyse is: de maatschappij analyseert zichzelf 
in zichzelf).
De kunstproductie die ik hier op het oog 
heb, werpt per definitie vragen op betref
fende haar beoordeling (het gaat niet langer 
uitsluitend om esthetische kwaliteit), haar 
institutionele inbedding (hoort ze wel in het 
museum thuis?), haar mogelijke publieken 
(meervoud!), enzovoort. Welnu, bijna niets 
hierover tijdens ‘vier jaar Martens’. Dit 
quasi-stilzwijgen valt minder de Minister 
van Cultuur en veeleer zijn adviesorganen 
toe te rekenen. Die hebben zich in het alge
meen tevreden gesteld met het beoordelen 
van de hen voorgelegde dossiers binnen de 
vigerende discursieve en administratieve 
categorieën. Op geen enkel moment heeft 
een van de commissies een inhoudelijk de
bat over hedendaagse kunst op gang ge
bracht. Door dat wel te doen had men noch
tans juist de manifeste afwezigheid van in
houdelijke overwegingen in het officiële 
beleidsdiscours kritisch kunnen ondervan
gen. Of is in beleidsland Vlaanderen nog 
nauwelijks iemand geïnteresseerd in kunst 
als zodanig?

10.
Afstand nemen, reflexief zijn en ‘het hoofd 
koel houden’, het eigen denken niet laten 
koloniseren door de gemakkelijke schema’ s 
die de media, het foyer- en café-gebabbel of 
gewoonweg quasi-spontane denkreflexen 
gedachtenloos reproduceren: beleidskritiek 
is altijd ook een oefening in ascese, in af
leren - in het opgeven van het voor de hand 
liggende, het evidente, het vanzelfsprekende. 
Dat is verre van gemakkelijk. Premissen 
verduidelijken en bevragen, assumpties tus
sen haakjes zetten en zo nodig ook terzijde 
schuiven, toegeven dat men zelf de gang
bare neiging tot een blind 'kriticisme' heeft 
geïnterioriseerd: het gebeurt allemaal niet 
vanzelf. Het vergt een vasthoudendheid die 
alleen mogelijk lijkt indien men zoiets als 
een intellectueel of theoretisch geweten 
heeft. Dat geweten, niet ‘ik’, heeft hier z’n 
werk proberen te doen. Wat ‘ ik’ (wie? wat?) 
van ‘vier jaar Martens’ vind, is volstrekt 
onbelangrijk. Dat ego verwondert er zich 
trouwens alleen maar over dat het burger is 
van een staat waarin een bijzonder 
bijdehands politicus smalend ‘een loodgie
ter’ wordt genoemd (een beschrijving die 
Jean-Luc Dehaene uiteraard onderschrijft 
telkens ze hem van pas komt!).

Rudi Laermans
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Het wezen van de parlementaire democratie 
vormt paradoxaal haar grootste zwakte, na
melijk de voortdurende dreiging van machts
wissels. In ons politiek systeem is de plaats 
van de macht voortdurend ‘vacant’. [1] Na 
het ritueel van de verkiezingen wordt die 
lege plek weliswaar opgevuld, maar slechts 
tijdelijk. De plaats van de democratische 
macht is fundamenteel leeg.
Machtsverlangen heet de on voorwaardelijke 
drift waaruit de democratie haar energie put, 
machtsverlies haar pijnlijke achterzijde. Dit 
eenvoudige basisprincipe legt evenwel een 
zware hypotheek op het beleid, meer be
paald op de continuïteit van het beleid. Poli
tici lossen elkaar om de zoveel j aar af. Het 
beslissingscentrum moet na iedere verkie
zingsronde opnieuw worden samengesteld 
(coalitievorming). En dan is de beleidsvoer
der verplicht om op een relatief korte termij n 
beslissingen te nemen. Hij of zij moet zich 
reppen om binnen de periode van maximum 
vier jaar iets te realiseren.
Het grootste praktische bezwaar tegen een 
dergelijk systeem is wel dat elke machts
overname gepaard gaat met de nodige 
‘kennislekken’. Het verhaal van de kers
verse minister die aankomt op een zo goed 
als leeg kabinet, klinkt menig Belgisch poli
ticus waarschijnlijk vertrouwd in de oren. 
Enkel de ‘hangende’ dossiers worden over
geleverd, terwij 1 de rest in de archiefkast van 
de politieke familie of erger, in de vuilbak 
verdwijnt. Nieuwe besluiten haken niet in op 
voorafgaande beslissingen, wat in het slecht
ste geval leidt tot een volledig contingent 
beleid.
De administratie heet het antwoord te zijn op 
deze geïnstitutionaliseerde dementie. Amb
tenaren worden vast benoemd om te waken 
over het collectieve geheugen van het demo
cratische regime. Deze taakverdeling insti
tutionaliseert echter een bijzonder conflic
tueuze verhouding tussen beleidsmakers en 
beleidsuitvoerders. Terwijl de administratie 
kennis en ervaring opstapelt, worden de be
slissingen namelijk elders genomen, door de 
minister en zijn kabinet. Uiteindelijke 
beleidsopties kunnen dan weleens aardig 
afwijken van wat de (deskundige) admini
stratie voorstelt. Het hoeft geen betoog dat 
deze machtsimpotentie bij menig ambtenaar 
tot teleurstellingen leidt. Er is namelijk niets 
zo frustrerend dan dichtbij de macht te staan 
en er net niet bij te kunnen. Passiviteit en 
zelfs contraproductiviteit zijn het gevolg. 
Dit ziektebeeld wordt uiteraard nog in de 
hand gewerkt door de voortdurende machts
wissels. Alexis de Tocqueville wees al in 
1835 op het probleem. De parlementaire 
democratie stond nog in haar kinderschoenen 
toen de Fransman waarschuwde voor het 
gevaar van wispelturigheid. Ambtenaren 
worden hierdoor moedeloos en uiteindelijk 
stuurloos. “De voortdurende wissel van de 
macht laat zijn sporen na in de ingesteldheid 
van de ambtenaren. Niemand trekt er zich 
iets van aan, hoe in het verleden te werk werd 
gegaan. Zelfs als er materiaal bestaat over 
eerdere administraties hecht men er geen 
enkele waarde aan. Men leeft van dag tot 
dag. Men beseft niet dat het goed besturen 
van een samenleving eigenlijk een weten
schappelijke discipline vormt die, zoals an
dere wetenschappen, slechts vooruitgang kan 
boeken wanneer bevindingen en ontdekkin
gen aan de volgende generaties worden door
gegeven. Ambtenaren die weigeren kennis 
te nemen van eikaars ervaringen kunnen hun 
taken niet optimaal vervullen,” aldus De 
Tocqueville.
In Vlaanderen in het algemeen - en zeker op 
het beleidsterrein van kunst en cultuur - 
weten politici en ambtenaren maar al te goed 
waar De Tocqueville op doelt. Na de split
sing van de administratie Cultuur (aanvan
kelijk de administratie Kunst) en Onderwijs 
in 1974 kwam de mediocre ambtenarij bij 
eerstgenoemd departement terecht. De be
trokken administratie was zeker niet ruim 
bestaft en functioneerde bovendien als de 
vergaarbak voor personeel dat binnen an
dere overheidsdiensten ‘verloren liep’. Tot 
het midden van de jaren ’ 80 was het volgens 
insiders de beschermde werkplaats voor 
mislukte dichters, in behandeling zijnde 
neuroten en andere knoeiers. De administra
tie Cultuur kent vandaag gelukkig een nieuwe 
dynamiek met jonge en vrij bereidwillige 
krachten, maar de erflast van de valse start 
heeft blijvende littekens nagelaten. Het ge
heugen van het Vlaamse cultuurbeleid ver
toont nogal wat zwarte gaten.
Als bovendien ook de minister niet al te veel 
van kunst en cultuur weet, kunnen vreemde 
beleidsmanoeuvres niet uitblijven. Zo sloot 

voormalig Minister van Cultuur Patrick 
Dewael zich in het begin van zijn ambtster
mijn voor een halfjaar op. ‘Hij moest eerst 
studeren.’ Luc Martens bedacht dan weer 
een andere stunt om beleidsbeslissingen voor 
zich uit te schuiven. De huidige Minister van 
Cultuur wilde in 1995 de subsidiëring van de 
podiumkunstensector voor een jaar bevrie
zen. Zo had hij wat tijd om na te denken over 
een mogelijk beleid. Het terugkerende symp
toom van beslissingsangst bij beginnende 
ministers drukt ons telkens opnieuw (en tot 
vervelens toe) met de neus op de feiten. De 
Vlaamse cultuurpolitiek kampt met een ge
brek aan deskundigheid, bestuurkundig ge
heugen en veldkennis.
De opvolger van Patrick Dewael, Hugo 
Weckx, was zich waarschijnlijk bewust van 
deze penibele situatie toen hij een eerste 
aanzet gaf voor cultuuronderzoek in Vlaan
deren. Na hem maakte Luc Martens er zelfs 
een beleidspunt van. Hij nam het initiatief tot 
een reeks onderzoeken of ‘cultuurstudies’, 
waarvan er op dit moment reeds zeven het 
licht zagen. Op zich is dit een lovenswaardig 
initiatief. Voor het eerst wordt een poging 
ondernomen om kennishiaten dicht te rijden 
en om het cultuurbeleid van een deskundige 
onderbouw te voorzien. Dit zou in de toe
komst weleens tot een beter beleid kunnen 
leiden. Door onderzoeken te laten uitvoeren 
en publiceren overstijgt de minister name
lijk de tijdslogica van het politieke systeem. 
Hij biedt ook zijn opvolgers de mogelijkheid 
om de verworven informatie te consulteren. 
Hierop kunnen ze dan verder bouwen zodat 
beslissingen logischer op elkaar aansluiten, 
zelfs als de opvolgers van een andere poli
tieke strekking zijn. In die zin ontstijgt 
Martens zelfs de enge partijpolitieke gren
zen. Beslissingen kunnen vanaf nu alleszins 
beter beargumenteerd worden. En zoals een 
oude politicologische wetmatigheid ons leert, 
verwerft gemotiveerde macht de status van 
getolereerd gezag.
Bij de cultuurstudies moeten echter ook 
vraagtekens geplaatst worden. Ten eerste 
over de rol van de Minister zelf. Op bijzon
der korte termijn ontpopte hij zich tot de 
belangrijkste opdrachtgever, financier en 
uitgever van cultuuronderzoek in Vlaande
ren. Welke consequenties heeft dit quasi 
monopolie van een politiek mandataris voor 
de onafhankelijkheid van het onderzoek en 
de onderzoeksinstellingen? Welke thema’s 
worden bijvoorbeeld onderzocht en waarom? 
En last but not least, is ons cultureel inzicht 
ook werkelijk verrijkt?

Politici en onderzoekers

Wanneer we de onderzoeksonderwerpen van 
de gepubliceerde cultuurstudies als een 
barometer beschouwen voor de beleids
prioriteiten van Minister Martens, komen 
we op zij n zachtst gezegd tot vreemde bevin
dingen. [2] Zo gaan drie van de zeven onder
zoeken over management eri economie. Twee 
andere studies hebben betrekking op het 
(potentiële) publiek, namelijk de publieks- 
werking van musea en de algemene cultuur
deelname. Eén behandelt het klassieke chris- 
ten-democratische thema van de cultuur
spreiding en een ander gaat o ver de o verheids- 
ondersteuning van de populaire muziek. In 
de reeks cultuurstudies behandelt dus geen 
enkel onderzoek intrinsieke aspecten van 
het veld van de kunst of cultuur. Er wordt 
bijvoorbeeld niet onderzocht hoe een inte
ressante collectie of een tentoonstelling kan 
worden opgebouwd. Welke formules be
staan hiervoor in het buitenland? Er wordt 
ook niet aangekaart hoe musea zich onder
ling kunnen verhouden inzake collectie
beheer, expositiebeleid, enzovoort. De fo
cus ligt daarentegen op economie, manage
ment, publiekswerving en -werking. Op zich 
zijn dit zinvolle thema’s. Een goed manage
ment bijvoorbeeld kan zeker bijdragen tot 
een beter museumbeleid in het algemeen. 
Een openbare instelling zoals het museum 
moet zich zeker ook beraden over haar 
publiekswerking. De vraag is echter of we 
ons ook niet - en misschien zelfs in de eerste 
plaats - moeten bezighouden met de kern 
van de zaak. Moet de kwaliteit en de moge
lijke verbetering van de kwaliteit van het 
‘product’ of het aanbod - om de opvallend 
vaak gebezigde economische terminologie 
van de cultuurstudies ook eens te gebrui
ken - niet onderzocht worden, voordat we 
ons gaan bezighouden met het lokken van 
publiek? Het is waarschijnlijk niet toevallig 
dat een overheid die zichzelf steeds meer 
observeert in bedrijfstermen, vooral aan
dacht heeft voor het imago en het manage

ment van haar culturele instellingen. Het 
aloude Bildungsideal dat achter het christen
democratische spreidingsbeleid schuilging, 
wordt zo probleemloos vervangen door een 
consumptiemodel. Het publiek is vanaf nu 
vooral klant (en koning). Of het cultuur- 
bezoek iets inhoudelijks kan bijbrengen en 
hoe dit moet gebeuren, wordt in de gele
verde studies alvast niet bevraagd.
De overheid thematiseert haar onderzoek 
dus voornamelijk rond de polen marketing 
en management. Onderzoeksinstellingen die 
hiervan een graantje willen meepikken, 
moeten zich vooral op deze items concentre
ren. De Minister van Cultuur is nu eenmaal 
de hoofdsponsor van het cultuuronderzoek 
in Vlaanderen. Hij omschrijft niet alleen de 
onderwerpen, bepaalt niet alleen wat op het 
vlak van cultuur onderzoekswaardig is, hij 
duidt ook de onderzoeker(s) aan. Zo stemde 
de persconferentie naar aanleiding van de 
zevende cultuurstudie menig lid'van de aca
demische en culturele sector nogal cynisch. 
Het was namelijk alweer Guido De Braban
der die een publicatie voorstelde. Terwijl 
verschillende cultureel geïnteresseerden nog 
steeds hopeloos op zoek waren naar de rele
vantie van zijn vorige twee studies, rolde al 
een derde van de band. Heeft de Minister van 
Cultuur misschien een abonnement bij de 
econoom? Deze gang van zaken geeft in 
ieder geval voedsel aan het vermoeden dat 
politieke liaisons belangrijker zijn dan in
houdelijke en formele criteria. Het gebrek 
aan een duidelijke regeling omtrent Martens ’ 
cultuurstudies dwingt geïnteresseerde 
vorsers alvast tot het afschuimen van het 
kabinet (en andere cenakels die het kabinet 
kunnen beïnvloeden). Kortom, de cultuur- 
studies zijn op dit moment synoniem met 
politiek gelobbyd onderzoek. Er zijn im
mers weinig alternatieve (financiële) wegen 
om aan beleids(kritisch)onderzoek te doen. 
In Cultuurstudies 1 stelt Minister Martens 
dat de reële belangstelling voor het onder
zoek zijn overtuiging bevestigde “dat het 
toekennen van onderzoeksopdrachten in 
verband met het cultuurbeleid niet alleen 
voor de Vlaamse overheid opportuun is, 
maar dat de resultaten ook voor alle 
geïnteresseerden beschikbaar moeten zijn”. 
Uit die vaststelling groeide zijn voorstel om 
de cultuurstudies te publiceren. Ook dit is op 
zich een nobele beleidsdaad. Culturele ac
toren kunnen nu bijvoorbeeld enig inzicht 
verwerven in nuttige managementstrategieën 
of een degelijke publiekswerking. De vraag 
is echter welke onderzoeken in de publieke 
ruimte terechtkomen en welke niet. Wat 
gebeurt er met beleidskritische studies of 
met onderzoeksconclusies die haaks staan 
op het gevoerde beleid?. Is de Minister zo 
ruimdenkend dat hij af en toe zijn eigen 
gezagsaanspraken discursief laat ondergra
ven? Evenals het bepalen van de onderzoeks
onderwerpen en het toewijzen van opdrach
ten aan deze of gene onderzoeker, zo berust 
ook de beslissing om tot publicatie over te 
gaan bij de Minister en zijn kabinet. De 
politiek heeft de director’s cuti Men mag 
ervan uitgaan dat deze bijkomende druk de 
onderzoekers tot voorzichtigheid aanmaant. 
Het is bekend dat beleidsvoorbereidend of - 
ondersteunend onderzoek meestal ook 
beleidsbevestigend onderzoek is. Als de 
politieke opdrachtgever bovendien de keuze 
kan maken om een onderzoek al dan niet 
openbaar te maken, en bovendien ook de 
mogelijkheid heeft om toekomstig onder
zoek al dan niet aan deze of gene onderzoe
ker toe te wijzen, dan kan het resultaat nau
welijks anders dan beleidsvriendelijk zijn. 
De politisering van de research leidt ten
slotte ook binnen de onderzoeksinstellingen 
tot een eigenaardige impasse. Vermits het 
prestige van een vorser ten dele wordt be
paald door de onderzoeksgelden die hij of zij 
kan binnenrijven, is het van belang dat de 
toewijzing van onderzoeksopdrachten op een 
transparante en beargumenteerde wijze ge
schiedt. Op dit moment worden partijpoli
tieke relaties gehonoreerd met een steviger 
machtspositie binnen de universitaire mu
ren.

De cultuurstudies

Omdat ik binnen het bestek van deze tekst 
niet alle thema’ s van de zeven cultuurstudies 
kan bespreken, zal ik me hier concentreren 
op de studies die interessant zijn - of beter, 
interessant hadden kunnen zijn - voor het 
veld van de beeldende kunst in Vlaanderen. 
Het betreft het onderzoek over het manage
ment in en de publiekswerking van de mu
sea, en de cultuurdeelname in Vlaanderen. 

Zo gaan Cultuurstudies 2 en 7, onder leiding 
van professor De Brabander, in op respectie
velijk het management in de musea en de 
podiuminstellingen en de marketing in de 
cultuursector. Cultuurstudies 2 vertrekt van
uit een bekommernis om de efficiëntie van 
het beleid van culturele instellingen op te 
drijven. Het wil een antwoord bieden op de 
klassieke managementvraag ‘of met de be
schikbare middelen het best mogelijke re
sultaat wordt bereikt’. Een goed manage
ment wordt daarbij als de ultieme methode 
gezien om ‘meer te realiseren met evenveel 
middelen’. Cultuurstudies 7 onderzoekt dan 
weer hoe musea, bibliotheken en podium
instellingen het best kunnen ‘verleiden’ tot 
cultuurdeelname. Vier vragen vormen daar
bij de rode draad. Welke factoren hinderen 
het potentiële publiek te komen? Welke 
marketinginstrumenten worden gebruikt? 
Hoe kunnen deze meer doelmatig worden 
ingezet? En, welke marketinginstrumenten 
staan culturele instellingen ter beschikking? 
Met een antwoord op deze vragen wil De 
Brabander de beperkte cultuurparticipatie te 
lijf gaan.
Cultuurstudies 3, uitgevoerd door de sociolo
gen Thérèse Jacobs en Dirk Stoffelen van de 
U.I.Antwerpen, wil de cultuurdeelname in 
Vlaanderen in 1994 en 1995 registreren. Het 
onderzoeksrapport valt uiteen in twee delen. 
Het eerste behelst de cultuurdeelname van 
volwassenen (ouder dan 15jaar)enhettweede 
die van kinderen. Terwijl yoor de eerste cate
gorie de ‘passieve’ cultuurdeelname wordt 
gemeten, wordt bij kinderen de actieve parti
cipatie geschetst - dus het zelf dansen, teke
nen, acteren, enzovoort. Met betrekking tot 
de cultuurdeelname van volwassenen ma
ken de vorsers een onderscheid tussen ‘kunst
zinnige vrijetijdsbestedingen’ (waaronder het 
bioscoop-, concert-, theater-, ballet-, mu
seum- en tentoonstellingsbezoek), sport- 
deelname en het commerciële uitgangsleven 
(café-, restaurant- en dancingbezoek). Zo
wel voor de kinderen als voor de volwasse
nen wordt ook het televisiekijkgedrag ge
meten.
Cultuurstudies 5, tenslotte, is met zijn 
403 bladzijden de omvangrijkste die tot nu 
toe binnen de reeks verscheen. Enkele vorsers 
van de Koning Boudewijnstichting staan 
hierin stil bij de publiekswerking van musea. 
Aan de hand van zeven buitenlandse cases 
wil men Vlaamse instellingen inspireren. 
Een tweede deel van het onderzoek gaat in 
op de mogelijke introductie van een 
museum(jaar)kaart voor Vlaanderen. Zowel 
binnen- als buitenlandse modellen gelden 
hierbij als toetssteen.

Cultuurstudies 3: clichés

Zelfs als ik me beperk tot die studies die min 
of meer betrekking hebben op het veld van 
de beeldende kunst, dan moet ik vaststellen 
dat de onderzoeken een te algemeen studie
veld bestrijken, waardoor de relevantie van 
de conclusies erg beperkt is. Er wordt met 
andere woorden te weinig gedifferentieerd. 
De vorsers komen dan ook tot zeer algemene 
uitspraken. Zo behandelen de onderzoeken 
bijvoorbeeld hét management en dé publieks
werking van dé musea. Dat richtlijnen voor 
de publiekswerking en het management an
ders moeten uitpakken voor, zeg maar, het 
Jenevermuseum dan voor het SMAK wordt 
nauwelijks onder ogen gezien. Het onder
zoek van Jacobs en Stoffelen betreffende de 
cultuurdeelname in Vlaanderen is door deze 
onspecifieke aanpak bijzonder weinig zeg
gend. Naast de opvallende bevinding dat het 
museumbezoek tussen 1983 en 1994 met 
42% is gestegen, biedt dit werkstuk welis
waar meters tabellen met cijfers, maar he
laas geen enkele zinvolle houvast om het in 
kaart gebrachte materiaal te hanteren. Jacobs 
en Stoffelen concluderen onder meer dat het 
museum- en tentoonstellingspubliek in 
Vlaanderen hoofdzakelijk bestaat uit stu
denten, jonge gepensioneerden, hoger 
geschoolden en werkenden met een be
diende- of zelfstandige statuut. Over welke 
musea en tentoonstellingen het nu precies 
gaat en welk publiek nu naar welk museum 
loopt, wordt niet aangekaart. De studie maakt 
ook geen onderscheid tussen de stad en het 
platteland. Het is bijgevolg volledig ondui
delijk welke beleidsopties uit een dergelijk 
onderzoek kunnen worden afgeleid. De enige 
informatie die de sociologen ons bieden, 
kenden we trouwens al. Zo behoort de vast
stelling dat leeftijd en opleidingsniveau een 
belangrijke invloed hebben op cultuur
deelname ondertussen tot de meest saaie 
clichés der sociologische onderzoeks-



bevindingen. En dat arbeiders zich niet echt 
thuis voelen bij culturele activiteiten, had
den we op voorhand wel kunnen raden. Wat 
Jacobs en Stoffelen vertellen, wisten we met 
andere woorden allang. En op enige inter
pretatie van de door hen aangebrachte empi
rische gegevens laten ze zich niet betrappen. 
Dat de wetenschappers daarenboven geen 
acte namen van bestaande cultuurpartici- 
patiestudies, is ronduit wraakroepend. Mis
schien had Mini ster Martens het onderzoeks
geld voor Cultuurstudies 3 beter geïnves
teerd in research naar mogelijke remedies 
(als die al zouden bestaan) voor cultuur- 
deelnameproblemen. Enkele interessante 
pistes die in het buitenland uitgewerkt zijn, 
hadden zeker tot meer spitsvondige conclu
sies kunnen leiden.

Cultuurstudies 5: de maatschappij of de 
klant?

Het meest degelijke onderzoek uit de reeks 
is ongetwijfeld Cultuurstudies 5. In dit on
derzoek over de publieks werking van musea 
maken de onderzoekers tenminste onder
scheid tussen verschillende soorten musea. 
Zo wordt de publiekswerking gerelateerd 
aan de aard van de tentoongestelde waar. 
Een cultuurhistorisch instituut en een religie- 
museum gaan inderdaad anders om met po
tentiële bezoekers dan een museum van he
dendaagse kunst. Cultuurstudies 5 is het 
enige onderzoek met een genuanceerd ge
voel voor differentiatie en vrij doordachte 
beleidsconclusies.
Tegen alle verwachtingen in stelt de studie 
echter niet de musea, maar de maatschappij 
centraal. De vorsers vertrekken van de pre
misse dat de museale instelling een vinger 
aan de pols moet zijn van de waarden en 
betekenissen in een samenleving. Het mu
seum moet dus optreden als een soort 
seismograaf van actuele maatschappelijke 
ontwikkelingen. De integratie van de 19de- 
eeuwse instelling in de contemporaine sa
menleving staat voorop. De wisselwerking 
tussen het museum en haar omgeving wordt 
niet bewerkstelligd door de collectie op zich, 
stellende onderzoekers. Alles hangt daaren- 
tegen af van wat men met die verzameling 
doet. Op deze interessante inzet volgt echter 
een vreemde gedachtenkronkel. Dé maat
schappij wordt vrijwel onmiddellijk geredu
ceerd tot hét potentiële publiek. Dat is op zij n 
zachtst gezegd een straffe complexiteits- 
reductie. Opnieuw wordt het brede veld van 
de cultuur herleid tot zijn economische wer
king, of om het met een spreuk te zeggen: de 
klant als koning. De centrale plaats van de 
klant hoeft, volgens de vorsers, de zorg voor 
de collectie niet in de weg te staan. Maar als 
de onderzoekers enkele stafleden van het 
Nationaalmuseet in Denemarken ondervra
gen over hun publieksaanpak, dan worden 
ze geconfronteerd met de suggestie om op 
werkbezoek te gaan naar Disneyland. Zijn 
Mickey Mouse en vrienden dan de ideale 
pedagogen om het culturele erfgoed aan de 
man te brengen? De opdracht van een cul
tuurhistorisch museum lijkt me alvast ge
nuanceerder.
Hoe zou een programmering van een mu
seum van hedendaagse kunst er uitzien als 
het publiek op de eerste plaats komt? Enkel 
tentoonstellingen met bekende of controver
siële kunstenaars, met af en toe een jonge 
kunstenaar om het imago op te poetsen? De 
vorsers hebben op deze vragen - of deze 
kwestie in het algemeen - niet echt een 
bevredigend antwoord gevonden. Dit mer
ken we in hun bespreking van de publieks
werking van het museum van hedendaagse 
kunst in Krefeld. De basispremisse schampt 
duidelijk af op de doelstellingen en de wer
king van een museum van actuele kunst. 
Voor welk publiek werkt een museum van 
hedendaagse kunst? Moet het museum na
melijk relevant zijn voor dé samenleving of 
enkel voor de kunstwereld? Of moet het 
museum inspelen op de actualiteit, zoals de 
onderzoekers stellen. Maar welke actualiteit 
dan: de media-actualiteit of de kunst- 
actualiteit? In vergelijking met de andere 
cases is het museum van hedendaagse kunst 
duidelijk een geval apart, waarvoor de basis
premisse van de studie alvast beter genuan
ceerd had moeten worden. De onderzoekers 
negeren met name het feit dat het kunst- 
systeem een relatief gesloten systeem is dat 
haar eigen observaties en normen kweekt. 
De keuze voor het Krefeldse museum is 
bovendien vreemd. In de inleiding van de 
studie wordt gesteld dat de zeven museum
cases geselecteerd werden omwille van hun 
succes inzake publiekswerking. Het Duitse 

museum voldoet niet echt aan deze voor
waarde. Zo stellen de onderzoekers zelf: 
“Als men ervan uitgaat dat er voor het bele
ven van moderne kunst een attitude en enige 
voorkennis vereist zijn, dan kan men zich 
afvragen wat het Krefeldse beleven voor
stelt als er aan die basisvoorwaarden niet 
wordt voldaan. (...) Waarom worden er aan 
de individuele bezoeker in Krefeld (bijna) 
geen sleutels aangereikt?” (Cultuurstudies 5, 
p. 157) Vonden de vorsers misschien geen 
museum dat én een publiekswerking naar 
hun normen uitbouwt én kwaliteitsvolle he
dendaagse kunst brengt?
De keuze voor Krefeld is nog om een andere 
reden eigenaardig. Waarom opteerde men 
voor een museum van hedendaagse kunst in 
een provinciaal stadje als Krefeld, terwijl in 
Vlaanderen de meeste musea zich in de grote 
steden bevinden? De problemen van Krefeld 
zijn weinig relevant voor de Vlaamse situa
tie. Zo wijzen de onderzoekers onder meer 
op het feit dat het Duitse stadsmuseum in de 
clinch ligt met de lokale overheid, omdat het 
weinig doet voor de regionale bevolking en 
kunstenaars. De beleidsvoerders dreigen bij
gevolg met het aandraaien van de subsidie- 
kraan. Deze problematiek is typisch voor 
een museum dat hedendaagse (wereld)kunst 
wil brengen in een provinciale omgeving. 
De situatie is misschien vergelijkbaar met de 
Vlaamse culturele centra die hedendaagse 
podiumkunsten presenteren en hierbij bot
sen met de lokale bewindvoerders. De opzet 
van de cultuurfunctionaris komt dan in aan
varing met de electorale representatie- 
premisse van de lokale politicus. Voor de 
laatste is het namelijk vooral belangrijk dat 
de culturele instelling zoveel mogelijk po
tentiële kiezers te vrede stelt. Een museum 
van actuele kunst in de provincie lijkt dus 
een displaced museum. Het onderzoek geeft 
geen antwoord op de vraag hoe een museum 
voor hoogstaande internationale actuele 
kunst zich kan oriënteren op een regionale 
inbedding. Voor de Vlaamse contemporaine 
kunstmusea is die problematiek echter wei
nig relevant, gezien de grootstad een ruim 
potentieel kunstminnend publiek herbergt. 
Daarenboven denken de meeste stedelijke 
overheden in Vlaanderen ook in iets andere 
termen dan in louter lokale representatie. 
Het culturele imago van de stad en haar 
aantrekkingskracht op toeristen werpen hier 
namelijk ook gewicht in de electorale weeg
schaal.
De grootste paradox van Cultuurstudies 5, 
waarin het publiek centraal gesteld wordt, is 
echter dat men nog niet eens over de meest 
basale gegevens beschikt over de potentiële 
museumbezoeker. Hoe kan men iets zinnigs 
zeggen over een goede publiekswerking als 
men niet kan bogen op degelijk publieks
onderzoek? Net zoals de musea is namelijk 
ook het publiek gedifferentieerd. Men kan 
dus even weinig uitspraken doen over dé 
musea als over hét publiek. Zo maakt Gordon 
Fyfe in Theorizing Museums bijvoorbeeld 
een onderscheid tussen een lokaal en een 
internationaal georiënteerd publiek. [3] Ter
wijl de eerste categorie op zoek gaat naar 
musea en andere culturele activiteiten die 
een bevestiging zijn van de geschiedenis en 
de gebeurtenissen in hun directe omgeving, 
hecht de tweede groep meer belang aan een 
bevestiging van zijn identiteit als kosmopo
liet. De eerste categorie zou dan ook meer 
geneigd zijn om naar een regionaal of cul
tuurhistorisch museum te stappen. De tweede 
staat meer open voor een hedendaags kunst
museum. Dit is maar één van de vele inzich
ten die interessant publieksonderzoek kan 
aanreiken. Cultuurstudies 5 maakt van der
gelijke inzichten echter geen gebruik. Voor 
Vlaanderen hadden de vorsers daarenboven 
geen degelijke publieksstudies ter beschik
king. Dit bewijst nog maar eens dat het 
cultuurparticipatieonderzoek van Jacobs en 
Stoffelen een gemiste kans is.

Cultuurstudies 2 en 7: the worst case 
scenario

In de twee onderzoeken van professor De 
Brabander, die voor het veld van de actuele 
beeldende kunst relevant zijn, ligt de klem
toon op problemen inzake management en 
marketing. Tekorten op het vlak van deze 
twee disciplines worden daarmee uitgeroe
pen tot hét probleem van de culturele sector 
in Vlaanderen. Een vergelijking tussen de 
Vlaamse podiuminstellingen en musea 
(Cultuurstudies 2) inzake management, leert 
dat het vooral met de laatste erg gesteld is. 
Zo heeft een derde van de onderzochte mu
sea zelfs geen boekhouding en de publieks

gerichtheid is er ondermaats. Verschillende 
instellingen beschikken bovendien niet eens 
over een collectie-inventaris en ook het 
personeelsbeleid laat te wensen over. Zijn 
dit echter de symptomen van een gebrek 
aan management? Is het probleem niet in de 
eerste plaats het gebrek aan (overheids)geld? 
De Brabander kan nu bijvoorbeeld wel men
sen gaan opleiden tot goede cultuur- 
managers, financiële middelen voor hun 
tewerkstelling zijn er gewoonweg niet. Het 
is ook geen toeval dat in dit onderzoek de 
podiumkunsten veel beter scoren dan de 
musea. We hoeven maar even de subsidie
stroom naar beide sectoren te vergelijken 
- in 1997 1,7 miljard BEF, voor theater en 
dans, en 145,2 miljoen BEF voorde musea - 
om te weten waar het schoentje wringt. De 
boutade ‘meer efficiëntie met evenveel mid
delen’ is vanuit dit perspectief dan ook een 
natte managementsdroom, of ronduit intel- 
lectueel oneerlijk. Dit kunnen we ook indi
rect af leiden uit de onderzoeksresultaten van 
Jacobs en Stoffelen. Wanneer het museum- 
bezoek tussen 1983 en 1994 met 42% geste
gen is, heeft dat namelijk weinig te maken 
met een beter management.
Ook Cultuurstudies 7 laat een niet al te beste 
indruk na. De weinig frisse marketing- 
inzichten van De Brabander zullen alvast 
niet meteen aanleiding geven tot een enorme 
publiekstoeloop. Wat dacht u bijvoorbeeld 
van de volgende vaststellingen? “Het is zo 
dat wanneer de gebruiker, naar zijn/haar 
mening, meer moeite moet doen om van het 
(culturele) aanbod gebruik te maken, de nei
ging daartoe kleiner zal zijn” (Cultuur
studies 7, p. 93). “Een plaats die niet centraal 
gelegen is, weinig parkeermogelijkheden 
biedt en niet op wenselijke tijdstippen open 
is, beschikt over een zeer ongunstige locatie” 
(Cultuurstudies 7, p. 93). “De media die voor 
reclame gebruikt worden zijn t.v. en radio, 
kranten en tijdschriften, posters, reclame
borden, reclame op trams en bussen, en 
internet” (Cultuurstudies 7, p. 95). “Adver
tenties in tijdschriften maken het (...) moge
lijk om een meer specifieke doelgroep aan te 
spreken. Radio- en t.v.-spots kunnen ook 

’effectief zijn. (...) Radio en t.v.-spots wor
den maar effectief als ze een aantal keer 
herhaald worden” (Cultuurstudies 7, p. 202). 
De Brabander lijkt veeleer een inleidende 
cursus ‘marketing’ te geven, in plaats van 
een antwoord te bieden op de specifieke 
noden van culturele instellingen. De eco
noom neemt daarenboven een loopje met de 
déontologie van de kunstkritiek wanneer hij 
musea aanraadt om free publicity te beko
men via ‘een nuttig relatiepatroon met de 
pers’. Op deze tamelijk onschuldige ‘aan
rader’ volgt echter een uitglijder van jewelste. 
De professor overweegt namelijk ook ‘me
dia-buying’ als een te verkiezen marketing
strategie. Waarom zou men geen interviews 
of recensies kunnen kopen? Met deze slip of 
the pen komt de ware aard van de marketing
discipline naar boven. Volgens de econo
mische die hard-ïogica. is inderdaad alles te 
koop, zelfs de ‘onafhankelijke’ pers. De 
Brabander is gegijzeld door het marketing- 
vertoog, zodat hij de wetten van andere 
disciplines platrijdt. Zo stoten we op de pijn
lijke kant van een Vlaamse cultuurpolitiek 
die 'cultuurvraagstukken' tegenwoordig al te 
gemakkelijk vertaalt in economische, mana
gement- en marketingproblemen. Nog nooit 
is een Minister van Cultuur zoveel met geld 
bezig geweest-hij overtreft in deze zelfs zijn 
liberale voorgangers. Andere inzichten, zoals 
cultuurpedagogische, -sociologische en 
-filosofische worden almaar meer gemargina
liseerd.
Marketing- en managementstrategieën le
veren zeker geen sluitende oplossingen voor 
de zogenaamd beperkte cultuurdeelname. 
Zelfs De Brabander geeft blijk van dit in
zicht. In Cultuurstudies 7 stelt hij namelijk 
dat de culturele competentie van het publiek, 
de belangrijkste factor voor cultuur
participatie is. Onderwijs vormt met andere 
woorden nog steeds de cruciale schakel. En 
dan bedoel ik niet alleen de opdracht van de 
klassieke pedagogische instellingen, maar 
eveneens die van de openbare omroep. Mu
sea wat marketinginzichten aan de hand 
doen, is dan ook een afleidingsmanoeuvre 
dat de reële beleidsverantwoordelijkheden 
en -tekorten moet camoufleren. Het gebrek 
aan durf om politieke beslissingen te nemen, 
vormt daarbij het grootste probleem. Ideolo
gische keuzes kunnen veel geld opslorpen 
-zoals de educatieve opdracht van een open
bare omroep of een cultuurhistorisch mu
seum - zonder dat ze financieel rendabel 
zijn. Door een cultuurbeleid in economische 

termen te voeren - de transfer van de pu
blieke zender uit de portefeuille van de Mi
nister van Cultuur naar zijn collega van 
Economie is daar het meest sprekende voor
beeld van - wordt het debat echter 
gedepolitiseerd. Wanneer het politieke sys
teem het debat over kunst en cultuur niet 
meer durft aangaan, heft het zijn eigen 
bestaansgrond op. We belanden dan in het 
perverse tijdperk van de postpolitiek, waarin 
de ideologische strijd wordt omgebogen in 
een samenwerking tussen verlichte techno
craten zoals opiniepeilers en management- 
deskundigen. [4] Het economische compro
mis kan dan uitgroeien tot een universele 
consensus. Het hoeft geen betoog dat binnen 
dit worst case-scenario de artistieke productie 
niets anders kan zijn dan een economisch 
excrement. Zonder politiek-ideologische 
verdediging blijft van haar relatief auto
nome ruimte namelijk niets over.

Postscriptum over Vlaamse onderzoeks- 
esthetiek

Bij het lezen van de zeven cultuurstudies 
voerde ik een zware strijd met de stijlloze 
schriftuur. Het merendeel van de publicaties 
zoekt dekking achter steriel academisme en 
cleane objectiviteit. Angst voor retoriek en 
de daarmee geassocieerde beschuldiging van 
sofisterij, drijft de Vlaamse onderzoeker 
blijkbaar nog steeds tot een kurkdroog ge
schrijf. Met de pretentie van objectiviteit 
draait het wetenschappelijke vertoog ons 
pas echt een retorisch rad voor de ogen. Elke 
interpretatie is nu eenmaal kwetsbaar, hoe 
sterk de empirische onderbouw ook is. Het 
getuigt van intellectuele fraude om deze 
kwetsbaarheid met een pseudo-objectief 
schrijven toe te dekken. Terwijl veel aan
dacht uitgaat naar verzorgde en kleurrijke 
grafieken, lijkt een goed geschreven duiding 
net iets te veel gevraagd. De creatieve om
gang met concepten en theoretische inzich
ten kan de interpretaties best verhelderen. 
Een goed gekozen en veelzijdig discours 
kan zelfs een ‘saaie’ tabel echt wel iets 
schoons geven.

Pascal Gieten

Noten

[ 1 ] Voor deze aanloop ontleen ik nogal wat 
inzichten aan Mare De Kesel, Wij modernen. 
Essays over subject & moderniteit, Peeters, 
Leuven, 1998; Slavoj Zizek, Schuins be
ziend. Jacques Lacan geïntroduceerd vanuit 
de populaire cultuur, Boom, Amsterdam, 
1996; Alexis de Tocqueville, Over demo
cratie in Amerika, Acco, Leuven, 1993; en 
Niccolo Machiavelli, De heerser, Van Gen
nep, Amsterdam, 1998.
[2] Ziehier een overzicht van de Cultuur
studies: Cultuurstudies 1, Guido De Braban
der & Liesbet Steel (UFSIA, Universiteit 
Antwerpen), Hermes op de planken. De eco
nomische impacten van de podiumkunsten 
in Vlaanderen, 1998; Cultuurstudies 2, Guido 
De Brabander & Anniek Desmet (UFSIA, 
Universiteit Antwerpen), Bedrijvige Muzen. 
Het management in de musea en depodium
instellingen in Vlaanderen, 1998; Cultuur
studies 3, Thérèse Jacobs & Dirk Stoffelen 
(UIA, Universiteit Antwerpen), Cultuur
deelname in Vlaanderen in 1994-1995,1998; 
Cultuurstudies 4, Gust De Meyer & Bart 
Vandeput (KU Leuven), De ondersteuning 
van de populaire muziek door de overheid, 
1998; Cultuurstudies 5, Ivo Adriaenssens, 
Joris Capenberghs & Patrick De Rynck 
(projectleiding: Koning Boudewijnstich- 
ting), Musea en publiekswerking. Zeven bui
tenlandse cases als inspiratiebron & De 
museumjaarkaart als instrument?, 1998; 
Cultuurstudies 6, Jan Colpaert (EHSAL) & 
Miek De Kepper (FEVECC), Cultuur
spreiding in Vlaanderen. Een studie van het 
gesubsidieerde podiumgebeuren, 1998; 
Cultuurstudies 7, Guido De Brabander, 
Anniek Desmet & Krista Van Winkel 
(UFSIA, Universiteit Antwerpen), De Mu
zen nodigen uit!? Marketing in de Cultuur
sector, 1999.
[3] Sharon Macdonald en Gordon Fyfe 
(eds.), Theorizing Museums. Representing 
identity and diversity in a changing world, 
Blackwell Publishers, Oxford, 1996.
[4] Slavoj Zizek, Pleidooi voor intoleran
tie, Boom, Amsterdam, 1998.
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Beeldende kunst en beleid in Vlaanderen (1995-1999)
Wat heeft Luc Martens als Minister van 
Cultuur gerealiseerd op het terrein van de 
beeldende kunst in de afgelopen vier jaar? 
Op deze vraag pogen we hier een antwoord te 
geven. Vooraleer onze aandacht op zijn be
leid te richten, lijkt het ons nuttig een blik te 
werpen op het artistieke landschap in Vlaan
deren en Brussel tijdens de tweede helft van 
de jaren ’90.

I. Terugblik op een half decennium: 
1995-1999

De klemtoon in dit overzicht ligt in de eerste 
plaats op instellingen die in mindere of meer
dere mate genieten van overheidssteun. In 
deze tekst willen we immers voornamelijk 
het beleid van de Vlaamse Minister van 
Cultuur aan een nader onderzoek onderwer
pen. Welke projecten werden gerealiseerd? 
Hoe werden ze omkaderd?
Bij het overlopen van de programmatic in de 
grote instellingen, blijkt onmiddellijk dat we 
naarstig moeten speuren naar de tekenen van 
wat men een ‘artistiek beleid’ pleegt te noe
men. Wat interesseerde het MUHKA bij
voorbeeld? Welke artistieke probleemstel
lingen stonden er centraal? Moeilijk te zeg
gen. Op het gelijkvloers liepen de retro- 
spectieves van kunstenaars zoals Guillaume 
Bijl, Denmark, Jan Fabre, Bemd Lohaus en 
Rombouts/Droste. Dat deze personen iets 
met Antwerpen hebben, zal wel niet als thema 
van de reeks bedoeld zijn. De bovenzalen 
werden gereserveerd voor De Praktijk, die 
vooral ‘jonge kunstenaars’ voor het voetlicht 
bracht. Alweer ontbrak elke samenhang, maar 
deze keer is dat beter te begrijpen. In De 
Praktijk mag iedere curator om de beurt zijn 
of haar zin doen: de incoherentie wordt als 
het ware geprogrammeerd. De talrijke over
genomen manifestaties en bloedeloze ten
toonstellingen in het raam van culturele ak
koorden deden de verbrokkeling nog toene
men, en gaven verder blijk van een quasi 
ongeïnteresseerde houding. Ook het pro
gramma van het Antwerpse Koninklijk Mu
seum voor Schone Kunsten (KMSKA) was 
een ratjetoe. Wat een tentoonstelling als Van 
een andere wereld, onbekende ikonen en 
Byzantijnse kunst in een museum met deze 
collectie kwam doen, is een raadsel. Het 
Brusselse Paleis voor Schone Kunsten wis- 
selde interessante tentoonstellingen af met 
presentaties rond idiote thema’s zoals Mode 
en kunst en Kunst in de bank. Het programma 
was grotendeels een aaneenschakeling van 
overgenomen manifestaties. De structurele 
samenwerking met Europalia, de antiquairs 
en de Prijs Belgische Jonge Schilderkunst 
maakte het er alleen maar erger op. Ook het 
tentoonstellingsprogramma van het Museum 
van Hedendaagse Kunst in Gent, dat zichzelf 
inmiddels tot SMAK heeft omgedoopt, lijkt 
uit een jukebox geplukt. De ene dag werden 
we vergast op een interessante retrospectieve 
van Hugo Debaere, de volgende ochtend 
programmeerde het museum de troosteloze 
tentoonstellingsreeks Diptychon - een reeks 
confrontaties van een Vlaamse, of beter 
Gentse kunstenaar, met een buitenlandse te
genvoeter. Vervolgens een tentoonstelling 
van twee weinig sensationele privécollecties, 
en daarna het overigens best aardige Onbe
kend is onbemind (Auguste Chabaud, Frans 
Piens, Johanna Kaiser). Enzovoort: Het 
PMMK - Museum voor Moderne Kunst 
graasde tot 1995 systematisch een eng geo
grafisch en chronologisch terrein af - de 
Belgische 20ste eeuw - om pas sinds 1996 
internationaal te verzamelen, zij het met het
zelfde flagrante gebrek aan visie als voor
heen. In de serie retrospectieves van Belgische 
‘schilders’ kan men zich stilaan gaan afvra
gen wie ‘nog niet aan de beurt is gekomen’. 
Een zekere benauwdheid in de beslissings- 
marge speelt ook het Middelheim Open
luchtmuseum voor Beeldhouwkunst parten. 
Het selectieve uitgangspunt - beelden voor 
openlucht - mondde al eens uit in een interes
sante verkenning van het genre (Jessica Stock
holder), maar liep een andere keer weer uit op 
een onnoemelijke sisser (Berlinde De 
Bruyckere). Onze musea lijken kortom in het 
beste geval in staat om af en toe een aardige 
manifestatie te realiseren - of te programme
ren. Van een interessant artistiek project kun
nen we ze moeilijk verdenken. In plaats van 
een tentoonstellingspolitiek te ontwikkelen, 
en inhoudelijke klemtonen te leggen, lijkt 
eerder sprake van een voortkabbelende pro
grammering onder het motto ‘what next’.
De afgelopen jaren bleken de musea meer 
dan ooit bezorgd om hun kijkcijfers. Ze heb
ben - schromelijk laat, vergeleken met het 
buitenland - de blockbuster ontdekt. De Ko
ninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België (KMSKB) hebben er zich de laatste 
drie jaar haast toe beperkt drie klassiekers 

van de Belgische moderne kunst met een 
massieve retrospectieve te vereren, naar aan
leiding van hun honderdste verjaardag 
(Delvaux in 1997, Magritte in 1998) of naar 
aanleiding van zijn vijftigjarige overlijden 
(Ensor in 1999). De eerste twee expo’ s brach
ten nooit geziene massa’s op de been, en 
gezien het belabberde wetenschappelijke, 
artistieke, en intellectuele niveau van de 
manifestaties zelf, was dit waarschijnlijk ook 
de enige bedoeling. Binnenkort wordt in het 
KMSKA gejubileerd rond Antoon Van Dijck 
- maanden voor de tentoonstelling begint, is 
ze alomtegenwoordig. Al een jaar voor de 
opening werden we aangespoord tickets te 
bestellen, en de retrospectieve Magritte 
toonde aan datje zo’n dreigement maar beter 
ernstig kan nemen, wil je een glimp van de 
Antwerpse meester opvangen. Nooit echter 
werd het blockbuster-principe zo schaamte
loos in de praktijk gebracht als in Van Ensor 
tot Delvaux, de tentoonstelling waarmee het 
PMMK zichzelf in de bloemetjes zette. Niet 
gehinderd door intellectuele ambities of ken
nis van zaken werden kunstenaars als prijs- 
beesten opgevoerd - drie ervan zijn inmid
dels ook met een bankbriefje geconsacreerd. 
Wat in het PMMK op een ronduit smakeloze 
wijze werd geëtaleerd, is een trend die zich in 
het gehele Vlaamse museale veld heeft door
gezet, zelfs op het terrein van de hedendaagse 
beeldende kunst, zoals het SMAK-project 
De Rode Poort overduidelijk maakte. Nooit 
was wat zich als radicaal non-conformistisch, 
desoriënterend of confronterend presenteert, 
zo mediageniek.
De musea strijden voortaan om de aandacht 
van de media, zo er al geen rechtstreekse 
partnerships worden aangegaan - in het vak
jargon heet dat dan ‘mediasponsoring’. Zelfs 
meer bescheiden en beschaafde voorbeelden 
van publiekstrekkers zoals Albrecht & 
Isabella (Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Brussel) en Parijs/Brussel 
(Museum voor Schone Kunsten, Gent) wer
den in die maalstroom getrokken. Niet alleen 
om de aandacht van de media en het publiek 
werd slag geleverd, maar tevens tussen de 
instellingen zelf. Het PMMK poogde met 
zijn vijfspan Van Ensor tot Delvaux het gras 
voor devoeten van de KMSKB wegte maaien. 
In Brussel zagen ze met lede ogen Parijs/ 
Brussel naar het Museum voor Schone Kun
sten verhuizen. Onze instituten zijn ook min
der afkerig geworden van deals met organi
saties en instanties die zich per definitie niet 
door artistieke bekommernissen laten leiden. 
Met de retrospectieve Magritte vierde de 
Generale Bank zijn laatste verjaardag. Het 
Paleis voor Schóne Kunsten liep dan weer 
gearmd met de Nederlandse Overheid, die in 
de Horta-zalen haar voorzitterschap van de 
Europese Unie artistieke luister kwam bij zet
ten. Later dat jaar ging het Paleis scheep met 
de Paribas Bank, die er haar collectie in de 
vitrine zette. Het MUHKA van haar kant 
ging in zee met de Spaanse bank Caixa, en het 
KMSKA sloot voor het project Het volk ten 
voeten uit een pact met de Christelijke vak
bond ACV. In al deze gevallen mogen we 
stellen dat deze wellicht vanuit commercieel 
oogpunt interessante afspraken het artistieke 
resultaat op geen enkele wijze positief heb
ben beïnvloed. Het is veelzeggend dat 
overheidsinstellingen die in de privé bedelen 
om geld, en bij de media om aandacht, niet in 
staat blijken hun taak op een duurzame wijze 
waar te maken, terwijl sommige privé-initia- 
tieven er zelfs op het terrein van de histo
rische modernen in slagen om belangwek
kende projecten té realiseren. Ongetwijfeld 
was de retrospectieve Georges Vantongerloo 
in Galerie Ronny Van de Velde één van de 
meest opgemerkte monografische tentoon
stellingen van de afgelopen jaren. Daarmee 
weze niet gesuggereerd dat een overweldi
gend galerie-aanbod de falende officiële sec
tor perfect compenseert. Slechts in twee ste
den, Brussel en Antwerpen, valt iets van de 
bedrijvigheid van een actueel kunstcircuit te 
bespeuren. Elders vinden we hooguit een 
enkele manifestatie of een alleenstaand ini
tiatief. Gent, waar tot het begin van de jaren 
’90 nog weleens twee interessante tentoon
stellingen tegelijk plaatsvonden, is rond het 
drukdoenerige SMAK ingeslapen tot een 
doorsnee Vlaamse provinciestad. Buiten de 
zogenaamde Kunsthalle Lophem en het 
Museum Dhondt-Dhaenens, opereren de in
teressantste onafhankelijke initiatieven even
eens in Antwerpen en Brussel, met daaron
der in het bijzonder Roomade en Etablisse
ment d’en face. Hun bescheiden bijdrage 
volstaat echter niet om de laksheid aan offi
ciële zijde te compenseren.
Maar laat ons vooral de uitschieters niet 
vergeten. Het Paleis voor Schone Kunsten 
programmeerde enkele verdienstelijke 
retrospectieves (August Sander, Karl 
Blossfeldt, Lygia Clark, Jan Vercruysse), 

een interessant project van Ilya Kabakov, een 
opmerkelijke historische tentoonstelling 
Fiamminghi a Roma, Kunstenaars uit de 
Nederlanden en het Prinsbisdom Luik tij
dens de Renaissance, een weliswaar proble- 
matisch project van Harald Szeemann, Austria 
im Rosennetz, en kleinere, maar niettemin 
opmerkelijke tentoonstellingen in de 
Antichambres (Hermann Pitz, Chantal 
Akerman, Patrick Vanden Eynde, Franciska 
Lambrechts, Chris Marker,...). InhetSMAK 
werd met Suchan Kinoshita, Moshe Ninio en 
Joëlle Tuerlinckx een puike reeks neergezet. 
Het Groeningemuseum programmeerde een 
verdienstelijke Broodthaers-expo en het Pro
vinciaal Museum Het Begijnhof Hasselt rea
liseerde interessante tentoonstellingen van 
Patrick Van Caeckenbergh en Jan Van 
Imschoot. Van het tentoonstellingspro
gramma van het MUHKA herinneren we ons 
de tentoonstellingen van John Körmeling, 
Guillaume Bijl, Ann VeronicaJanssens, Eran 
Schaerf, Gert Verhoeven en Elly Strik. Bij de 
groepstentoonstellingen vermelden we een 
interessant project in het Begijnhof van 
Hasselt, Fixposition openstelling, waarvoor 
Joëlle Tuerlinckx als deelnemer en curator 
tekende. Een bijzonder discutabel, maar niet 
volslagen oninteressant project was Twee 
uur breed of twee uur lang, over kunst en 
samenleving, fascinerende facetten van 
Vlaanderen (KMSKA). Wat de groepsten
toonstellingen betreft, hebben we het dan 
zowat gehad!
Het bovenstaande overzicht toont een opval
lende voorkeur voor de monografische ten
toonstelling. We leren er verder uit dat het 
onthaal van buitenlandse kunstenaars en de 
ontwikkeling van een visie op internationale 
artistieke tendensen voor de meeste instel
lingen geen echt programmapunt is. De idee 
dat het binnenland niet principieel moet wor
den bevoorrecht, spreekt alleen uit de 
programmatic van het Paleis voor Schone 
Kunsten. In het MUHKA leverden ook ten
toonstellingen van buitenlandse kunstenaars 
die een goed tot uitstekend oeuvre hebben 
opgebouwd tegenvallende of belabberde re
sultaten op (Ilya Kabakov, Ettore Spalletti), 
indien al niet de kunstenaarskeuze voor een 
schamel niveau garant stond (Boyd Webb, 
Felix Droese, Costas Varotsos).
Stemt een evaluatie van het tentoonstellings- 
aanbod al niet erg enthousiast, met de dis
cursieve omkadering in onze miisea is het zo 
mogelijk nog poverder gesteld. Zowel het 
aanbod van catalogi als de discussie- en 
debatcultuur in de marge van de georgani
seerde manifestaties zitten op de bodem. 
Alleen het Paleis voor Schone Kunsten pleegt 
haar tentoonstellingen met een interessant 
programma van discussies of lezingen te 
omkaderen. Van de betere projecten die we 
hogerop aanhaalden, blijft zelden een catalo
gus of publicatie over die op enige-laat staan 
internationale - referentiewaarde kan bogen. 
De boekwerken die de mastodont-exposities 
begeleidden, vertoonden alle kenmerken om 
niet eens de duur van de tentoonstelling te 
overleven. Overgenomen tentoonstellingen 
gaan van overgenomen catalogi vergezeld, 
en daardoor ligt de productiviteit van onze 
instellingen op het vlak van de kunstkritiek 
en -beschouwing automatisch laag. Hun pu
blieke functie als intellectueel centrum is 
quasi onbestaande. Vooral het niveau van de 
twee 'wetenschappelijke' instellingen - de 
Koninklijke Musea van Antwerpen en Brus
sel - strookt niet met hun titulatuur. In deze 
instellingen bestaat geen cultuur van reflec
tie en discussie over de eigen wetenschappe
lijke activiteit. Waar men de neerslag ervan 
zou denken te vinden, in de jaarboeken bij
voorbeeld, treft men slechts een handvol 
gespecialiseerde bijdragen aan, die welis
waar bij de aandachtssfeer en/of inhoud van 
de collectie aansluiten, maar verder niet wor
den omkaderd of ingeleid. Waar willen de 
Koninklijke Musea het over hebben, we ver
nemen het niet. Ook elders zijn geen sporen 
van hun intellectueel project te vinden. Be
staat het, speelt het zich ergens binnenska
mers af?
Tot zover het trieste bilan van het afgele
verde werk van de overheidsinstellingen in 
Vlaanderen en Brussel. De uitschieters zijn 
schaars, als men zich realiseert dat ze geko
zen werden uit de programma’s van al onze 
instellingen in de periode tussen 1995 en 
1999. We stellen voor dit beeld mee te nemen 
in onze evaluatie van het beleid op het terrein 
van de beeldende kunst van de Vlaamse 
Minister van Cultuur Luc Martens.

II. Fundamenten van het 
Vlaamse cultuurbeleid

Hoe fundeert de Vlaamse Minister van Cul
tuur, Gezin en Welzijn Luc Martens zijn 

cultuurbeleid? Waarom dient de overheid 
volgens hem geld te besteden aan kunst, 
kunstenaars en kunstinstellingen? Het ant
woord van de Minister vinden we onder 
andere in drie documenten: de beleidsnota 
Werken aan netwerken (oktober 1995), de 
beleidsbrief Musea 1996-1999 (juni 1996) 
en een toespraak die de Minister hield op de 
intergouvernementele conferentie voor 
cultuurbeleid en ontwikkeling van de 
UNESCO in maart 1998. Vooraleer in te 
gaan op het maatschappijbeeld en de alge
mene beleidsinzichten van de Minister kun
nen we alvast zijn initiatief om het cultuur
beleid omstandig schriftelijk toe te lichten 
een positieve wending noemen. De argu
menten en de redeneringen die aan het beleid 
ten grondslag liggen, kunnen nu voor het 
eerst echt worden onderzocht. De Minister 
heeft op die manier de discussie en het debat 
over kunst en cultuur op een besliste wijze 
gestimuleerd.

H.I. Een maatschappijbeeld

Cultuur staat niet los van de maatschappij, en 
een cultuurbeleid moet zich derhalve tot die 
maatschappij verhouden. Minister Martens 
is bovendien bevoegd voor Welzijn, Gezin 
én Cultuur, en dat maakt het formuleren van 
een maatschappijvisie nog urgenter. Hoe ziet 
deze maatschappij eruit volgens de Minis
ter? Wat zijn de uitdagingen?
Tot de uitdagingen rekent de Minister de 
globalisering, en daarbij aansluitend ook de 
toename van communicatiemiddelen. De 
opkomst van een wereldmarkt ontlokt bij 
hem de bedenking dat de maatschappij in 
toenemende mate door eenzijdig econo
mische imperatieven wordt geregeerd. Ver
der wordt onze wereld beheerst door ‘het 
rationele, organisatiegerichte denken’. Het 
moge duidelijk zijn: onze Minister van Cul
tuur leeft niet op de Noordpool. Een aantal 
recente maatschappelijke ontwikkelingen zijn 
hem niet ontgaan. Problematisch is echter dat 
die uitdagingen voor de Minister nogal een
zijdig de vorm aannemen van een externe 
bedreiging.
Al even onrustwekkend zijn de gevolgen van 
deze gevaarlijke ontwikkelingen. Het ratio
nele denken en de secularisering van de we
reld hebben gezorgd voor de onttovering van 
alle waarden, en de teloorgang van allerlei 
zekerheden. De waarden die nog overblij
ven, zijn “minder collectief’, de “lokale 
samenhorigheid” verschraalt, en iedereen 
bouwt cultuur in zijn eigen wereldje. De 
toename van communicatiemiddelen heeft 
slechts geleid tot “een toenemend onvermo
gen van de mensen om echt met elkaar te 
communiceren”. Door de globalisering ziet 
de Minister zowaar het spookbeeld opdoe
men van een "cosmopolitische promiscuï
teit”, een "gecreoliseerd' amalgaam zonder 
herkenbare eigenheid”. De diagnose van de 
Minister laat zich in eerste instantie lezen in 
negatieve termen. Onze hedendaagse maat
schappij wordt gekenmerkt door ontwikke
lingen die steevast als gevaren en bedreigin
gen of als een dreigend verlies worden afge
schilderd.
Het antwoord op deze quasi apocalyptische 
toestand heet ‘cultuur’. De culturele compe
tentie van de burgers moet worden versterkt. 
De burgers moeten cultureel ‘weerbaar’ wor
den gemaakt. Cultuur is een houvast, een 
thuis, een anker. “Cultuur moet de waarden 
en handgrepen aanreiken waarmee we sa
men aan de toekomst kunnen werken. Maar 
hoe zullen we dat doen als die cultuur labiel 
en onzeker is, als we de cultuur tussen haak
jes hebben gezet en verbannen naar de privaat- 
sfeer? Er is dringend een nieuw cultuur
begrip en een nieuw cultuurbeleid nodig om 
aan de onzekerheid en de stuurloosheid van 
vandaag een antwoord te kunnen bieden.” 
De visie van de Minister is in hoge mate 
gebaseerd op een discours over culturele 
identiteit. Cultuur met ‘houvast’ verschaft de 
burgers ‘identiteit’. Zo moet de globalisering 
“kunnen samengaan met een nieuw élan van 
de regionale en stedelijke culturen”. De be
dreigde regionale identiteit moet worden 
verdedigd, of in de woorden van de Minister: 
“Via een eigen Vlaams cultuur- en welzijns
beleid willen wij iedereen kansen geven een 
identiteit te ontwikkelen, willen wij iedereen 
het gevoel geven erbij te horen (...). Zo 
willen wij lokale en regionale omgevingen 
tot stand brengen waarin mensen niet alleen 
hun identiteit en hun onderlinge verbonden
heid kunnen beleven, maar ook openheid en 
vernieuwing ervaren”.
In de Unesco-toespraak lijkt de Minister het 
‘politiek incorrecte’ eigenheidsdiscours af te 
zweren ten voordele van een betoog over 
culturele diversiteit. Hij waarschuwt zelfs 
voor een denken in termen van ‘culturele 
eigenheid’, dat nochtans in zijn beleidsbrieven
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alomtegenwoordig is. “Het bevorderen van 
de culturele heterogeniteit” is thans het to
vermiddel tegen globalisering, vervlakking, 
enzomeer. Het eigenheidsdenken is echter 
niet van de baan, dat blijkt uit sommige 
defensieve passages: er zijn “grenzen aan de 
groei”. “We moeten niet krampachtig vast 
houden aan de cultuur van gisteren, maar we 
moeten evenmin vervallen in een perma
nente culturele vernieuwingsdrang.” Voor 
de gewenste gulden middenweg heeft de 
Minister een even veelzeggende als bizarre 
metafoor in huis: “de wortels en de vleugels”. 
“Alleen wie geworteld is in een levendige 
cultuurtraditie heeft een taal, een kapitaal, 
een vermogen om cultiverend met de realiteit 
om te gaan. Maar alleen wie boven het zekere 
heeft leren uitvliegen, verwerft voldoende 
zelfstandigheid en doorzettingsvermogen om 
zelf creatief met nieuwe uitdagingen om te 
gaan en een nieuwe cultuurtaal te ontwikke
len.” Met zijn wortels en vleugels lijkt de 
goede cultuurmens op een zonder twijfel 
sinds lang uitgestorven soort. Het komische 
en contradictoire van dit beeld verraadt al het 
weinig doordachte van deze ‘eigenheids- 
kritiek’. Wil ze consequent zijn, dan moet 
zo’n kritiek er immers van uitgaan dat we 
helemaal geen ‘wortels’ hebben, die ons toe
laten de ‘vleugels’ te strekken zonder verlo
ren te vliegen. Niet zo volgens de Minister. 
Hoe ver de cultuurmens zijn vleugels ook 
uitslaat, hij staat vreemd genoeg nog altijd als 
een boom in de grond. Er is altijd een slot op 
de deur, en de multiculturele burger is een 
open mens, niet omdat hij gespleten is, maar 
omdat hij zich geworteld weet. Hij praat met 
de andere, niet vanuit zijn tekort, maar vanuit 
een zekerheid omtrent zichzelf.
Dat laat de Minister toe zoiets onrustwekkends 
als ‘heterogeniteit’ voor te stellen als een 
waarde, “een wapen tegen de zo gevreesde 
vervlakking”. Heterogeniteit en diversiteit 
zijn in die zin niets anders dan optelsommen 
van ‘culturele eigenheden’, van gewortelde 
duiven die naast elkaar fladderen en met 
elkaar dialogeren. Onrechtstreeks wordt ook 
het ‘multiculturele’ vanuit deze defensieve, 
nostalgische reflex aangeprezen, want de 
minderheidsgroepen zijn de eersten die on
der de ‘vervlakking’ tijden. De multiculturele 
maatschappij die we uit de visie van de 
Minister kunnen afleiden is het pittoreske 
mozaïek van in zichzelf gewortelde culturele 
identiteiten. De ‘heterogeniteit’ die als reme
die tegen de vervreemding wordt ‘gepro
moot’, wordt in wezen gedragen döor het
zelfde nostalgische verlangen naar authenti
citeit en verankering dat de Minister al over 
onze Vlaamse identiteit deed dromen. Het 
fundamenteel moderne inzicht dat de mens 
niet geworteld is (in een identiteit), blijft deze 
visie vreemd.

n.2. Een cultuurbeleid

Het is niet de taak van een Minister van 
Cultuur om een filosofisch doortimmerde 
definitie van kunst en cultuur te geven. Wel 
dient hij het eigen cultuurbeleid van ade
quate grondvesten te voorzien, en inzoverre 
we hier over deze fundamenten uitsluitsel 
krijgen, blijken ze hoogst wankel. De ene 
keer tijken de musea hun subsidies waard als 
“hotel van onze cultuur”, en primeren so- 
ciaal-economische gronden, de andere keer 
tijken de musea de grenspalen te moeten 
heien van “de identiteit en creativiteit van een 
volk” en ons “zelfgevoel” te moeten verster
ken. Wellicht wordt met het 'hotelkarakter' 
bedoeld dat het museum de plaats is waar we 
onze volkse identiteit en ons ‘zelfgevoel’ in 
het uitstalraam zetten, ten behoeve van (bui
tenlandse) toeristen. De taak van de Vlaamse 
cultuur zou dan voor de Minister perfect 
stroken met haar ‘cultureel ambassadeur
schap’ . Dat de muziek de artistieke discipline 
is die het langst een kroonstuk van de heer
sende stand bleef, lijkt haar ook nu nog te 
achtervolgen, want het cultureel-ambassa- 
deurdiscours laait in de Beleidsbrief Muziek 
meer dan ooit op. Onze orkesten, met het 
Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaan
deren voorop, lijken wel hofkapellen van de 
Vlaamse Gemeenschap. Ze worden om de 
haverklap aangemoedigd Vlaams werk te 
programmeren, en de Minister drukt ze na- 
drukkelijk op het hart dat ze de Vlaamse faam 
uitdragen in het buitenland. Tevens levert de 
Minister met betrekking tot de muziek een 
staaltje van historische legitimatie op zijn 
19de-eeuws, door het Vlaamse muzikale 
‘zelfgevoel’ te sterken met een verwijzing 
naar de uitstraling van de ‘Vlaamse’ 
polyfonie. De 19de-eeuwse gewoonte om de 
culturele identiteit te legitimeren vanuit een 
mythisch verleden is blijkbaar nog niet uitge
roeid.
Concepten als identiteit en zelfgevoel kun
nen geen cultuurbeleid funderen. Niet alleen 
suggereert de koppeling van een regio aan 
een culturele identiteit dat genoemde identi
teit een ontologisch statuut zou toekomen, en 
niet alleen is zo’n identiteitsdenken in fla
grante tegenspraak met het internationale 

referentiekader van de actuele kunstproductie. 
Wat vooral aan de ministeriële grondvesten 
voor een cultuurbeleid ontbreekt, is een ver
antwoording van dat beleid vanuit de aard 
van de cultuurproductie zelf. Zelfs waar de 
Minister de cultuur omwille van zichzelf lijkt 
te verdedigen, wordt de waarde van cultuur 
nog te zeer geïnstrumentaliseerd. Zo brengen 
musea “waarden” bij, kunnen ze “een proces 
van bewustwording op gang brengen”, en 
biedt het museum “de bezoeker ervaringen 
die een kritische reflectie over zijn omgeving ’ 
en leefwereld stimuleren”. Het klinkt alsof 
musea en culturen een haast instrumenteel 
opvoedende rol spelen, ons inzichten bieden 
op maat, een handvest om ons een weg te 
banen in de urban jungle, een middel om ons 
te handhaven.
Wezenlijk aan cultuur, en in het bijzonder dat 
gedeelte van de cultuur dat we met de term 
‘kunst’ aanduiden, is dat ze betekenis produ
ceert zonder aanwijsbaar maatschappelijk 
nut. Ze plooit het produceren van betekenis 
op zichzelf terug, en schort daarmee het 
maatschappelijk ‘inschrijfbare’ van de bete
kenis op. In de beleidsbrieven blijkt cultuur 
enkel te kunnen worden gedacht in termen 
van haar rendement. Kunst en erfgoed wor
den geïnstrumentaliseerd als cultuurgoederen, 
of dit nu gebeurt in naam van het zelfgevoel 
der burgers, de identiteit van een volk of 
omwille van de belofte van winst die de 
cultuurgoederen omgeeft.
Een actueel cultuurbeleid moet in eerste in
stantie vertrekken van een betekenisproductie 
die tot stand komt binnen een veld met een 
relatieve autonomie, dat zonder ondersteu
ning niet overleeft. In tweede instantie moet 
ze de noodzaak van ondersteuning denken 
vanuit de aard van deze betekenisproductie 
zelf. Wezenlijk is dat kunst, al kan ze altijd 
geïnstrumentaliseerd worden, in haar 
betekenisstructuur nooit in die instrumentali- 
sering opgaat. In kunst stokt de onophoude
lijke belofte van zinvolle en doelmatige 
communicatie. Ze is een vorm van beteke
nisproductie die zijn nut - paradoxaal - daar
aan ontleent dat ze de belofte van ‘nut’ wei
gert. Ze houdt derhalve een kritiek in op een 
wereld die nog de meest vergeestelijkte acti
viteit erop beoordeelt of ze ‘waardevol is’, 
‘betekenis oplevert’ of ‘zin geeft’, en daarin 
het spiegelbeeld blijft van een functiona
listische maatschappij. Een maatschappij 
moet dit kritische moment toelaten, omdat ze 
op die manier de eindige grond van haar 
'functioneren' in rekening brengt.
Dit alles mag misschien wat filosofisch klin
ken, maar als uitgangspunt is het misschien 
wel helderder dan de wazig romantische en 
instrumentele visie van de Minister. Gezien 
de internationale structuur van het veld ‘beel
dende kunst’ dient de overheid haar verant
woordelijkheid niet zozeer te betrekken op 
‘de Vlaamse cultuur’, maar op de feitelijke 
cultuurproductie en -receptie op haar grond
gebied. Ze heeft een bevoogdende taak te 
vervullen voor het segment van een wezen
lijk internationaal veld inzoverre dat met 
haar grondgebied samenvalt, en dus met de 
producenten, de instellingen, het publiek, 
kortom met de verschillende deelnemers aan 
dat veld op dit grondgebied. Haar taak dient 
derhalve niet gefundeerd te worden in een 
Vlaamse identiteit of een burgerlijk zelfge
voel - de taak moet worden opgevat als een 
letterlijk be-grensde hoedeplicht.

H.3. Een beleidsbrief beeldende kunst?

Hoe zwaar weegt het discours van Minister 
Martens op zijn beleid inzake beeldende 
kunst? Hier is positief, maar daarom niet 
minder ontluisterend nieuws te melden: de 
beleidsdaden van de Minister kunnen niet als 
een stringente toepassing van zijn opvattin
gen over cultuur en identiteit worden gele
zen. De beperkte impact die we dit cultu
reel identiteitsdiscours wel moeten toe
schrijven, situeert zich voornamelijk op 
het vlak van het buitenlandse beleid, met 
de vermaledijde ‘culturele ambassadeurs’ 
en pro domo-projecten als Formes de 
Flandes (Barcelona) en Fascinating Faces 
of Flanders (Lissabon), manifestaties die, 
zoals we weten, tot stand komen met de 
financiële steun van Minister-President Luc 
Van den Brande.
Te betreuren is dan weer dat andere interes
sante gezichtspunten van de Minister niet of 
onvoldoende toepassing vinden. Zo noemt 
Minister Martens zich een voorstander van 
een integraal beleid. Hij wil de problemen in 
hun onderlinge samenhang aanpakken. “Cul
turele ontwikkeling vergt een inclusieve 
beleidsvoering. Op elk beleidsdomein - het 
onderwijs, het gezinsbeleid, het welzijns
beleid, het werkgelegenheidsbeleid, zelfs het 
beleid inzake ruimtelijke ordening - moet 
men rekening houden met de effecten op de 
culturele ontwikkeling en moet deze ontwik
keling worden nagestreefd.” De Minister doet 
dan ook krampachtig zijn best om de drie 
elementen van zijn ministerportefeuille 
- gezin, welzijn, cultuur - op elkaar te betrek

ken. Alle drie raken ze “het wezen en het 
bestaan van de mensen”, alle drie hebben ze 
betrekking op datgene wat in een samenle
ving die “vaak te nadrukkelijk inspeelt op de 
regels van de markt” weleens in de verdruk
king raakt, namelijk “zingeving”, het “weer
loze” en “het waardeloze in de economische 
zin van dat woord”. Dit staaltje van politieke 
retoriek laat het ergste vermoeden over dit 
zogenaamde inclusieve beleid.
Dat de geïntegreerde aanpak van de Minister 
een luchtkasteel is, volgt al uit de inhoud van 
zijn portefeuille. Daar ontbreken immers een 
aantal zaken die absoluut noodzakelijk zijn 
om inzake cultuur aan een integrale beleids
voering te kunnen denken. Het buitenlands 
cultuurbeleid, om maar het opvallendste te 
noemen, is ten dele ondergebracht bij zijn 
partijgenoot Luc Van den Brande. Het me
diabeleid - waaronder de openbare omroep 
en de film - zit bij de Minister van Economie 
Eric Van Rompuy, terwijl Minister van Fi
nanciën, Begroting en Gezondheidsbeleid 
Wivina Demeester dan weer beslist over de 
artistieke interventies in gebouwen van de 
Vlaamse Gemeenschap.
Net zo goed blijkt echter dat de Minister op 
terreinen waar hij wel voor bevoegd is, de 
‘integrale’ samenhang niet opmerkt of deel
terreinen stiefmoederlijk behandelt. Het ont
breken van een geïntegreerd perspectief 
spreekt al uit de optie van de Minister voor 
een Beleidsbrief Musea. Waarom schrijft de 
Minister naast een Beleidsbrief Literatuur en 
een Beleidsbrief Muziek geen ‘Beleidsbrief 
Beeldende Kunst’, en kiest hij voor de inhou
delijk weinig specifieke noemer ‘musea’? 
Van bij het begin van de ambtstermijn van de 
Minister wist iedereen die van ver Of van 
dichtbij met kunstbeleid te maken heeft, dat 
de beeldende kunst de calimero van de kun
sten in Vlaanderen is. Het is onbegrijpelijk 
dat de Minister de kans tiet liggen om einde
lijk een decretaal kader - met de daarbij 
horende financiële middelen - voor de beel
dende kunsten te ontwerpen.
Natuurlijk komen in de Beleidsbrief Musea 
enkele problemen aan bod die zowel voor het 
museumlandschap als voor het veld van de 
beeldende kunst opgaan. Zo staat de Minister 
stil bij de versnippering van het landschap, 
maar hij doet geen voorstellen om die 
versnippering ongedaan te maken. Hij be
steedt namelijk weinig aandacht aan het spe
cifieke karakter van een aantal cruciale acti
viteiten en actoren. Het statuut van de kunste
naar wordt in de beleidsbrief wel even aange
raakt, net als de activiteit van het ‘tentoon
stellen’ in onze musea of andere instellingen 
zonder collectie, maar daar blijft het bij. De 
specificiteit van instellingen als het Paleis 
voor Schone Kunsten (Brussel), het Hessen
huis (Antwerpen), het Provinciaal Museum 
Het Begijnhof (Hasselt) heeft met deze 
beleidsbrief geen kader gekregen.
W aarschijnlijk mede omdat de Minister voor 
het verkeerde kader kiest, komt hij de juiste 
context en samenhang van de problemen niet 
op het spoor. Dat “een cultuurbeleid niet los 
(kan) staan van een onderwijsbeleid” brengt 
hem niet op het idee dat er een verband zou 
kunnen bestaan tussen de problemen in onze 
(kunst)musea, waarvan de Minister wel het 
bestaan vermoedt, en de kwaliteit van de 
opleidingen kunstgeschiedenis aan de uni- 
versiteiten. Niet alleen ontbreekt er een 
museumgerichte opleiding, zoals de Minis
ter terecht vaststelt. De inhoudelijke armoede 
van de musea weerspiegelt vermoedelijk vrij 
accuraat de ellendige toestand van de univer
sitaire opleidingen, en het instellen van 
museumgerichte opleidingen alleen, zal niet 
volstaan om aan deze manco’s te verhelpen. 
In dit licht is het opvallend hoe spaarzaam de 
beleidsbrief aandacht besteedt aan weten
schappelijke taken en hoe graag ze woorden 
als ‘educatie’, ‘participatie’ en ‘publieks- 
werking’ in de mond neemt. Eenzelfde ten
dens is overigens waar te nemen in de Jaar
verslagen van de Afdeling Beeldende Kunst 
en Musea van de Administratie Cultuur. Was 
publieksparticipatie in 1995 nog het laatste 
programmapunt van de Afdeling, in 1997 
schoot die doelstelling met stip naar de num
mer 1 van de beleidsprioriteiten van de afde
ling. De idee dat het museum een plek is waar 
wordt nagedacht en onderzoek verricht, ver
dwijnt achter de ombuiging van deze intel
lectuele cultuur tot een output met onmiddel
lijk rendement voor het publiek. Publieks- 
werking en educatie zijn niet onbelangrijk, 
maar ze dienen te stoelen op de intrinsieke 
kwaliteit van de musea als centra waar intel
lectuele arbeid wordt geleverd, onder de vorm 
van wetenschappelijk onderzoek, reflectie 
en discussie over esthetische en theoretische 
problemen, enzovoort. Als de tentoonstellin
gen in onze musea te weinig niveau halen, en 
als de musea niet werken aan een interessant 
artistiek project, dan Wijst dit op een intellec
tuele armoede, die op zijn beurt samenhangt 
met het falen van andere instellingen die deze 
intellectuele cultuur zouden moeten voeden. 
Een beleidsbrief die zich met beeldende kunst 
inlaat, zal zich moeten verhouden tot de 

verschillende actoren die een impact hebben 
op het veld. Om een gedegen en ‘integraal’ 
beleid met betrekking tot de beeldende kunst 
mogelijk te maken, moet het tot een grondige 
doorlichting komen van de intellectuele ar
beid die aan onze academies en universitei- 
ten wordt geleverd, waarbij de vergelijking 
met het buitenland niet mag worden ge
schuwd.

III. Beleidsinstrumentenen-initiatieven

IH.l. Het museumdecreet

Afgezien van de oprichting van een 
Reproductiefonds Vlaamse Musea om een 
coherent beleid inzake de verspreiding en 
commercialisering van reproducties van 
kunstwerken uit het Vlaams cultureel patri
monium te voeren, de aanstelling van drie 
museumconsulenten (voorcollectie-registra- 
tie en automatisering, publiekswerking, en 
behoud en beheer), en de verlening van een 
aantal onderzoeksopdrachten over aspecten 
van het museale werk, heeft Minister van 
Cultuur Luc Martens zich voornamelijk in de 
kijker gewerkt met zijn museumdecreet. Na 
de publicatie van de Beleidsbrief Musea 1996- 
1999 legde hij een definitieve versie van het 
museumdecreet ter stemming voor aan het 
Vlaamse Parlement. In de Beleidsbrief schetst 
de Minister een vrij adequaat beeld van de 
toestand: het museumlandschap is versnip
perd, er is weinig of geen samenwerking 
tussen musea en voogdij-overheden, de mu
sea hebben een zwak profiel en een gebrek
kige uitstraling en de diverse museumfuncties 
zijn onevenwichtig uitgebouwd. Met het 
museumdecreet wil de Minister deze proble
men aanpakken. Vreemd genoeg krijgen ech
ter een aantal andere problemen die de Mi
nister in zijn Beleidsbrief opmerkt, geen 
wettelijk verlengstuk. Zo stelt hij een gebrek 
vast aan volwaardige museumgerichte oplei
dingen en een tekort aan gecoördineerd on
derzoek en beleidsondersteunende informa
tie. Weliswaar heeft de UFSIA onlangs aan- 
gekondigd met een opleiding museum
management van start te zullen gaan, maar 
over een inhoudelijke museologische oplei
ding is sinsdien niets meer vernomen. Dat 
een museum over een goed management 
beschikt, is nochtans geen garantie voor het 
intellectuele of wetenschappelijke belang van 
het geleverde werk. In de Beleidsbrief stelt de 
Minister bovendien enigszins eufemistisch 
dat “een weloverwogen taakverdeling tussen 
de verschillende beheerders, de inrichtende 
macht en de museumleiding niet altijd voor-* 
handen is”. Vreemd genoeg biedt het de
creet geen antwoord op het probleem van 
de politisering, want daarover handelt dit 
citaat. Tenslotte omzeilt de Minister nog 
een ander netelig probleem: de gebrekkige 
ambtelijke begeleiding, in hoofde van de 
administratie, meer bepaald de Afdeling 
Beeldende Kunst en Musea. We begrijpen 
wel dat men problemen uit de interne keu
ken niet over de daken schreeuwt, maar de 
huidige toestand mag toch niet blauwblauw 
gelaten worden.
Het museumdecreet wordt op 4 februari 1997 
in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het 
gaat om het eerste wetgevende initiatief in 40 
jaar: het laatste Koninklijke Besluit met be
trekking tot deze materie dateert immers van 
22 april 1958. Het decreet komt niets te 
vroeg, want in het KB was niet eens een 
afdoende omschrijving van het museum en 
zijn functies opgenomen. Het KB had verder 
enkel betrekking op de musea “van kunsten 
en letteren”, voorzag slechts in beperkte 
subsidieerbare uitgaven (niet voor perso
neel, educatieve projecten, opleiding en 
samenwerkingsinitiatieven) en was even
min toegesneden op de initiatieven die 
buiten de musea ontplooid worden maar 
deze musea wel ten goede komen - de 
projecten van de Koning Boudewijn Stich
ting zijn daarvan een goed voorbeeld. Ten
slotte voorzag het KB ook niet in de nood
zaak van een evaluatie van de gesubsi
dieerde projecten.
Aan Martens’ museumdecreet is meer dan 
twintig jaar overleg en politiek getouwtrek 
voorafgegaan. Tientallen versies werdenbij- 
geschaafd, afgevijld en weggegomd. Het re
sultaat heet “een raamdecreet dat snel en 
adequaat wil inspelen op de hedendaagse 
culturele verantwoordelijkheden van de mu
sea en op de kwalitatieve verwachtingen van 
de overheid en het publiek," aldus de memo
rie van toelichting. Van een decretaal kader 
waarmee de centrale overheid resoluut be
stuurlijke en financiële verantwoordelijkheid 
opneemt, is echter niets in huis gekomen. 
Waar het in de versie van oktober 1983 nog 
heette dat de centrale overheid de basis
werking van het museum moet subsidiëren, 
meer bepaald “de subsidiëring van een kern 
van personeelsleden, als basistoelage voor 
de museumwerking en als subsidiëring van 
de werkelijk gepresteerde activiteiten” en 
dat “binnen de grenzen van de begroting



toelagen worden verleend voor de aankoop 
van bebouwde onroerende goederen, voor 
bouw-, verbouwings- en inrichtingswerken 
nodig voor de uitoefening van de museum- 
functies”, is in 1999 van dit engagement geen 
spoor meer. Het huidige decreet stelt zelfs 
onomwonden dat een museum alleen erkend 
wordt indien het beschikt “over voldoende 
eigen middelen voor de primaire financie
ring van de basisfuncties”. “Subsidies moe
ten dan ook beschouwd worden als een bijko
mende honorering voor degelijke en profes
sionele werking,” zo luidt een toelichting bij 
het decreet. Op het laatste moment werd een 
passus over de subsidiëring veranderd van 
“de jaarlijkse toekenning van een subsidie 
voor de basisfuncties van de museum- 
werking” in “de jaarlijkse toekenning van 
een subsidie voorde optimalisering van basis
functies van de museumwerking”. Angstig 
hoedt de politiek zich ervoor dat de verwach
tingen te hoog oplaaien.
Strikt genomen getuigt de huidige regelge
ving van een realistische inschatting van het 
museale veld in Vlaanderen. Immers, de 
Vlaamse Gemeenschap heeft maar directe 
zeggenschap over drie musea, het MUHKA, 
het Koninklijk Museum voor Schone Kun
sten van Antwerpen en het Kasteel van Gaas
beek (dat we in de rest van deze uiteenzetting 
buiten beschouwing laten). De eigenlijke 
macht ligt bij de provincies, de steden en de 
gemeenten. In 1996 pompten deze 1,6 mil
jard BEF in hun musea, de Vlaamse Ge- 
meenschap kwam slechts met 55 miljoen BEF 
voor de pinnen. In 1997 werd dat bedrag voor 
de musea naar 145 miljoen BEF opgetrok
ken, maar dan nog is de vraag welk 
“voorwaardenscheppend en initiërend be
leid” daarmee kan worden ontwikkeld. Om 
een kwalitatieve structurering door te druk
ken volstaan zulke zachte financiële prikkels 
niet.
De terughoudendheid van de Vlaamse over
heid is in die zin een vorm van Realpolitik. 
Daar ligt ook de kern van het probleem. In 
haar beleid beperkt de overheid zich er name
lijk toe het feitelijke machtsonevenwicht 
volmaakt te bevestigen. In de plaats van de 
bestaande machtssituatie te zien als een ver
trekpunt voor een eigen beleid, doet ze alsof 
de zaken nu eenmaal niet anders kunnen zijn 
dan ze zijn. Een voorbeeld uit vele die dit kan 
illustreren, is één van de ‘overkoepelende 
initiatieven’ van de Minister, het zogenaamde 
museumconsulentschap. De museum
consulent is een deskundige die musea bege
leidt en adviseert op uiteenlopende terreinen 
als automatisering, educatieve projecten, pro
motie, enzovoort. Het initiatief is op zich 
lovenswaardig, maar waarom pleit de Minis
ter voor Vlaamse én provinciale museum
consulenten? Is het niet voldoende één 
Vlaams team museumconsulenten op te rich
ten, dat kennis en ervaring kan beheren en 
doorgeven? De schroom om het beleid in 
handen te nemen, maakt duidelijk dat men er 
aan Vlaamse kant nog steeds niet aan toe is de 
laatste Staatshervormingen door te denken, 
laat staan in de praktijk te brengen. Het heeft 
er de schijn van dat de Vlaamse Gemeen
schap nog niet echt klaar is voor het voeren 
van een ambitieus en doeltreffend museum
beleid.
Het recente museumdecreet laat toe musea te 
erkennen als ‘musea van de Vlaamse Ge
meenschap’, en de erkende instellingen in te 
schalen volgens hun belang. Het legt een hele 
serie erkenningsvoorwaarden vast, criteria 
om de erkende musea in te delen naargelang 
hun geografische invloedssfeer, nationaal, 
provinciaal of lokaal, en voorziet ook een 
groot aantal subsidiemogelijkheden. Uiter
aard gaat dit wettelijk initiatief met de op
richting van een Beoordelingscommissie 
gepaard, die over de erkenning, indeling en 
subsidiëring van de musea moet adviseren. 
Wanneer een museum erkend en ingeschaald 
is, kan het financiële middelen krijgen van de 
Vlaamse Gemeenschap, naast het geld dat 
het ontvangt van de eigen voogdij-overheid 
- stad, gemeente, provincie of een particu
liere organisatie.
Positief is dat het decreet een duidelij k onder
scheid maakt tussen erkenning en subsidië
ring, en tussen musea met een ruime of 
beperkte uitstraling. Erkenning betekent niet 
automatisch dat men subsidies ontvangt, en 
de subsidiëring hangt af van de geografische 
invloedssfeer. Op zich lijken deze principes 
duidelijkheid te beloven, alleen is de vraag of 
hun toepassing ook tot een gestructureerd 
landschap leidt. Het decreet wil het museale 
veld op een hoger niveau brengen. Wellicht 
zal het deze ambitie vooral op papier realise
ren, en heel wat instellingen hoger inschalen, 
zodat alvast de indruk is gewekt van een 
geoptimaliseerd museaal landschap. Het ver
leden leert dat het beleid van dit soort self- 
fulfilling prophecies leeft, en er op het terrein 
ondertussen weinig verandert. Dit trooste
loze vooruitzicht komt dichtbij wanneer we 
vernemen hoe de bewuste ‘opdeling volgens 
geografische uitstraling’ gemeten wordt. Dit 
gebeurt op een louter tautologische wijze. Of 

een museum bij het landelijke niveau wordt 
ingedeeld, hangt bijvoorbeeld af van “de 
mate waarin hetmuseum aan netwerkvorming 
doet, zich inschakelt in landelijke en interna
tionale museologische en cultuurtoeristische 
netwerken”, enzovoort. Bij gebrek aan in
zicht in de structuur van het veld, beperkt 
men zich tot dit soort kwantificeerbare crite
ria. Inhoudelijke parameters ontbreken vol
ledig, en bijgevolg kan het aantal ‘links’ dat 
een museum met allerlei ‘netwerken’ ver
bindt, als bewijs dienen voor de brede ‘uit
straling’.
Naast een vracht criteria omvat het decreet 
(annex uitvoeringsbesluiten) een hele rist 
‘subsidiemogelijkheden’. Musea kunnen geld 
krijgen voor projecten, voor het optimalise
ren van de basisfuncties van de museum
werking, voor een kern van personeelsleden, 
voor initiatieven die uitgaan van verenigin
gen van musea, van museumpersoneel of van 
museumvrienden, voor overkoepelende ini
tiatieven ter ondersteuning en begeleiding 
van het museumveld in zijn geheel. Aan elke 
mogelijkheid beantwoorden specifieke pro
cedures. De betuttelende ondertoon van dit 
alles is irritant, zeker als je weet hoe schamel 
de te verdelen pot is. Ondertussen spoort het 
decreet aan tot een stroom van subsidie
aanvragen, terwijl de leden van de Beoorde
lingscommissie, de ambtenaren en de musea 
welanderenzinvollerwerkhebben.Museum- 
mensen moeten tijd verliezen aan het binnen
rijven van enkele stuivers, daar waar ze die 
uren toch het best voor hun museumwerk of 
-management inzetten. De regeling blijft al 
even blind voor het feit dat het al aan de basis 
misgaat bij de musea, die namelijk over te 
weinig middelen van hun voorgdij-overhe- 
den beschikken om goed te kunnen functio
neren. Artikel 21 van de uitvoeringsbesluiten 
bij het museumdecreet luidttenslotte als volgt: 
“Aan erkende musea kan de Minister (...) 
een projectsubsidie toekennen voor museale 
activiteiten die aansluiten bij de beleids
accenten waarbij de Minister elk jaar de 
thema’ s en de voorwaarden voor de aanvraag 
en de toekenning van deze projectsubsidie 
bepaalt”. Voor de musea die niet weten wat 
te doen, maar toch geld willen, is de Minister 
een begrijpende therapeut. Dit decreet put 
zich uit in het ‘leggen van accenten’, ‘het 
sturen van signalen’, in plaats van uit te gaan 
van musea die weten wat hen te doen staat. 
Het ware toch logischer dat de musea op 
basis van een eigen beleidsplan financiële 
middelen ontvangen, om daarmee een soe- 
yerein beleid uit te bouwen en na verloop van 
tijd daarop te worden beoordeeld. De musea 
worden nu niet alleen verplicht om meerdere 
dossiers aan te maken, ze kunnen evenmin 
rekenen op een ondersteuning op lange ter
mijn. Elk jaar moeten ze langs de kassa 
passeren!
Aan deze bedilzucht moet een einde komen. 
Er moet werk gemaakt worden van wat echt 
belangrijk is, meer bepaald een herdenking 
van de krachtsverhoudingen binnen het hui
dige museumlandschap. De Vlaamse Ge
meenschap moet zich veel actiever opstellen. 
Ze moet hoognodig een aantal deskundigen 
aan het werk zetten om een schets te maken 
van het gewenste Vlaamse museum
landschap, en op basis daarvan bepaalde 
instellingen bijkomende middelen leveren. 
Vergeten we bijvoorbeeld niet dat het voor
liggende museumdecreet voorziet in het toe
kennen van startsubsidies aan nieuwe museale 
initiatieven. De Minister stelt ook dat er 
ruimte moet blijven om “ernstige tekorten of 
achterstanden te helpen wegwerken en om 
vernieuwing te initiëren binnen het museum
landschap”. Welnu, opdat deze vernieuwing 
een geloofwaardig gezicht kan krij gen, is een 
studie nodig van het wenselijke museale veld. 
Dat de Minister zo’n ambitieus opzet echter 
weinig genegen is, blijkt nog het meest uit 
zijn politiek ten aanzien van de drie eigen 
musea van de Vlaamse Gemeenschap. Het 
huidige museumdecreet laat de eigen museale 
instellingen immers volledig buiten schot! In 
de eerste versies was nog te lezen dat het 
decreet “de organisatie regelt van het 
museumwezen in de Vlaamse Gemeenschap, 
de erkenning van de musea, en, binnen de 
perken van de begroting, de toekenning van 
financiële en materiële steun aan de musea 
die niet door de Vlaamse Gemeenschap wor
den beheerd” (versie mei 1985).Opbasisvan 
deze formulering hadden dus ook het 
MUHKA, het KMSKA en het Kasteel van 
Gaasbeek een dossier tot erkenning moeten 
voorleggen, zonder dat daar evenwel bijko
mende middelen aan verbonden waren. Deze 
passus is gesneuveld tijdens de ambtsperiode 
van Hugo Weckx, ze werd door Luc Martens 
niet opgevist, terwijl diezelfde Minister in 
zijn Beleidsbrief Musea nochtans stelde dat 
“de drie musea van de Vlaamse Gemeen
schap als eersten onderworpen zullen wor
den aan de beoordeling van de museumraad 
om erkend te worden”. Het is stuitend dat 
daar niets van in huis kwam, rekening hou
dend met de gescleroseerde toestand in het 
MUHKA en het KMSKA.

III.2. Het eigen erf:
het KMSKA en het MUHKA

Het MUHKA en het KMSKA zijn de enige 
kunstmusea die onder de Vlaamse overheid 
ressorteren. Dat betekent dat deze musea, in 
verhouding tot de andere, kunnen rekenen op 
meer middelen en een in principe beter uitge
bouwde staf. De Vlaamse overheid oefent zo 
de voogdij uit over twee instellingen die 
gezamenlijk de hele kunstgeschiedenis be
strijken van de 14de eeuw tot heden. Het zou 
erop kunnen wijzen dat de Vlaamse Ge
meenschap haar verantwoordelijkheid op
neemt. Niets blijkt echter minder waar, wan
neer we onderzoeken waar de klemtonen in 
de beide instellingen liggen, en welke kunst
historische periodes door beide musea nau
welijks aan de orde worden gesteld. Zo kan 
het KMSKA nauwelijks een consistent ver
haal ophangen over de 19de-eeuwse en 20ste- 
eeuwse avant-gardes. Haar collectie naoor
logse kunst is verwaarloosbaar en gefossili
seerd, terwijl het MUHKA pas begint bij de 
kunst van de jaren ’70 -en dan alleen nog op 
papier. De Vlaamse Gemeenschap zou sys
tematisch moeten laten onderzoeken welke 
collectieprogramma's op welke plaats ge
realiseerd kunnen worden. Daartoe moet ze 
haar blik verbreden tot het hele Vlaamse 
museumlandschap.

m.2.1. Het KMSKA

Zo’n anderhalf jaar geleden, op 14 oktober 
1997, leek de Vlaamse Minister van Cultuur 
daar even werk van te willen maken. Naar 
aanleiding van de benoeming van een hoofd- 
conservatorvoor het KMSKA, Paul Huvenne, 
voormalig conservator van het Rubenshuis, 
liet hij zich voor het eerst onbevangen uit 
over het Vlaamse museumlandschap. De 
Brugse musea (zoals het Groeningemuseum), 
zo klonk het, zouden zich op de 15de eeuw 
moeten toeleggen, het KMSKA zou zich 
moeten bezighouden met de kunst van de 
Renaissance en de Barok, terwijl het Gentse 
Museum voor Schone Kunsten de kunst van 
de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw 
zou moeten behandelen. Bij deze suggesties 
bleef het echter! Na de persconferentie werd 
er nooit nog iets over gehoord. Het is van 
primordiaal belang om deze intuïtieve, ruwe 
schets van een gereorganiseerd museum
landschap door specialisten te laten uitwer
ken. De Minister leek zich op 14 oktober 
1997 ook nauwelijks te realiseren dat slechts 
één van de drie kunstmusea (het KMSKA) 
onder de door hem vertegenwoordigde 
Vlaamse Overheid viel. Het Gentse Museum 
voor Schone Kunsten en het Brugse 
Groeningemuseum zijn stedelijke musea, wat 
vertaald wordt in een personele onder
bezetting en een fooi die voor aankoopbudget 
doorgaat. De lovenswaardige uitspraken van 
de Minister moeten dus uitmonden in over
leg met de diverse voogdij-overheden. In dit 
overleg moeten niet alleen het nieuwe 
organogram van de Vlaamse museumwereld 
en een verhoogd centraal, Vlaams financieel 
engagement centraal staan, maar ook de wen- 
selijkheid om het bestuurlijke kader van de 
musea te herzien.
In de Beleidsbrief Musea figureert het 
KMSKA als het enige museum in Vlaande
ren met een wetenschappelijk statuut. Het 
wordt daarom gevraagd op te treden als een 
steunpunt in Vlaanderen, en daartoe haar 
wetenschappelijke kennis ter beschikking te 
stellen. Tevens wil de Minister dat het 
KMSKA samenwerkingsverbanden met 
musea in het buitenland aangaat. Als het 
KMSKA zich conformeert aan de ministe
riële suggesties, en zich toelegt op de 16de en 
17de eeuw, dan volgt daaruit dat het zich in 
de eerste plaats op dit vlak tot wetenschappe
lijk steunpunt ontwikkelt. Als de andere 
musea, waaronder Groeninge (of de Brugse 
musea in het algemeen) en het Gentse Mu
seum voor Schone Kunsten echter eveneens 
de suggestie van de Minister opvolgen, en 
zich respectievelijk op de 15de eeuw en de 
‘klassieke modernen’ toeleggen, dan is het 
weerom logisch dat zij de wetenschappelijke 
steunpunten vormen voor alle aan dit actie
terrein verbonden thema’s. Maar dan moeten 
zij natuurlijk ook tot volwaardige weten
schappelijke instellingen uitgebouwd wor
den, en daarvoor over personele en financiële 
middelen kunnen beschikken die (minstens) 
evenwaardig zijn aan die van het KMSKA. 
Dat een instelling als het KMSKA ‘samen
werkingsverbanden’ aangaat met het buiten
land, is natuurlijk logisch. Het is sowieso 
wenselijk om wetenschappelijke inzichten 
en inhoudelijk werk uit te wisselen met bui
tenlandse instellingen, en een samenwerking 
voor bepaalde projecten kan altijd zinvol 
zijn. Maar de Minister bedoelt niet alleen dat. 
Zo zegt hij dat het KMSKA zich moet in- 
schrij ven “in het extern beleid van de Vlaamse 
regering dat aan Vlaanderen een sterke cultu
rele profilering in het buitenland wil geven”. 
Misschien ziet de Minister die internationale 

samenwerkingsverbanden ook als een cultu
reel ambassadeurschap, en moet het KMSKA 
de Vlaamse faam in het buitenland versprei
den, naar analogie met wat het Koninklijk 
Filharmonisch Orkest van Vlaanderen wordt 
opgedragen. Zo moet de cultuur weer met de 
Vlaamse leeuw staan zwaaien.
Tot slot nog dit: als instelling werd het 
KMSKA door de recente afstoting van het 
ICC een stukje slanker. De beleidsbrief van 
de Minister liet reeds vermoeden dat er iets 
op til was. Er werd opgemerkt dat het Ko
ninklijk Paleis aan renovatie toe was en om 
die reden “in de komende jaren slechts ge
deeltelijk bruikbaar”. We vernamen ook dat 
voor de tijdschriftenbibliotheek een nieuwe 
locatie zou worden gezocht en dat het ICC 
uiteindelijk, na renovatie, een culturele en 
publieksgerichte bestemming zou krijgen. 
Het ICC heette onder meer een geschikte 
locatie te zijn voor prestigieuze en vernieu
wende kunst- en architectuurtentoonstel- 
lingen, poëzie, theatermonologen en kamer
muziek. Men was blijkbaar iets van plan met 
het ICC maar men heeft er uiteindelijk toch 
nog een potje van gemaakt. Zo werd tot 
sluiting overgegaan zonder het programma, 
waarvoor reeds kunstenaars aan de slag wa
ren, volledig af te werken. Het geklungel 
leidde tot de bezetting van het ICC, en had 
even later de oprichting van het kunstenaars
collectief NICC tot gevolg. Momenteel huis
vest het Koninklijk Paleis nog steeds de 
organisatie Antwerpen Open, het Film
museum en de redactie van Andere Sinema. 
De restauratie van het gebouw wordt voorbe
reid, en de bevoegdheid over het gebouw is 
ondertussen overgeheveld naar het kabinet 
van Minister van Financiën, Begroting en 
Gezondheidsbeleid Wivina Demeester. Daar 
is voorlopig enkel geweten dat het ICC als 
een ontmoetingsplaats voorpolitiek, bedrijfs
leven en kunst zou gaan functioneren, maar 
het blijft nog wachten op een meer concrete 
invulling van dit vooruitzicht.

III.2.2. MUHKA

Alleen al de oprichting van het MUHKA, het 
museum van hedendaagse kunst van de 
Vlaamse gemeenschap, is symptomatisch 
voor de passieve houding die de Vlaamse 
overheid lange tijd aannam tegenover het 
kunst- en museumlandschap. Was de over
heid uitgegaan van een analyse van het ge
hele museumlandschap, dan zou ze hebben 
ingezien dat de oprichting van een nieuw 
museum geen goed idee was. De moderne en 
hedendaagse kunst is al schamel genoeg ge
stoffeerd in de Vlaamse collecties, en daarom 
was het logischer geweest de middelen te 
investeren in het museum dat als enige over 
een interessante vertrekbasis beschikte: het 
Gentse Museum van Hedendaagse Kunst in 
Gent. Dit museum had immers wel een sti
mulerende verzameling opgebouwd maar 
wist door het povere budget van de Gentse 
stedelijke overheid haar ambities toch maar 
in beperkte mate waar te maken.
Het MUHKA heeft sinds haar oprichting 
geen interessante collectie weten te verga
ren, en voert een slap tentoonstellingsbeleid. 
Vanwege de overheid werd weinig of niets 
ondernomen om een structurele verbetering 
op gang te brengen. Het bleef bij goede 
voornemens. Van de nieuwe Raad van Be
stuur die sinds kort in voege is, wordt ver
wacht dat ze een beleidsplan zal opmaken en 
een nieuw elan zal geven aan het MUHKA, 
zo lezen we in het verslag van de verwezen
lijkingen dat door het kabinet van Minister 
Martens is opgesteld. Het beleid van de Mi
nister ten aanzien van het MUHKA is een 
bijzonder mager beestje. Drie jaar geleden, 
in de Beleidsbrief Musea, was de Minister 
nog van plan “een onafhankelijke en deskun
dige visitatiecommissie” te vragen om “een 

.evaluatierapport op te maken van de voorbije 
periode en suggesties te formuleren naar de 
toekomst”. Hij uitte zelfs het voornemen om 
de directeur en de curatoren voortaan een 
mandaat te geven van 6 jaar. Zo hoognodig 
deze demarches waren, zo weinig is ervan 
terechtgekomen. Even ongewis bleven een 
aantal andere aanbevelingen die de Minister 
voor het MUHKA in petto had, onder meer 
zijn verzoek om werk te maken van een 
selectieveren duidelijk geprofileerd collectie
beleid, de communicatie met andere kunst
disciplines, de verdere uitbouw van de edu
catieve dienst naar jongeren toe, en een ver
dere en structurele samenwerking tussen 
MUHKA en KMSKA. In feite is het minis
teriële beleid ten aanzien van de musea van 
de Vlaamse Gemeenschap laks en ongeïnspi
reerd geweest. Dat is de enig mogelijke con
clusie.

III.3. Verzameling Vlaanderen

De Vlaamse Gemeenschap beschikt momen
teel over een uitgebreide verzameling kunst 
van Vlaamse kunstenaars, waarvan de wor
tels tot in de 19de eeuw reiken. In 1962, op
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het moment van de splitsing van de cultuur
gemeenschappen, had de Belgische staat zo’ n 
10.000 werken verworven, aangekocht tus
sen 1860 en 1960. Nadien werd de aankoop
politiek overgenomen door de Vlaamse 
cultuurgemeenschap en werd overgegaan tot 
een nieuwe inventarisatie. De Vlaamse col
lectie zou momenteeluitzo’n 12.000à 13.000 
werken bestaan. Het beleid van staats
aankopen is lange tijd op een vrij gedachte
loze manier voortgezet. Pas recent was er 
sprake van een koerswijziging.
In een toespraak op 21 november 1996, naar 
aanleiding van een tentoonstelling met aan
winsten van de Vlaamse Gemeenschap in het 
MUHKA, zette Minister Martens om te be
ginnen enkele goede voornemens op een 
rijtje voor een beter en actiever beheer van 
deze collectie. Zo wilde hij de administratie 
opdragen een inventaris van de collectie op te 
maken. In de beleidsprioriteitennota 1998 
kondigde de Minister aan dat “de reeds inge
zette informatisering van de catalogus van de 
collectie in 1998 zal worden voltooid”. Deze 
catalogus is bij ons weten nog steeds niet 
voltooid, en we willen de Minister derhalve 
nogmaals bijtreden: het wordt inderdaad drin
gend tijd dat van deze Vlaamse schatten een 
vakkundig gedocumenteerde en wetenschap
pelijke collectiecatalogus verschijnt. Zodat 
we bijvoorbeeld precies weten hoeveel kunst
werken de Vlaamse collectie telt. Nu moeten 
we het doen met een schatting waarbij het óp 
geen LOCK) kunstwerken steekt. Afgezien 
van de nog immer afwezige inventaris is er 
nog een ander en urgenter probleem: het 
behoud en beheer van de Vlaamse collectie. 
Op dit moment wordt daar het lachwekkende 
bedrag van 1 à 1,5 miljoen BEF per jaar voor 
uitgetrokken. Naar aanleiding van de open
stelling van het Felix De Boeckmuseum in 
Drogenbos werd het budget van 1995 en 
1996 bijna in zijn geheel besteed aan de 
restauratie van De Boecks oeuvre. Het geeft 
te denken over de werkelijke uitgaven die 
men zich voor het behoud en beheer van de 
gehele Vlaamse collectie zou moeten ge
troosten. De conclusie is dus dat met een 
conservatie- en restauratiebeleid nog een 
begin moet worden gemaakt.
Dan de aankopen zelf. Tot het begin van de 
jaren ’90 werden aankopen van kunstenaars 
door de Belgische staat en de Vlaamse Ge
meenschap gezien als een vorm van ‘steun
verlening’ aan de kunstenaars. In de praktijk 
betekende dit dat bij wijze van spreken ieder
een een beetje tevreden werd gesteld. De 
collectie van de Vlaamse Gemeenschap moet 
dan ook zowat een archief zijn van kunste
naars die erin geslaagd zijn enige faam te 
verwerven tot voorbij de grenzen van hun 
dorp. De aangekochte werken bleven in de 
kelders, of verhuisden naar allerlei overheids- 
en openbare gebouwen. Slechts een deel 
belandde in musea.
Zoals blijkt uit het recente Vademecum Beel
dende Kunst zijn deze opties ondertussen 
grondig herzien. De huidige Beoordelings
commissie Beeldende Kunst koopt geenkunst 
meer aan ter ondersteuning van de kunste
naar, maar beoordeelt werken op hun artis
tieke relevantie. Ze vertrekt niet meer van de 
collectie van de Vlaamse Gemeenschap in 
enge zin, maar van de ‘Verzameling Vlaan
deren’, de denkbeeldige optelsom van de 
collecties van de Vlaamse Gemeenschap en 
van de hedendaagse kunst in de belangrijkste 
Vlaamse musea. Met deze verzameling in 
het achterhoofd voert de Commissie een 
aankoopbeleid dat zich op drie sporen richt. 
Een eerste spoor zijn de ‘oeuvre-aankopen’. 
De bedoeling is om (meer voldragen) oeuvres 
die onvoldoende vertegenwoordigd zijn in 
de Verzameling Vlaanderen, beter te repre
senteren. Een tweede spoor is erop gericht de 
hoofdrolspelers van de actuele kunstscène 
hun plaats te geven in de collectie. Een derde 
spitst zich toe op werk van jonge kunste
naars. Voor de oeuvre-aankopen is een bud
get van minimaal 4 miljoen BEF beschik
baar, voor de twee andere sporen telkens 
2 miljoen BEF. Opvallend is ook de formele 
werkwijze van de Commissie. Oeuvre-aan
kopen en aankopen uit actuele oeuvres wor
den voorbereid door een driekoppige, uit 
commissieleden samengestelde werkgroep, 
die in het eerste geval de relevantie van het 
oeuvre onderzoekt en nagaat of er cruciale 
schakels ontbreken, en in het tweede geval 
het oeuvre van de kunstenaar gedurende vijf 
jaar op de voet volgt, met het oog op moge
lijke aankopen. Telkens wordt daarbij met 
een shortlist gewerkt die voor de oeuvre- 
aankopen maximaal drie en voor de actuele 
aankopen maximaal negen namen omvat. 
Door uit te gaan van de noden van het museale 
veld ligt de fundering van het aankoopbeleid 
niet zozeer meer in een cultuurpolitieke cir
kelredenering - wij kopen Vlaams omdat wij 
een commissie van de Vlaamse overheid 
zijn - maar kan de Beoordelingscommissie 
haar huidige verzamelactiviteit verantwoor
den als een problem solving-strategie: is een 
oeuvre onvoldoende of nog niet voldoende 
gerepresenteerd, dan zorgt ze voor een aan

vulling. In zekere zin vat de Commissie haar 
opdracht met betrekking tot het Vlaamse 
terrein op als een soort hoedeplicht: ze staat 
in voor een deel van het internationale terrein 
van de hedendaagse kunst, Vlaanderen, en 
komt binnen de grenzen van dat terrein tege
moet aan de noden met betrekking tot de 
representatie van het recente erfgoed beel
dende kunst. Met die logica stemt de optie 
overeen om niet enkel kunstenaars met een 
Vlaamse identiteit, maar ook werk van in 
Vlaanderen verblij vende kunstenaars in over
weging te nemen. Zij maken immers deel uit 
van dit deel van het veld dat onder de ‘hoede
plicht’ van de Commissie valt. De Commis
sie zou er echter goed aan doen haar opdracht 
in die zin ook echt waar te maken. Voorlopig 
wordt slechts in zeer geringe mate werk 
aangekocht van kunstenaars die geen Bel
gisch paspoort op zak hebben - hetzelfde 
geldt trouwens voor de verlening van de 
kunstbeurzen. Er ontbreekt ook nog een logi
sche stap in de herdefiniëring van de op
dracht van de Commissie, namelijk een ac
tievere samenwerking met de musea.
Gezien de beperkte financiële slagkracht van 
de Commissie is de beperking tot kunst van 
‘residenten’ te begrijpen. Die formele res
trictie is echter niet geheel onproblematisch. 
De recuperatie in termen van Vlaamse ‘wor
tels en vleugels’ loert als het ware om de 
hoek. De invulling van de lijstjes van (maxi
maal) 3 of 9 Vlamingen kan daarenboven 
algauw een obligaat zoekspel worden, ter
wijl de hoogste nood van de Verzameling 
Vlaanderen niet noodzakelijk bij de Vlaamse 
oeuvres ligt.
De (positieve) werking van de huidige Com
missie ligt op dit moment in wezen in het 
verlengde van het slecht functioneren van 
onze musea. Ze maakt zich erg nuttig, deze 
Commissie, maar ze mag niet het instituut 
worden van een permanente Wiedergut- 
machung. Het blijft verkieslijk dat de man
co’s in de collecties door de musea zelf 
worden ingevuld, al moet daarvoor het een 
en ander veranderen in deze instellingen. De 
idee dat een commissie het best geplaatst zou 
zijn om de lacunes in het ‘Vlaamse’ land- 
schap voor haar rekening te nemen, drijft te 
makkelijk mee in een drang naar totale repre
sentatie van een deel van de kunstproductie. 
In concepten als ‘Verzameling Vlaanderen’ 
speelt altijd een onderhuidse totaliserende 
tendens mee. Zulke concepten teren bijna 
onvermijdelijk op het fantasma van een kunst
geschiedenis zonder gaten, een volledige re
presentatie van wat ‘artistiek relevant’ is 
binnen een bepaald domein, in casu de 
Vlaamse hedendaagse kunst.

HI.4. De overige beleidsinstrumenten

Naast het museumbeleid, voortaan gestoeld 
op een decreet, het beleid van het MUHKA 
en het KMSKA en het aankoopbeleid van de 
Vlaamse Gemeenschap beschikt de Minister 
nog over een aantal andere ‘instrumenten’ 
om een beleid te voeren op het terrein van de 
beeldende kunst. Zo kan hij op advies van de 
Commissie voor Beeldende Kunst subsidies 
toekennen aan verenigingen en instellingen 
die binnen het domein van de hedendaagse 
kunst actief zijn. Geruggensteund door de 
adviezen van diezelfde Commissie kan hij 
ook werkbeurzen en culturele prijzen toe
kennen aan individuele kunstenaars, en ten
slotte ook kunstenaars afvaardigen naar bui
tenlandse biënnales, of projecten subsidiëren 
die in het buitenland plaatsvinden.
Op initiatief van Minister Martens - en dat is 
nogmaals bemoedigend - vond ook hier een 
grotere openbaarheid van bestuur ingang. In 
1996 leverde de Afdeling Beeldende Kunst 
en Musea haar eerste jaarverslag af, hande
lend over het werkjaar 1995. We kunnen het 
belang daarvan niet genoeg beklemtonen. 
De beschikbaarheid van deze jaarverslagen 
zorgt ervoor dat een publieke discussie over 
het beleid inzake beeldende kunst voor het 
eerst mogelijk wordt! Dat het zolang heeft 
moeten duren, is natuurlijk verbijsterend. 
Het zegt alles over het ambtelijke potentieel 
van de Afdeling Beeldende Kunst en Musea. 
Maar niet langer geklaagd, want naast ons 
liggen thans de drie jaarverslagen die betrek
king hebben op de jaren ’95 tot ’97.
De jaarverslagen verdienen lof, maar niet 
onvoorwaardelijk. Het valt bijvoorbeeld op 
dat de drie jaarverslagen elk op een ietwat 
andere manier gemaakt zijn, wat een verge
lijkende studie van de werkjaren enigszins 
bemoeilijkt. Zulke vergelijkingen van de 
werkjaren ’95, ’96 en ’97 worden door de 
administratie zelf ook niet aangeboden. In 
het Jaarverslag 1997 put de scribent van 
dienst zich uit in talloze analyses van twijfel
achtig belang, zoals bijvoorbeeld een ana
lyse van de geografische spreiding van de 
subsidies aan beeldende kunstenaars. Waar 
een vergelijking met de vorige jaren wel 
zinvol zou zijn, blijft deze echter zo goed als 
uit. Bovendien ontbreekt voor een aantal 
posten het cijfermateriaal. Stond in de Jaar
verslagen 1995 en 1996 steeds vermeld hoe

veel een bepaalde manifestatie in het buiten
land gekost had, in het Jaarverslag 1997 
vernemen we hierover zo goed als niets. 
Slotsom: het initiatief om de data van het 
uitgevoerde beleid openbaar te maken, is toe 
te juichen, maar er moet nog verder aan 
gesleuteld worden.
Een tweede vaststelling heeft betrekking op 
de activiteiten van de Beoordelings
commissie. Er is in de afgelopen jaren gron
dig werk gemaakt van een herdenking van de 
regelingen. De hogerop besproken omme
zwaai in de regeling Aankoop van kunstwer
ken was daar al een eerste voorbeeld van. 
Ook aan de andere regelingen is gesleuteld. 
Thans is duidelijk aangegeven welke kunste
naars, op welke manier en voor hoelang in 
aanmerking komen voor een substantiële 
beurs of een gewone werkbeurs. Er is een 
schets gemaakt van de gewenste veldstructuur 
inzake verenigingen die zich inzetten voorde 
hedendaagse kunst. De ondersteuning van de 
buitenlandactiviteiten en de kunstbeurzen
regeling tenslotte werden in functie van een 
systematischer beleid grondig herzien.
Wel blijft de vraag wat het effect is van deze 
regelingen. Wat is de impact van een subsidie 
aan een galerie voor deelname aan een kunst
beurs? Wat betekent het voor een kunstenaar 
om te kunnen rekenen op een substantiële 
werkbeurs? Elke vorm van vraagstelling en 
onderzoek rond deze kwesties ontbreekt voor
lopig. Het zou nuttig zij n om bij het begin van 
de volgende legislatuur een onderzoek op 
poten te zetten naar de effecten Van de 
subsidiepolitiek van de Vlaamse Gemeen
schap op dit moment. Op die manier kan men 
ook uitmaken welke bijkomende regelingen 
noodzakelijk kunnen zijn.
Een dergelijk onderzoek kan eveneens leren 
hoe sterk de budgetten van de diverse rege
lingen moeten worden opgetrokken. Men 
kan zich zelfs afvragen of de term ‘budget’ 
niet al te royaal klinkt voor de financiële 
middelen die de overheid aan haar kunste
naars en verenigingen spendeert. In 1999 
bedraagt het budget voor de werk- en project- 
beurzen van kunstenaars 13,2 miljoen BEF; 
het budget voor subsidies aan verenigingen 
en instellingen 14,2 miljoen BEF; het budget 
voor de aankoop van kunstwerken (inclusief 
restauratie- en onderhoudskosten) 9,5 mil
joen BEF; het budget voor de ondersteuning 
van buitenlandse initiatieven 8 miljoen BEF; 
en het budget van de kunstbeurzenregeling 
2 miljoen BEF. De Beoordelingscommissie 
beschikt dus over een pot van 46,9 mil
joen BEF om een beleid te voeren op het 
terrein van de beeldende kunst. Een bespot
telijk bedrag ! Een kleine vergelijking met het 
buitenland móet ons doen blozen. De Neder
landse Mondriaan Stichting heeft voor 1999 
een budget ter beschikking van om en bij de 
400 miljoen BEF. Ze financiert met dit be
drag meer dan tien regelingen op het vlak van 
de beeldende kunst en vormgeving (zoals het 
behoud van de collecties, museale aankopen, 
de samenhang van de museale collecties, het 
kunsthistorisch onderzoek bij musea, parti
cipatie- en educatieprojecten, projecten beel
dende kunst, opdrachten beeldende kunst, 
kunstenaarsinitiatieven, publicaties, buiten
landactiviteiten,...). Naast de Mondriaan 
Stichting bestaat in Nederland nog een tweede 
fonds, het Fonds voor Beeldende Kunsten, 
Vormgeving en Bouwkunst, dat werk
beurzen, stipendia, projectsubsidies en 
beroepskostenvergoedingen uitkeert aan de 
individuele kunstenaar, architect en vorm
gever, en daarvoor een pot kan ledigen van 
rond de 700 miljoen BEF. Het nut van de 
forse bedragen die Nederland veil heeft voor 
de hedendaagse beeldende kunst, wordt bij 
ons vaak afgezwakt met het argument dat de 
kwaliteit van de Nederlandse kunst toch niet 
zoveel hoger, en wellicht zelfs lager ligt dan 
de Vlaamse. Eeuwig klinkt het cliché dat de 
kwaliteit van de kunst niet wordt bepaald 
door de hoeveelheid overheidsgeld. Pure 
zolderkamerromantiek! En dé kwaliteit van 
de beeldende kunstproductie is slechts één 
aspect. Het is van het grootste belang om tot 
een inschatting te komen van de wijze waarop 
het veld van de beeldende kunst in zijn geheel 
functioneert. De grote verschillen tussen het 
Nederlandse model en het Vlaamse, zowel 
structureel als wat de bestede financiële mid
delen betreft, moeten ons aansporen tot zo’n 
onderzoek. Wat zijn de manco’s van het 
Nederlandse en het Vlaamse model, en hoe 
kunnen ze opgevangen worden? Het pro
bleem is dat we in Vlaanderen gewoonweg 
niet over een coherent en geargumenteerd 
plan beschikken waarin alle aspecten van de 
hedendaagse beeldende kunstwereld in 
Vlaanderen hun plaats krijgen: productie, 
expositie, aankoop en behoud van, en debat, 
onderzoek en reflectie over hedendaagse 
beeldende kunst.
Een derde opmerking heeft betrekking op 
subsidiestromen die aan de controle van de 
Beoordelingscommissie ontsnappen. De Jaar
verslagen bevatten onverbloemde sporen van 
de verbeten strijd die sommige ambtenaren 
en politici voeren om bepaalde delen van het 

beleid toch maar zonder raadpleging van de 
Beoordelingscommissie door te drukken. 
Terwijl deze laatste zich de afgelopen tijd 
behoorlijk heeft uitgesloofd om duidelijke, 
gemotiveerde en verifieerbare criteria uit te 
werken, gaan nog steeds miljoenen zonder 
extern advies de deur uit. Vooral op het 
terrein van de buitenlandactiviteiten wordt 
de Commissie vaak buitenspel gezet. De 
procedure om kunstenaars beurzen toe te 
stoppen, ligt van naaldje tot draadje vast, 
maar hoe de samenstelling gebeurt van de 
jaarlijkse uitstap naar het geheimzinnige oord 
Gordes, blijft vooralsnog een mysterie. Deze 
vaststelling noopt ons tot een strenge aanbe
veling: de regel dient van toepassing te zijn 
dat elke frank waarover de Afdeling Beel
dende Kunst en Musea kan beschikken aan 
het oordeel van de Commissie voorgelegd 
wordt. Dat onderaardse subsidiestromen 
mogelijk zijn, bewijst opnieuw de noodzaak 
van een algemeen decretaal kader voor het 
veld van de beeldende kunst, of toch tenmin
ste van een coherent beleidsplan. Het recent 
uitgewerkte Vademecum Beeldende Kunst 
kan de grondslag vormen van zo’n plan. Alle 
regelingen worden er namelijk gemotiveerd 
en voorgesteld, en het Vademecum beschrijft 
tevens alle procedures waaraan de subsidie- 
vragers onderworpen zullen worden. Het 
volstaat om de regelingen waarvoor de Com
missie thans niet geconsulteerd wordt, op te 
nemen (of af te schaffen), en de anomalieën 
zijn de wereld uit.
Over welke ‘anomalieën’ hebben we het 
dan? Over de regeling Lezingen en atelier- 
bezoeken beeldende kunstenaars bijvoor
beeld, ten bedrage van 1 miljoen BEF. De 
regeling bepaalt dat beeldende kunstenaars 
een toelage kunnen krijgen ten belope van 
5.000 BEF als ze hun atelier openstellen of 
“een lezing geven voor geïnteresseerde mid
dens”. Ze is volstrekt doelloos, zeker als de 
Commissie zich er niet over kan uitspreken. 
De regeling trekt alleen een bepaald soort 
kunstenaars aan, die elk jaar plichtmatig hun 
portie lezingen afwerken en het geld opstrij
ken: in 1997 namen alvast tien kunstenaars 
ongeveer de helft van het aantal lezingen/ 
atelierbezoeken voor hun rekening. Dubieus 
is verder de subsidiëring van de publicaties 
van oudheidkundige verenigingen, waaraan 
de Afdeling Beeldende Kunst en Musea in 
1997 twee miljoen BEF spendeerde, alweer 
zonder óverleg met de Commissie. Daar
naast zijn er tal van activiteiten in binnen- en 
buitenland waarvoor men het advies van de 
Commissie nooit heeft afgewacht, V oorbeel - 
den te over. In 1995 werd een José 
V ermeersch-tentoons telling in het Elzen veld 
gesubsidieerd voor 750.000 BEF, ging 
250.000 BEF naar de Leerstoel Karei 
Geirlandt (in 1996 kwam daar 100.000 BEF 
bij), en 1.110.000 BEF naar de tentoonstel
ling Paul Delvaux l ’invité de Pol Mara in het 
Musée Campredon... Deze initiatieven kade
ren niet binnen een coherent beleid, en kwa
men er niet na advies van deskundigen. Er
gens in een jaarverslag staat de volgende 
curieuze zin te lezen: “Uiteindelijk werd dit 
op de kredieten eigen initiatieven van de 
afdeling gedragen”. Wel, deze ‘eigen initia
tieven’ moeten met wortel en tak worden 
uitgeroeid.

Besluit

De missers van de vertrekkende Minister van 
Cultuur vormen de agenda van de aanko
mende. We hopen te hebben aangetoond dat 
er werk moet worden gemaakt van een bij
sturing van het museumdecreet, en vooral 
van de schets van een wenselijke veld
structuur van het museale landschap in Vlaan
deren. De museale instellingen van de 
Vlaamse Gemeenschap, het MUHKA en het 
KMSKA, moeten dringend gerevitaliseerd 
worden. Dat daarbij de medewerking van 
externe krachten noodzakelijk is, kan nie
mand nog ontkennen na zoveel jaren van 
wanbeleid. De Afdeling Beeldende Kunst en 
Musea moet verder werk maken van de open
baarheid van bestuur en een efficiënt beheer, 
uitgaande van het principe dat voor elke 
toelage de Beoordelingscommissie moet 
worden geraadpleegd. Het is tenslotte van 
het grootste belang dat op basis van een 
degelijk onderzoek naar de zin en het nut van 
de bestaande subsidieregelingen een cohe
rent beleidsplan wordt opgemaakt inzake het 
veld van de beeldende kunst in Vlaanderen. 
Het zou al te jammer zijn dat we binnen vier 
jaar opnieuw met zo’n kritische terugblik op 
de institutionele omgang met beeldende kunst 
in Vlaanderen moeten komen aanzetten...

Koen Brams & Dirk Pültau
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De term ‘architectuurbeleid’ heeft nooit de 
kans gekregen tot de Belgische politieke ter
minologie door te dringen, behalve even, juist 
voor en gedurende de Tweede Wereldoorlog, 
toen ‘s lands bouwmeester Henry van de 
Velde en zijn assistenten er niet voor terug
schrokken om de gevels van ingediende 
architectuurprojecten eigenhandig te her
tekenen. Voor de verantwoordelijken van het 
cultuurbeleid in het naoorlogse en prefederale 
België was architectuur de laatste van hun 
zorgen. Ze bouwden aardig wat culturele 
centra en keken daarbij meestal wel uit naar 
de betere architect, maar een eigen plaats als 
een autonome culturele activiteit heeft de 
architectuur nooit verworven. Het feitelijke 
beleid werd uitgetekend door de ambtelijke 
diensten van bouwtoezicht en stedenbouw, 
met in de marge de dienst monumentenzorg. 
De overheidsinstellingen stonden in voor de 
gebouwen die ze nodig dachten te hebben. 
Voor de uitvoering van hun wensen hadden 
ze de Regie der Gebouwen tot hun beschik
king.

de Regie

Wat de Regie der Gebouwen tot stand heeft 
gebracht, is een typisch voorbeeld van non- 
beleid. Op zich is dat natuurlijk ook een vorm 
van beleid, en vaak niet eens het slechtste. Het 
waren niet altijd onbekwame, onbenullige of 
bevriende architecten die werden aangespro
ken. Als het toevallig pastte in de politieke 
constellatie, kregen ook gerenommeerde ar
chitecten een opdracht. De wijze waarop die 
keuze tot stand kwam, was echter allesbe
halve doorzichtig of rechtlijnig. Architecto
nische kwaliteit was in geen geval een beslis
sende factor. Hetresultaat van die aanpak was 
dan ook een perfecte weerspiegeling van de 
stand van zaken in de architectuurwereld zelf 
en conform de smaakmakende publieke opi
nie. Helemaal nauwkeurig is deze voorstel
ling van zaken eigenlijk niet. Want ze gaat uit 
van de veronderstelling van een onderscheid 
in de kwaliteit van de architectuur en daar was 
de Regie, en niet alleen de Regie, gewoonweg 
niet toe in staat. Architectuur is architectuur. 
Een architect is een architect. Geen gezeur. 
Als hij maar een diploma heeft. Want op dat 
vlak is België het meest vooruitstrevende 
land ter wereld. Reeds in 1938 was voor elk 
bouwwerk op Belgisch grondgebied de hand
tekening van een gediplomeerde, en later in 
de Orde van Architecten ingeschreven archi
tect vereist. De Belgische architectuur is in dit 
klimaat van complete onverschilligheid ge
worden wat ze is. Voor de overheid bestond 
ze gewoon niet. Betekenisvol is bijvoorbeeld 
dat er voor het wetenschappelijke onderzoek 
van architectuur nog steeds geen budgetten 
beschikbaar zijn. Als men het als student of 
onderzoeker over architectuur wil hebben, 
moet men bij andere disciplines terecht, zoals 
toegepaste wetenschappen, kunstgeschiede
nis of sociologie.
Na de federalisering van België is die traditie 
goeddeels overeind gebleven. De Regie der 
Gebouwen heeft zich alleen duidelijker ge
profileerd en heeft in de laatste jaren blijk 
gegeven van een gevaarlijke eigenzinnigheid 
en betweterigheid. Een federaal cultuur- 
ministerie bestaat niet meer. Van die kant kan 
dus geen druk meer uitgeoefend worden. 
Talloze voorbeelden uit de recente praktijk 
leren dat de hoger genoemde en tot op zekere 
hoogte gelukkige houding van onverschillig
heid nu is losgelaten voor de eenzijdige ambi
tie om met blufarchitectuur uit te pakken en 
zich daardoor een eigen, vaak lachwekkend, 
cultureel imago te creëren. Voor de renovatie 
van het Berlaymontgebouw bijvoorbeeld werd 
een project van Jean Nouvel naar de prullen
mand verwezen en legde men de kandidatuur 
van een aantal andere bekende architecten 
naast zich neer. Men schreef een prijsvraag 
uit onder de architecten van de Regie zelf. Het 
resultaat was, zoals te voorspellen, bespotte
lijk. Een externe jury weigerde een van de 
projecten te bekronen, maar dat advies werd 
genegeerd. De recente toewijzingsprocedures 
betreffende de gerechtshoven in Antwerpen 
en Gent laten zien hoe men op een volstrekt 
legale maniereen wedstrijd kan manipuleren, 
door de wijze van bekendmaking, de samen
stelling van de beoordelingscommissie, de 
omschrijving van de criteria, de stipulatie van 
de inschrij vingsvoorwaarden, de bepaling van 
de termijnen en zoveel andere dingen meer. 
Men moet al zeer mild zijn om niet van onwil, 
maar van onkunde of slordigheid te spreken. 
Sedert de invoering van de Europese regels 
voor architectuurprijsvragen, is een wedstrijd 
helemaal geen middel meer om de kwaliteit 
van de architectuur te bevorderen.

Het toppunt van hypocrisie zijn de colloquia 
die de Regie der Gebouwen organiseert. In 
1998 ging het over ‘ethiek en esthetiek van 
overheidsarchitectuur’. Bekende buitenlandse 
architecten, die de Regie en haar verborgen 
agenda onvoldoende kennen, werden uitge
nodigd om de rotzooi te legitimeren. Men zou 
aan de hand van de gélegenheidspublicatie 
een mooie anthologie van criteria en aanbe
velingen voor overheidsarchitectuur kunnen 
samenstellen. Ik citeer lukraak: “De keuze 
van architecten mag zeker niet geleid worden 
door routine, ervaring of zuiver economische 
beweegredenen (de kosten van de studies), 
maar door de zorg om diegenen te vinden die 
het best in staat zijn om de moderne verzuch
tingen in nieuwe vormen te vertalen. Men 
moet projecten durven toevertrouwen aan 
jonge architecten, die er met al hun enthou
siasme tegenaan gaan”. Men gelooft zijn ogen 
niet als men die tekst vergelijkt met de actuele 
praktijk van de Regie! Het verhaal over de 
nieuwe Belgische ambassade in Berlijn en 
over het Belgische Paviljoen voor de Wereld
tentoonstelling in Hannover bewijzen eens te 
meer dat men op federaal niveau niet weet of 
niet wil weten wat er in de wereld van de 
architectuur van vandaag omgaat. Vanuit een 
eigen besloten lobby streeft men volstrekt 
andere belangen na dan die van een boeiende 
architectuur. Men kan zich niet eens voorstel
len dat architectuur boeiend kan zijn.

Ondertussen in Vlaanderen

Er blijven heel wat onduidelijkheden betref
fende de bevoegdheidsverdeling van de fede
rale en gewestelijke regeringen op het gebied 
van het patrimonium, maar de gewesten dra
gen duidelijk de grootste verantwoordelijk
heid. Bij hun oprichting hebben deze de archi
tectuur ontdekt als een middel tot promotie 
van de eigen ‘identiteit’. Regionale fierheid is 
echter een bijzonder lichte grond om er een 
architectuurbeleid op te bouwen. Er is dan 
ook geen sprake van een bewust beleid, eer
der van een vaag, anachronistisch architectuur- 
bewustzijn. Om dat te ontwikkelen was het 
Waalse gewest sneller dan het Vlaamse. Het 
nam allerlei initiatieven om de aandacht te 
trekken op het eigen onroerende patrimo
nium en op de middelen om het in stand te 
houden en aan de actuele eisen van comfort en 
zelfs van smaak aan te passen. Maar daartoe 
bleef het dan ook beperkt. De zeldzame 
overheidsopdrachten stonden in hetzelfde te
ken. Wie naar sporen van een architectuur
beleid zoekt, heeft nog het meeste kans die te 
vinden in het Brusselse gewest, ook al kunnen 
er nog geen resultaten voorgelegd worden, en 
overheersen voorlopig de wanklanken. Het 
geval van Thum en Taxis is een pijnlijk 
voorbeeld van onbekwaamheid, zowel van 
de ontwerpers als wat de ambtelijke afwikke
ling betreft. Het voorstel van het Brusselse 
gemeentebestuur om de torens van de vijf
hoek af te toppen met het oog op een harmo
nieuzere skyline is wel het summum van 
architecturale en urbanistische kortzichtig
heid.
De aanpak van het Vlaamse gewest is een 
regelrecht debâcle. Meteen onbesuisde voort
varendheid worden opdrachten toegekend aan 
of gebouwen in gebruik genomen van bouw- 
promotoren en investeringsarchitecten, zoals 
het Duitse architectuurtijdschrift Bauwelt ze 
noemt. Mastodonten van een onbenoembare 
vulgariteit worden opgeleverd, leeghoofdige 
architectuur, maar “waar de bouwheren van 
houden”, zoals meester Neels in naam van 
architect Jaspers in De Standaard beweert. 
Toegegeven, de nieuwbakken Vlaamse over
heid zit op één lijn met de Vlaamse 
ondememerswereld, zoals blijkt uit de op
drachten voor banken en andere bedrijven, 
bijvoorbeeld de Spoorwegen.
Terwijl door de Vlaamse regering miljarden 
werden besteed aan schreeuwlelijke architec
tuur, waar niemand, maar dan ook niemand, 
iets in ziet, tenzij het over de balk gooien van 
geld, begon diezelfde Vlaamse regering de 
mogelijkheid van een architectuurbeleid te 
overwegen. Toen de kritiek op de architectuur- 
opdrachten van de Vlaamse overheid van alle 
kanten losbarstte, was Minister Wivina 
Demeester, verantwoordelijk voor de begro
ting en het patrimonium, de eerste en de enige 
die reageerde en de handschoen opnam. Ze 
pleitte in de nota Vlaanderen herkenbaar 
aanwezig- Huisvesting van de diensten van de 
Vlaamse regering (november 1995) vooreen 
bewuster architectuurbeleid van de Vlaamse 
Gemeenschap. De overheidsgebouwen moes
ten het ‘visitekaartje’ van de overheid wor
den. Ze waren dat uiteraard maar al te zeer. 
Achter de dubbelzinnige slogan van her

kenbaarheid ging hoe dan ook de bedoeling 
schuil om het roer om te gooien en de gebou
wen van de Vlaamse overheid een persoon
lijkheid en een gezicht te geven die ze tot dan 
toe ten enen male misten. “De nog te ontwer
pen Vlaamse overheidsgebouwen moeten een 
toonbeeld van kwaliteitsarchitectuur zijn,” 
besloot de Minister.
Om dat te kunnen realiseren werd van meet af 
aan gedacht aan de aanstelling, naar Neder
lands voorbeeld, van een Vlaamse bouw
meester. Dat ‘ vlaamse’ is nogal gênant als het 
om architectuur gaat, maar de bouwmeester 
is er intussen gekomen. Het bouwmeester- 
schap is een typisch Nederlandse instelling 
uit de 19de eeuw en te verklaren vanuit de 
toenmalige architectuurarena, waarin de strijd 
om de stijlen hevig woedde. Ik heb al 
gealludeerd op het ‘bouwmeesterschap’ van 
Henry van de Velde. Er is met de aanstelling 
van bOb van Reeth als eerste Vlaamse bouw
meester wel geen direct ge vaar dat deze betut
teling zich herhaalt, maar op het vlak van 
architectuurbeleid is het bouwmeesterschap 
niet meer dan een doekje voor het bloeden. 
Het is voorlopig het enige tastbare bewijs dat 
de Vlaamse regering, althans Minister 
Demeester, ontdekt heeft dat architectuur een 
maatschappelijke en culturele betekenis kan 
hebben.
Want de Ministers van Cultuur van de Vlaamse 
regering, die normaal gesproken verantwoor
delijk zijn voor het formuleren van een 
architectuurbeleid, hebben het lelijk laten af
weten. Ze moesten ook van nul beginnen. 
Maar dan nog! Als men de investeringen op 
andere gebieden, zoals bijvoorbeeld volks
cultuur, vergelijkt met de vrijgemaakte mid
delen voor architectuur, dan is het onloochen
baar dat architectuur geen gewicht in de schaal 
werpt. Wat zou men verwachten van Minis
ters die zelf hun knusse villa op de buiten 
hebben gebouwd, buiten elk vermoeden van 
architectuur om?
Minister Patrick Dewael was de eerste die 
architectuur onder de kunsten rekende en dat 
bescheiden tot uiting bracht door het toeken
nen van culturele prijzen aan architecten en 
architectuurcritici en vooral door het organi
seren vaneen succes volle tentoonstelling van 
jonge Vlaamse architecten op de architec- 
tuurbiënnale van Venetië in 1991. Zijn opvol
ger Hugo Weckx ging een stap verder door in 
zijn begroting voor het eerst een post architec
tuur te voorzien - groot, zegge en schrijve, 
twee miljoen Belgische frank, een belachelijk 
bedrag, maar toch - en het instellen van een 
tweejaarlijkse architectuurprijs, afgewisseld 
met een prijs voor design en vormgeving. 
Hugo Weckx schrijft in 1994 in het eerste 
Jaarboek Architectuur Vlaanderen: “Het re
geerakkoord van de Vlaamse regering ver
meldt dat architectuur en vormgeving een 
plaats moeten verwerven in het cultuurbeleid 
en dat de Vlaamse regering een functionele en 
kwaliteitsvolle architectuur voor sociale wo
ningbouw en stadskernrenovatie zal aanmoe
digen”. Niets is ervan terechtgekomen. Maar 
er was een stap gezet. Er werd zelfs een 
werkgroep opgericht om het schamele bedrag 
op een verantwoorde manier te besteden.
In die werkgroep ontstond het idee van een 
architectuurnota, opnieuw naar Nederlands 
model, en van de uitgave van een Jaarboek 
Architectuur Vlaanderen. De architectuur
nota bleef voorlopig in de la liggen. Het 
jaarboek betekende een doorbraak. Het be
werkte in het binnenland, wat de tentoonstel
ling in Venetië in het buitenland had gedaan. 
De Vlaamse architectuurscène kreeg ineens 
een officieel gezicht. Voor insiders bracht het 
jaarboek niets nieuws. Maar een selectie van 
gebouwen van 1990 tot 1993 en een aantal 
kritische essays, waarin onder meer het 
architectuurbeleid van de overheid of het 
gemis daaraan scherp werd gehekeld, maakte 
duidelijk dat er ook in Vlaanderen zoiets als 
architectuur bestond. Die architectuur gaf 
zelfs een vitale en volwassen indruk. De 
euforie was zo groot dat het effect van het 
jaarboek haast in zijn tegendeel keerde. De 
schijn werd gewekt alsof met de uitgave van 
het jaarboek aan architectuurbeleid werd ge
daan, terwijl er in feite niets anders plaats
vond dan de dubieuze toeëigening door de 
politici van een fenomeen waarmee ze eigen
lijk niets te maken hadden, in elk geval niets 
voor gedaan hadden. Buiten elke overheids
inmenging, en zelfs tegen haar in, was de 
architectuur in Vlaanderen geworden wat ze 
was. Haar succes werd nu als een pluim op de 
overheidshoed gestoken.
Van bij zijn aantreden als Minister van Cul
tuur wekte Luc Martens met de aankondiging 
van een beleidsbrief voor architectuur hoge 
verwachtingen. Vier jaar hield hij het vol om 

bij elke gelegenheid die zich voordeed die 
beleidsbrief aan te kondigen. Ondertussen 
werden de initiatieven van zijn voorgangers 
voortgezet. De uitgave van het architectuur- 
jaarboek bleef het paradepaardje, maar vanaf 
de tweede editie werd het duidelijk dat men 
op een dood spoor zat. De dichotomie tussen 
de kritische teksten en het kritiekloos presen
teren van een aantal gebouwen is niet vol te 
houden. En met een ad hoe samengestelde 
redactie is het evenmin mogelijk daar veran
dering in te brengen. Het is overigens 
betekenis vol dat het Jaarboek door het minis
terie zelf wordt uitgegeven. De tweejaarlijkse 
prijzen voor architectuur en vormgeving wer
den respectievelijk toegekend aan Luc Deleu, 
Paul Robbrecht, Hilde Daem en Marie-José 
Van Hee en aan Anne Demeulemeester en 
Maarten van Severen. Tussendoor bleef de 
informele werkgroep de jaarlijks beschikbare 
twee miljoen netjes verdelen onder de 
subsidieaanvragers. Divide et impera.

Het lijden van een beleidsbrief

Achter de schermen, zoals dat heet, was er 
echter van alles aan de gang. Wie de regie van 
de komedie heeft gevoerd, is niet helemaal 
duidelijk. In elk geval de Minister niet. Her- 
haaldelijk bleek dat hij niet op de hoogte was 
van wat er in zijn kabinet of administratie 
omging. De naam van OJan Vermassen, 
kabinetsmedewerker voor architectuur van 
zowel de Ministers Weckx als Martens, dook 
telkens op als er weer een foef moest worden 
uitgevonden om de beleidsbrief en de uitvoe
ring ervan voor de zoveelste keer en niette
genstaande formele beloften uit te stellen. 
Want die beleidsbrief bestond. Reeds onder 
Weckx was er een schets van gemaakt. Dat 
bleek toen in december 1995, op voorstel van 
de werkgroep architectuur, een subwerkgroep 
‘beleidsbrief architectuur’ werd bijeengeroe
pen. Eén vergadering vond plaats waarin die 
eerste schets, haast een kopie van de Neder
landse architectuurnota, als niet terzake doende 
opzij werd geschoven en enkele behartens- 
waardige bedenkingen over een zinvoller 
architectuurbeleid werden geformuleerd. Er 
werden afspraken gemaakt voor een nieuwe 
bijeenkomst, die onverwacht en om onduide
lijke redenen werd afgelast.
Een maand later, in januari 1996, werd in 
Kortrijk, op initiatief van de Stichting Inte
rieur, de Stichting Architectuurmuseum en de 
vzw Urban Design, het centrum voor Archi
tectuur en Design (cAD) opgericht. Het cen
trum werd door de oprichters omschreven als 
een lege plek waar van alles tot stand zou 
kunnen komen op het vlak van architectuur en 
vormgeving. In geen geval wilde het nieuwe 
centrum een overkoepelende of centralise
rende functie gaan uitoefenen en de bestaande 
locale initiatieven in een of andere structuur 
onderbrengen. Hooguit kon het een soort 
zwaartepunt vormen in een los netwerk dat 
zou instaan voor een aantal langdurige of 
continue activiteiten, waarop de bestaande 
centra niet waren ingesteld en waarvan ze 
eventueel gebruik zouden kunnen maken. De 
bestaande initiatieven mochten in geen geval 
in hun werking worden gehinderd. Er werd 
bijvoorbeeld gedacht aan het toegankelijk 
maken van het vele studiewerk dat nu aan 
architectuurinstituten zonder onderling over
leg wordt verricht en meestal onbekend blijft; 
aan de schrijnende behoefte aan een uitge
bouwd en gemakkelijk toegankelijk archief 
waarin de vele architectenarchieven die drei
gen verloren te gaan zouden kunnen worden 
opgenomen en waarvoor het bestaande Sint- 
Lukasarchief geen interesse betoont; aan een 
centrale bibliotheek en documentatiecentrum 
die geïnteresseerden, zowel uit de privé- als 
de overheidssector, zowel uit binnen- als bui
tenland, zouden kunnen raadplegen. Deze 
eerder passieve, weinig spectaculaire, maar 
hoogst noodzakelijke voorzieningen zouden 
wel opgenomen moeten worden in een dyna
miek die zich richt op het stimuleren van de 
studie, het verstrekken van informatie van en 
aan architecten en vormgevers, maar ook van 
en aan alle mogelijke beleidsinstanties, het 
activeren van een internationale uitwisseling 
en ook en vooral het bevorderen van een 
kritische reflectie op de actuele positie van de 
architectuur. In de raad van advies van het 
cAD waren alle instellingen en strekkingen 
die zich onledig houden op het gebied van 
architectuur en vormgeving vertegenwoor
digd. Alleen al door de oprichting van het 
cAD is de discussie rond een beleid op het 
gebied van architectuur en vormgeving in een 
stroomversnelling geraakt.
Tweejaar nadatdesubwerkgroep architectuur
beleid was bijeengeroepen en weer naar huis



gestuurd, deed Minister Martens persoonlijk 
een beroep op het c AD om de draad weer op 
te nemen en een nieuw concept van beleids
brief uit te werken. Een eerste versie werd 
eind 1997 aan de Minister voorgelegd en in 
grote lijnen aanvaard. De twee volgende ver
sies brachten slechts geringe wijzigingen en 
aanvullingen, zoals bijvoorbeeld overde plaats 
van de bouwmeester die er intussen stond aan 
te komen of over de relatie van architectuur en 
vormgeving. Deze drie versies werden met de 
Minister en zijn kabinet besproken, goedge
keurd en op verzoek van Minister Martens 
ook aan Minister Demeester voorgelegd.Dat 
de Minister achter de ideeën van de cAD- 
beleidsbrief stond, werd duidelijk uit de ver
schillende toespraken die hij hield en waarin 
hij letterlijk uit de concept-beleidsbrief ci
teerde. Maar de beleidsbrief werd nooit aan 
de regering voorgelegd. Het laatste excuus 
dat uit de hoed werd getoverd, vormde de 
oprichting van de Raad voorde Kunsten. Ook 
de architectuur en vormgeving kregen een 
eigen Beoordelingscommissie die voortaan 
de beleidslijnen zou uitzetten en de subsidies 
zou toekennen. Zo kon voor de zoveelste keer 
van voren af aan begonnen worden. Dat zo’n 
commissie het minst geëigende instrument is 
om een beleid uit te stippelen zal inmiddels 
wel duidelijk zijn. Eens te meer blijkt eruit 
hoe groot de kloof is tussen administratie, 
kabinet en Minister enerzijds en de reële 
verhoudingen in het veld anderzijds.
Buiten de creatie van het bouwmeesterschap 
stelt het architectuurbeleid van de Vlaamse 
regering dus niets voor. Met heel veel goede 
wil kan men als een positief resultaat aan voe
ren dat de vraag naar een eventueel 
architectuurbeleid alvast is gesteld en met de 
oprichting van de Beoordelingscommissie in 
de Raad voor de Kunsten is vastgelegd. Als 
men niet beter wist, zou men zich zelfs kun
nen inbeelden dat al die aarzelingen om tot 
een architectuurbeleid te komen, zijn ingege
ven door reële twijfels met betrekking tot de 
zin en de mogelijkheid ervan. Het ware toch 
mooi geweest als een Minister van cultuur in 
plaats van de schim van een architectuur
beleid na te jagen, er ronduit voor was uitge
komen dat elke vorm van architectuurbeleid 
onzin is en een soort van machteloze, om niet 
te zeggen schaamteloze manipulatie. Hij zou 
het niet moeilijk hebben gehad om dat stand
punt met een schat aan citaten van gezagheb
bende namen te verdedigen. Hij hoefde maar 
naar de afschuw voor architectuur te verwij
zen zoals die is verwoord door een Georges 
Bataille, een Francis Ponge, een Joseph 
Brodsky, een Jacques Derrida en talloze an
deren. In het Nederlands kon hij direct be
schikken over de scheldtiraden van Gerrit 
Komrij in Het boze oog. Hij had zelfs Le 
Corbusier kunnen citeren die in Précisions. 
Sur un état présent de l’architecture et de 
l’urbanisme (1930) verwees naar “de 
werkmanskrot, helemaal uit golfplaten, af tot 
in de puntjes, met een rode rozelaar naast de 
deur. Het was een volmaakt gedicht van de 
moderne tijden”. En Le Corbusier vervolgt: 
“Met een echte gulzigheid ben ik op zoek naar 
zulke huizen, die huizen van mensen zijn en 
niet.van architecten”. En eens zover had hij 
naar Adolf Loos kunnen overstappen die de 
onnozelheid van de architecten haatte en pre
cies Henry van de Velde een cultuurbarbaar 
noemde omdat die niet begreep waar het in 
een levendige cultuur om ging. In zijn opstel 
Architektur van 1910 stelt Loos schamper dat 
de architect een metselaar is die latijn heeft 
geleerd. Als hij het over architectuur heeft, 
verwij st hij naar het monument en het graf, de 
domeinen van de dood. Welke kansen heeft 
de Minister laten liggen, niet alleen om al zijn 
kritikasters de mond te snoeren, maar ook om 
de discussie over het architectuurbeleid op 
het juiste niveau te tillen.
Voor men het over een architectuurbeleid 
heeft, moet men inderdaad de vraag durven 
stellen of het hier niet om een bespottelijk 
achterhoedegevecht gaat van een onaange
paste beroepsorganisatie, die zich, zoals des
tijds de gilden, nog niet gewonnen wil geven? 
Het heeft er vaak de schijn van. Niemand zal 
betwisten dat er algemene spelregels voor het 
bouwen moeten worden vastgelegd, zoals dat 
in het Structuurplan Vlaanderen en andere 
wettelijke documenten is gebeurd, maar dat is 
nog geen architectuur. Is op dat laatste gebied 
een ambtelijk beleid wel mogelijk?

Uitgangspunten van een architectuurbeleid

In de concept-beleidsbrief van het c AD wordt 
eerst en vooral uitgegaan van een realistische 
inschatting van de plaats van de architectuur 
in de huidige maatschappij en cultuur. Het 

standpunt dat er een soort betere architectuur 
bestaat waartoe de maatschappij moet wor
den opgevoed, zo niet moet worden verplicht, 
wordt radicaal afgewezen als een onvolwas
sen kijk op de innovatieve rol die de architec
tuur als culturele factor zou kunnen opnemen. 
Elke vorm van beleid, zeker in een democra
tisch bestel, heeft de neiging om van bepaalde 
normen uit te gaan, of op zijn minst van een 
bepaalde consensus. Daardoor hinkt het ook 
meestal achterop, omdat die normen en de 
daarbij horende consensus in de praktijk voort
durend worden verlegd. In de architectuur, 
bijvoorbeeld, zijn normen en consensus op 
zijn minst ver te zoeken, in geen geval alge
meen, en altijd betrokken op elementaire 
gegevenheden. De anomalieën van het demo
cratische cultuurbeleid zijn daar het scherpst 
uitgekristalliseerd. De dubieuze tegenstellin
gen tussen hoog en laag - tussen kunst en 
vermaak - die nog altijd opgeld doen in de 
literatuur, theater of beeldende kunsten, zijn 
in de architectuur gewoon niet vol te houden. 
Ze liggen overigens ook in hogergenoemde 
gebieden zwaar onder vuur, en terecht. Mi
nister Martens heeft popgroepen in zijn 
subsidieregeling opgenomen. Het uitwissen 
van de oppositie tussen hoge kunst en lage 
cultuur heeft een centrale plaats gekregen in 
het programma van de Nederlandse Staatsse
cretaris Van der Ploeg.
Een ander uitgangspunt van de cAD-beleids- 
brief is het fundamentele feit dat niemand 
zich op geen enkele wijze aan architectuur 
kan onttrekken, zelfs de vrijwillige dakloze 
niet, en dat niemand zich architectuur kan 
toeëigenen. Architectuur is evident een ele
mentaire behoefte en als ze al als cultuur 
wordt beleefd, moet ze daarmee te maken 
hebben. Maar kan men dat niet evengoed van 
theater zeggen? De primitieve hut van abbé 
Laugier zorgt voor een dak boven het hoofd 
dat beschermt tegen regen en wind. Maar een 
dak boven het hoofd is altijd ook meer dan een 
dak, al was het maar door het bezetten en 
toeëigenen van de ruimte. De primitieve hut 
laat de onweerstaanbare behoefte van de mens 
zien om in een sprekende vorm zin aan zijn 
bestaan te geven. En zonder enige toevoeging 
of verfraaiing is een dak al een sprekende 
vorm. Wat we, in relatie tot een eventueel 
architectuurbeleid, moeten onthouden, is dat 
in de architectuur letterlijk de hele spanning 
opgeladen zit tussen het bevestigen, het aan
vaarden en het zich vestigen in een ver
trouwde wereld en de even sterke behoefte 
om die wereld open te breken, te verkennen, 
te herdenken, te vernietigen zelfs, en te ver
nieuwen. Een beleid dat er alleen op uit is om 
op een naïeve wijze aan de goede kant van de 
zogenaamd erkende hedendaagse architec
tuur te gaan staan (en die te promoten), mist 
zijn doel. Dan krijgen we hopeloos achter
haalde architectuurnota’s zoals de Neder
landse, waarin er nog steeds voor gepleit 
wordt dat er een inhaalmanoeuvre moet plaats
vinden om de kloof tussen de moderne archi
tectuur, wat die dan ook moge zijn, en de 
werkelijkheid van het bouwen te dichten. 
Het Nederlandse voorbeeld geldt bij politici 
en ambtenaren nog altijd als het na te streven 
voorbeeld, dat bleek al uit de aanstelling van 
de Vlaamse bouwmeester en de uitgave van 
de jaarboeken. Indrukwekkend is het alles
zins, al was het maar door de bedragen die de 
overheid ervoor over heeft, zo’n half miljard 
Belgische frank per jaar. De Nederlandse 
aanpak heeft geresulteerd in de oprichting 
van het Nederlands Architectuurinstituut 
(NAi) in Rotterdam, het Stimuleringsfonds 
voor Architectuur, de Stichting Fonds voor 
Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouw
kunst, om het nog niet te hebben over de vele 
lokaal gesubsidieerde instellingen. Men staart 
zich blind op het Nederlandse voorbeeld. Er is 
ook zo goed als niets anders om naar op te 
kijken. Geen enkel land heeft zo’n uitge
bouwd apparaat. Finland voert sinds lang een 
efficiënt architectuurbeleid, maar qua om
vang en middelen is het niet te vergelijken 
met het Nederlandse. Frankrijk heeft een 
architectuurinstituut dat nog altijd wanhopig 
aan het zoeken is naar een plaats in het alge
mene architectuurlandschap. In Catalonië 
wordt er, zoals in Finland, van overheids
wege een actieve architectuurpol itiek gevoerd. 
Daarmee hebben we het dan ongeveer gehad. 
Elders is er alleen sprake van min of meer 
actieve, officieel erkende architecten
verenigingen zoals de Riba in Groot- 
Brittannië, die, meer dan de BNA in Neder
land of de Belgische Orde van Architecten, 
ook inhoudelijke uitspraken over architec
tuur doet.
Het feit dat in de meeste landen geen wettelijk 
omschreven architectuurbeleid wordt ge

voerd, betekent echter nog niet dat er geen 
sturende of structurerende krachten aan het 
werk zijn - misschien niet eens bewust, en 
daarom ook niet controleerbaar. Willen of 
niet, aan een architectuurbeleid ontsnappen 
we niet. De cruciale vraag is dan of het 
uitgesproken architectuurbeleid geen masker 
is voor het reëel gevoerde beleid. Zelfs in een 
land als Nederland gaapt er een enorme kloof 
tussen het werkelijke beleid en datgene wat 
voor architectuurbeleid doorgaat. Het 
architectuurbeleid gaat heel snel lijken op een 
politiek afleidingsmanoeuvre voor wat er 
werkelijk in de praktijk omgaat. Men kan niet 
anders dan constateren dat de twee bitter 
weinig met elkaar te maken hebben en nau
welijks op elkaar zijn afgestemd. Tussen de 
architectuur van het NAi en die van het reëel 
bouwende Nederland is er haast geen uitwis
seling, of, om het voorzichtiger te formule
ren, is de invloed van het ene op het andere zo 
goed als onzichtbaar.

Inspiratie uit Nederland

Wat kan dan uit het Nederlandse model wel 
geconcludeerd worden? Het idee van het 
bouwmeesterschap hebben we al overgeno
men, zij het op een heel bescheiden schaal. De 
Nederlandse rijksbouwmeester staat aan het 
hoofd van de rijksgebouwendienst en is ver
antwoordelijk voor het patrimonium van het 
rijk en voor de nieuwe gebouwen die aan dit 
patrimonium worden toegevoegd. Hij ope
reert betrekkelijk zelfstandig en heeft niets te 
maken met de andere beleidsinstrumenten. 
Een kritische evaluatie van de betekenis van 
het Nederlandse bouwmeesterschap ont
breekt. Maar het is ook zonder die studie 
duidelijk dat in de laatste decennia het 
bouwmeesterschap geen echt stimulerende, 
maar een eerder volgzame rol heeft gespeeld. 
Van een vorstelijke aanpak à la Mitterand en 
zijn voorgangers is er geen sprake. In de 
hedendaagse Nederlandse architectuur zijn 
het niet de gebouwen van de rijksgebouwen- 
dienst die het beeld bepalen of tot norm 
kunnen worden verheven. Ze passen gewoon 
in het bestaande'kader, zoals dat bij ons met de 
gebouwen van de Regie het geval is. Als 
zodanig leveren ze wel het bewijs dat de 
overheid zich niet zomaar leent tot een zui
vere belangenarchitectuur. Ook al gaat de 
Nederlandse overheid steeds meer samen
werkingsverbanden aan met de privé, de con
trole op het resultaat houdt ze in eigen handen. 
Van het tegendeel getuigde, zoals we hebben 
gezien, de Vlaamse aanpak. Tot aan de aan
stelling van de Vlaamse bouwmeester waren 
de officiële architectuuropdrachten letterlijk 
overgeleverd aan de bouwspeculatie. In de 
cAD-beleidsbrief werd dan ook voorgesteld 
om op ministerieel niveau een controle op de 
toewijzing van de overheidsopdrachten in te 
bouwen waarin alle ministeries betrokken 
zouden zijn, want die hebben zo goed als alle 
op de een of andere wijze met bouwopdrachten 
te maken. Die taak blijkt nu de Vlaamse 
bouwmeester toe te vallen. Hopelijk is hij in 
staat om buiten de vicieuze kring van de 
architectuur te treden en de problemen van de 
architectuur van vandaag op een originele 
wijze aan te pakken. Die problemen moeten 
immers niet vanuit de architectuur worden 
benaderd, maar vanuit de levende behoeften 
en verlangens moeten ze tot architectuur kun
nen uitgroeien. De mogelijkheden ertoe stem
men in de actuele omstandigheden hoopvol. 
De huidige generatie architecten lijkt er men
taal op voorbereid.
In de beleidsbrief van het cAD is, naast de 
schets van het mogelijke engagement van de 
overheid, ook de noodzaak aangegeven om 
over te gaan tot de oprichting van een centrum 
voor architectuur en vormgeving. Het Neder
landse voorbeeld kan hier nogmaals als refe
rentie aangehaald worden, niet om het over te 
nemen, maar om ervan te leren. Het NAi is 
ontstaan uit een aantal losse initiatieven zoals 
de verzameling van archieven van architec
ten uitde 19deen20steeeuw,deprogrammatie 
van tentoonstellingen en de uitgave van een 
tijdschrift. Deze werden samengebracht in 
een grootschalig instituut in een even impo
sant gebouw in Rotterdam. Het archief dat 
erin is ondergebracht, is indrukwekkend. On
derzoekers worden trouwens zowel op 
infrastructureel als op financieel vlak gehol
pen. Van het archief wordt daarnaast gebruik 
gemaaktvoortentoonstellingen en publicaties. 
In zekere zin is het onmisbaar geworden voor 
de studie van de moderne architectuur in 
Nederland. Maar de uitstraling ervan is voor
lopig louter academisch. Van een invloed op 
het actuele architectuurdebat is weinig te 
merken. Alsof het lijdt onder de druk van een 

instituut dat er maar niet in lukt zich uit de 
enge wereld van de architectuur los te werken 
om op een verfrissende en substantiële ma
nier het debat over hedendaagse architectuur 
op gang te brengen. Het gezicht van het NAi 
wordt bepaald door de tentoonstellingen die 
meer op grootspraak uit zijn dan op echte 
communicatie. Dit alles is beslist niet zonder 
betekenis en is in zekere zin zelfs benijdens- 
waardig, maar de bijdrage die het levert aan 
de architectuurreflectie, het architectuurdebat 
en tenslotte het architectuurbeleid is mini
maal. Men zou kunnen zeggen dat het NAi het 
slachtoffer is van de luxe die er in Nederland 
heerst op het gebied van architectuur- 
informatie. Maar dat is een onvoldoende ver
klaring. De verambtelijking speelt evenzeer 
een rol.
Afgezien van het feit dat zo’n instituut in 
Vlaanderen ondenkbaar is, lijkt het ook niet 
gewenst. Het past helemaal in de trend van de 
overheid om zich op de markt te profileren, 
zonder zich vragen te stellen over de eigen
lijke inhoud en de eigenlijke taak. Dat wil 
allerminst zeggen dat het kind met het badwa
ter moet worden weggegooid. De verschil
lende afdelingen van het instituut hebben hun 
recht van bestaan. Een goed geordend en 
toegankelijk archief bijvoorbeeld is van le
vensbelang voor een architectuurbenadering 
die niet wil overgeleverd zijn aan de grillen 
van het moment, maar zich in een levendige 
traditie wil inschakelen. Maar het isoleren en 
als het ware monopoliseren en monumentali- 
seren van de architectuur lijkt niet de meest 
geschikte oplossing. De vraag is natuurlijk of 
de verschillende noodzakelijke functies van 
het architectuurinstituut op een meer dyna
mische en efficiënte manier ingevuld kunnen 
worden door een open centrum, zoals dat in 
de concept-beleidsbrief geschetst wordt.
Een onafhankelijk centrum voor architectuur 
en vormgeving zou enerzijds zijn archiverende 
doelstelling op een dynamische wijze moeten 
kunnen waarmaken - niet op de besloten, 
enge en zelfs reactionaire manier waarop het 
Sint-Lukasarchief functioneert - en ander
zijds een strijdbare positie moeten innemen 
met betrekking tot het verdiepen en vernieu
wen van het architectuurdebat. Het centrum 
voor architectuur en vormgeving mag niet in 
het verlengde liggen van het ambtelijke appa
raat, maar moet rebelse posities kunnen inne
men, niet om de rebellie zelf, maar omdat de 
architectuur van vandaag rebelse inzichten en 
posities nodig heeft om haar rol te kunnen 
blijven spelen. Het gaat niet om het bijstellen 
van de goede smaak of het oppoetsen van 
maskers, maar om het leveren van wezenlijke 
bijdragen, die alleen gestalte kunnen krijgen 
indien de architectuur verlaten en vergeten 
wordt, als een te verdedigen burcht, en indien 
men zich waagt in de arena van de tegenge
stelde belangen die de maatschappij van van
daag verdelen. Michael Sorkin heeft het over 
het ‘exquisite corpse’ van de architectuur. 
Zijn uitdagende taal heeft de architectuur van 
vandaag, ook bij ons, broodnodig om te ont
snappen aan de zelfbevrediging waarmee ze 
zich tevreden stelt.
Zo’n onafhankelijk centrum kan jammer ge
noeg niet bestaan zonder de substantiële steun 
van de overheid, maar van de andere kant 
heeft overheidssteun slechts zin als die over
heid zichzelf in zo’ n onafhankelijke en eigen
zinnige instelling wil engageren. Het is het 
tegendeel van het culturele ambassadeurschap. 
In plaats van zich voor zo’n dynamisch cen
trum voor architectuur en vormgeving in te 
zetten, heeft Minister Martens zijn fameuze 
harmoniemodel willen toepassen, dit wil zeg
gen: alles naar beneden halen tot een con
sumptief niveau. De Minister laat nu, voor de 
zoveelste keer, een inventaris maken van alle 
bestaande instellingen, betekenisvol of niet, 
om die, zonder verder onderzoek, bijeen te 
brengen om een centrum te vormen, of anders 
uitgedrukt, meteen onmogelijk te maken. Als 
het er toch komt, dan in elk geval onder zijn 
controle. Maar zo werkt het niet. Commissies 
en cultuur gaan niet samen. Raden en com
missies zijn voor een Minister echter wel 
handig om zich erachter te verschuilen. Poli- 
tiek blijkt zo nog onhandiger dan de architec
tuur zelf.

Geert Bekaert
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Van pakhuis Vlaanderen tot Beeldnatie
Over fotografie in Vlaanderen
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Parce que tout le monde la pratique, chacun 
croit avoir son mot à dire. Je parle bien sûr 
de la photographie.
Jean-François Chevrier

Hoe oud de fotografie is, weten we met 
zekerheid. Ze is er officieel sinds 1839. 
Wat we er precies mee aan moeten, of 
preciezer, hoe een instituut er vat op kan 
krijgen, is een onontwarbaar kluwen van 
tradities, voorkeuren, belangen en visies of 
het gebrek daaraan. Talloos zijn de model
len om op een institutionele manier met 
fotografie om te gaan. Voeg daarbij de 
vaststelling dat nogal wat van de bestaande 
initiatieven zich op een niet zelden plaats
en persoonsgebonden wijze hebben ont- 
wikkeld en de knoop wordt nog strakker 
getrokken. Redenen genoeg om, vooraleer 
het Vlaamse fotografiebeleid te bespreken, 
eerst een blik te werpen op de geschiedenis 
van deze omgang met fotografie.

Het begin van een institutionele omgang 
met fotografie

Fotoverzamelingen zijn zo oud als de foto
grafie zelf. Van meet af aan worden foto’s 
door bevlogen amateurs (en genootschap
pen) samengezocht en gekocht, zowel om 
hun esthetische kwaliteiten als om hun do
cumentaire eigenschappen of hun weten
schappelijke relevantie. De oprichting van 
publieke instellingen voor fotografie laat 
echter merkwaardig lang op zich wachten. 
In Europa zelfs tot de jaren ‘70 en ’80- yan 
deze eeuw welteverstaan. InGroot- 
Brittannië, Duitsland en Frankrijk worden 
weliswaar sinds 1850 al respectabele ar
chieven en collecties uitgebouwd en heel 
even ziet het er zelfs naar uit dat in 1896 in 
het Brusselse Jubelparkmuseum - dat op 
dat moment .‘Musées royaux des Arts 
décoratifs et industriels’ heet - het eerste 
fotografiemuseum ter wereld glansvol van 
start zal gaan. Maar net als bijvoorbeeld de 
plannen voor fotografiemusea in Haarlem 
en Amsterdam aan het begin van deze eeuw, 
zijn deze (op zich cultuur- en fotohistorisch 
interessante) projecten voetnoten in de in
stitutionele ontwikkelingsgeschiedenis van 
de fotografie. Voor meer consistente mo
dellen en effectieve verwezenlijkingen 
moeten we eerst even richting Amerika. 
In de jaren ’20 wordt daar bijvoorbeeld al 
fotografie aangekocht door het museum 
van Boston en het Metropolitan in New 
York. In diezelfde metropool beslist Alfred 
H. Barr Jr., in 1929 de eerste directeur van 
het nagelnieuwe Museum of Modem Art, 
om naast schilderkunst en beeldhouwkunst 
ook andere ‘expressievormen’ een plek te 
bieden, een idee dat hij had opgepikt tijdens 
zijn talrijke contacten met Europese avant- 
gardekunstenaars. In 1940 wordt een apart 
departement fotografie binnen het MOMA 
opgericht. Kunsthistoricus en fotografie- 
connoisseur Beaumont Newhall, wiens ten
toonstelling Photography 1839-1937 als 
een cruciale stap wordt gezien in de aan
vaarding van fotografie als een volwaar
dige museale kunst, is er de eerste conser
vator. [1] Kenmerkend voor de snel 
groeiende MOMA-fotocollectie is, naast 
het vroege besef dat de fotografie (als es
thetisch medium) een essentiële plaats heeft 
veroverd in de moderne kunst, ook het feit 
dat “deze verzameling functioneert binnen 
een museum dat zich in een brede zin richt 
op de moderne visuele cultuur en niet enkel 
op de traditionele kunstwerken, schilderij 
en sculptuur, maar ook op architectuur, 
design en film.” [2] Het fotografie- 
departement van het MOMA heeft in de 
loop van de voorbije halve eeuw ongetwij
feld het verwachtingspatroon ten opzichte 
van de fotografie en de fotografische 
tentoonstellingspraktijk verreikend beïn
vloed. Om slechts één concreet voorbeeld 
te noemen: de museale presentatiewijze, 
die vanaf de jaren ’70 zowat de norm zou 
worden, gaat terug op de MOMA-tentoon- 
stellingen uit de jaren ’40. Typisch daarbij 
is dat de foto’ s op een vergelijkbare manier 
worden gepresenteerd als grafiek of teke
ningen: onder passe-partout, zorgvuldig 
ingelijst achter glas en opgehangen op oog
hoogte. [3]
Het eerste openbare museum dat exclusief 
aan fotografie wordt gewijd, vinden we ook 
al in Amerika. Wanneer Edward Steichen 
in 1947 op hyperactieve en populistische 

wijze de leiding van het MOMA-fotografie- 
departement ovemeemt, wordt Newhall cu
rator van het International Museum of 
Photography at George Eastman House in 
Rochester, New York, waar hij een gede
gen verzamel-, tentoonstellings- en 
publicatiebeleid op gang brengt. Beide in
stellingen zouden talloze reizende fotogra- 
fietentoonstellingen samenstellen, die tot 
in de verste uithoeken van de VS zouden 
doordringen.

De photo boom

Zonder er een kwalitatieve beoordeling aan 
vast te knopen somt fotohistoricus Stuart 
Alexander nog een aantal elementen op die 
bijgedragen hebben tot wat men het ‘Ame
rikaanse model’ zou kunnen noemen. [4] 
Samen met het circuit van reizende 
fotografietentoonstellingen legt het Ame
rikaanse universitaire systeem de basis voor 
een stevige expansie van de infrastructuur 
voor fotografie als een medium voor ‘crea
tieve expressie’. Vóór de oorlog kon je in 
Amerika enkel en op eerder bescheiden 
schaal fotografie studeren met het oog op 
de uitoefening van het ‘beroep’ van foto
graaf. Na ’45 begint de notie ‘creative 
photography’, mede door toedoen van een 
aantal fotografiegrootheden die aan het do
ceren gaan (zoals Weston en Ansel Adams 
aan de West Coast, of Moholy-Nagy, 
Callahan en Siskind in Chicago), meer en 
meer een vaste plaats te krijgen in de pro
gramma’s van de Amerikaanse universitei- 
ten. Met als gevolg dat er niet, enkel een 
grotere groep breder gevormde fotografen, 
en leraars gestalte krijgt, maar ook een 
steeds ruimer en beter geïnformeerd pu
bliek dat - bijgestaan door het netwerk van 
ambulante tentoonstellingen- een zekere; 
affiniteit met het medium kan opbouwen. 
In het midden van de jaren ’60 gaat een 
generatie Amerikaanse jongeren die zich 
niet in de bestaande instituten kan vinden, 
op zoek naar eigen mogelijkheden. On
danks het feit dat in die dagen het gladdere 
en steeds efficiënter wordende medium te
levisie zich als rivaal aandient, blijft de 
fotografie in grote mate de taal van de 
nieuwe generatie. Zij beginnen hun eigen 
fotoboeken en tijdschriften uit te geven, 
organiseren tentoonstellingen, symposia, 
workshops en nieuwe plaatsen voor hun 
fotografie. Dit snel om zich heen grijpende 
offensief van activiteiten - vertrekkend van
uit de tegencultuur, maar later op zijn beurt 
evengoed deel uitmakend van het institu
tionele establishment — zou later bestem
peld worden als de photo boom. In elk geval 
vormde het de aanzet tot een proliferatie 
van fotografie-instituten in Amerika. Eind 
jaren ’60 zorgt een nieuw fenomeen voor 
een bijkomende versterking van de positie 
van de fotografie. Onder meer samenhan
gend met een grotere waardering van de 
vintage-afdruk duiken de eerste commer
ciële fotogaleries op en infiltreren de me
chanismen van de markt en de moderne 
businesspraktijken geleidelijk aan ook dit 
veld. Tussen 1975 en 1991 bijvoorbeeld 
zouden de prijzen voor fotografie met 680% 
stijgen.
Merkwaardig is dat rond de periode waarin 
foto’s in het veiling- en galeriecircuit een 
gullere afzet vinden, er steeds meer musea, 
zowel in de States als in Europa, bereid 
gevonden worden om het medium een vaste 
stek te geven. Zo bouwt David Travis in 
1974 een fotografiedepartement uit in het 
Art Institute of Chicago en creëert Anne 
W. Tucker een jaar later een fotocollectie 
binnen het Museum of Fine Arts van 
Houston. Van 1975 dateert eveneens de 
fotoafdeling die Mark Haworth-Booth voor 
het Victoria & Albert Museum in Londen 
gaat leiden, voortbouwend op de aankopen 
die er vanaf 1856 al sporadisch waren ver
richt. Ook andere grote kunstmusea gaan in 
de loop van de jaren ’70 en ’80 heel aan
zienlijke historische verzamelingen aanko
pen en/of uitbouwen: het J. Paul Getty Mu
seum in Los Angeles bijvoorbeeld, of het 
Musée National d’Art Moderne in Parijs, 
Folkwang in Essen, Ludwig in Keulen, 
Orsay in Parijs of het Stedelijk Museum in 
Amsterdam. Al neemt dat laatste in deze rij 
wel een aparte plaats in. Het Stedelijk is het 
eerste museum voor moderne beeldende 
kunst in Europa dat een fotocollectie be
gint, in 1959 door Willem Sandberg naar 

onversneden MOMA-voorbeeld gemodel
leerd. [5] Met hetzelfde modernistische 
startkapitaal, maar niet meteen met verge
lijkbare tomeloze mogelijkheden waar het 
collectievorming en uitstraling betreft. Zo 
duurt het tot een stuk in de jaren ’70, wan
neer onder het conservatorschap van Els 
Barents de verzameling fotografie van het 
Stedelijk een beduidende sprong voorwaarts 
maakt, onder meer door de aankoop van de 
rijke verzameling 20ste-eeuwse fotografie 
van fotograaf-verzamelaar Willem Diep
raam. Momenteel bewaart huidig curator 
Hripsimé Visser zo’n 4.000 werken, die 
niet in een permanente opstelling figure
ren, maar waaruit sporadisch thematische 
selecties gepresenteerd en gedocumenteerd 
worden.
In de loop van de jaren ’70 en ’80 worden 
nog tal van nieuwe musea of instituten 
opgericht, die zich zo goed als uitsluitend 
op fotografie richten. In 1972 opent in 
Châlon-sur-Saône het Musée Nicéphore 
Niépce en in 1974 krijgt New York er het 
International Center of Photography bij. 
1982 is het beginjaar van het Centre National 
de la Photographie in Parij s en een j aar later 
start in het Engelse Bradford het National 
Museum of Photography, Film and 
Television, terwijl het Musée de l’Elysée in 
Lausanne de deuren opent in 1985.1986 is 
het startjaar van het Provinciaal Museum 
voor Fotografie in Antwerpen, amper een 
jaar later gevolgd door het Musée de la 
Photographie in Charleroi. In diezelfde 
tijdsspanne maken ook een aantal ‘alterna
tieve’ fOto-instellingen of meer regionale 
centra voor fotografie opgang. Het Los 
Angeles Center for Photographic Studies 
bijvoorbeeld, of het Centre Régional de la 
Photographie Nord-Pas-de-Calais in 
Douchy-les-Mines, de Stichting Perspektief 
in Rotterdam of de Fotogalerie Forum 
Stadtpark in het Oostenrijkse Graz.

Andere beleidsinstrumenten

Naastde oprichting van foto-instituten zijn 
er nog een aantal andere instrumenten om 
een institutionele omgang met fotografie te 
ontwikkelen. Opnieuw speelt Amerika de 
rol van voortrekker, zij het nu en dan iets 
dichter op de hielen gezeten door Europa. 
Zo is een publicatiebeleid een graadmeter 
voor de mate waarin men de fotografie 
ernstig neemt. Kan men in de jaren ’70 alle 
nieuwe fotografie-uitgaven nog enigszins 
bijhouden, dan is er dezer dagen veeleer 
sprake van een vloed aan monografieën, 
historische, theoretische en kritische wer
ken, die in menig westers land-behalve het 
onze - het licht zien. Ook tijdschriften 
vervullen een belangrijke functie. Ze bie
den (in het beste geval) niet enkel ruimte 
aan of informatie over het werk van foto
grafen, maar kunnen het publiek van een 
breed scala aan historische, theoretische en 
kritische funderingen van de fotografie ken
nis laten nemen. Nog een indicator is het 
onderwijs. Zoals gezegd, kan men in Ame
rika al heel vroeg fotografie gaan studeren 
op. universitair niveau en zeker sinds de 
jaren ’70 maakt de geschiedenis van de 
fotografie er deel uit van heel wat leer
programma’s. Zo’n inbedding van de foto
grafie in het onderwijssysteem kan het we
tenschappelijke onderzoek, zowel aan de 
universiteiten als binnen de diverse musea, 
in principe enkel ten goede komen. Een 
systeem van beurzen en prijzen houdt ver
der een en ander draaiende. Al in de ja
ren ’60 kent men overzee zowat een 
exponentiële stijging van het aantal foto
grafen dat een Guggenheim Fellowship ont
vangt en sinds 1965 ondersteunt The 
National Endowment for the Arts systema
tisch en royaal de fotografie via een subsidie
systeem voor tentoonstellingen en kunste
naarsbeurzen. De ‘opdrachten’ die de over
heid aan fotografen toebedeelt, vormen 
eveneens een element van een fotografie
beleid. Een quasi-mythisch voorbeeld is de 
Mission héliographique uit 1851, een foto
grafische inventarisatie (opgedragen door 
de Franse staat aan pioniers als Bayard, Le 
Secq, Baldus en Le Gray) van de met verval 
bedreigde historische monumenten. Het 
maatschappelijk geëngageerde prototype 
is uiteraard het Amerikaanse Farm Security 
Administration-project, waarin een dozijn 
fotografen waaronder Walker Evans of 
Dorothea Lange samen met socioloog Roy 

Stryker de precaire situatie van de Ameri
kaanse landarbeiders in de depressiejaren 
in kaart brengt. In Europa beleven we pas 
terug vanaf de jaren ’80 de systematische 
uitbouw van fotografieopdrachten. In 
Frankrijk loopt bijvoorbeeld sinds 1983 de 
Mission Photographique de la D.A.T.A.R. 
(Délégation à l’aménagement du territoire 
et à l’action régionale) dat door de interna
tionale keuze van de fotografen en de afge- 
bakende thema’ s alvast tot nadenken stemt 
over de eigentijdse fotografische praktijk, 
de sociale rol van de kunstenaar en het 
gegeven opdrachtfotografie op zich. De 
eveneens Franse Mission Photographique 
du Transmanche, het Amerikaanse Central 
Arizona Project of het Beirut City Center
project kunnen net zo als voorbeelden wor
den aangestipt, die inmiddels in diverse 
gradaties van diepgang en ambitie navol
ging hebben gekregen. PhotoWork(s) in 
Progress bijvoorbeeld, een internationaal 
opdrachtproject van het Nederlands Foto 
Instituut, beoogt sinds 1997 via een multi
disciplinaire aanpak een impuls te geven 
aan de ontwikkeling van de hedendaagse 
documentaire fotografie.
Een ander uitgesproken fotografisch insti
tuut, dat zich de laatste 30 jaar heeft ont
wikkeld, is het fotografiefestival. Net als 
bij de opdrachtfotografie ligt de bakermat 
in Europa, in Frankrijk, waar sinds 1970 in 
Arles jaarlijks de Rencontres Internatio
nales de la Photographie plaatsvinden, een. 
amalgaam van thematische tentoonstellin
gen, projecties, workshops en portfolio- 
keuringen, en dat in zijn vroegste dagen ten 
dele fungeert als uitwisselingsplaats tussen 
de Oude en de Nieuwe Wereld, net zoals de 
Duitse Film und Foto-tentoonstelling uit 
1929 of de Subjektive Fotografie-presenta- 
ties uit de vijftiger jaren dat hadden ge
daan. [6] Arles kentin elk geval heel wat 
navolging. Parijs bedenkt in 1977 een urbane 
formule, de Mois de la Photo die op haar 
beurt tal van steden aan hetfotofeestenzet. 
Sinds 1986 heeft bijvoorbeeld ook Houston 
zijn Foto Fest of Barcelona zijn Primavera< 
Fotogrâjica. Vanaf 1988 vindt in Rotter- 
dam de Fotografie Biënnale plaats, een 
initiatief van de inmiddels opgeheven Stich- 
ting Perspektief. Samen met een tendens tot 
onstuitbare schaalvergroting, commerciali
sering en inhoudelijke stagnering bij een 
aantal van deze manifestaties, valt bij an
dere een trend op om via het inschakelen 
van gastcuratoren of artistieke directeurs 
het festival van een theoretische of min
stens thematische onderbouw te voorzien. 
In 1995 stelt André Rouillé bijvoorbeeld 
een interessante Mai de la Photo samen in 
Reims over de Esthétiques de l’ordinaire 
en dit jaar wordt de dertigste editie van 
Arles inhoudelijk in handen gegeven van 
de Franse fotograaf en uitgever Gilles Mora. 
De positie van de fotografie is de laatste 
jaren nog verstevigd door de uitbouw van 
privé- en bedrijfscollecties van voorname
lijk hedendaagse fotografie. De systema
tische en professionele wijze waarop deze 
particuliere verzamelingen worden samen
gesteld, gepresenteerd en gelegitimeerd in 
het publieke domein, geven zowat elk mu
seum voor actuele kunst en elk fotografie
museum in Europa het nakijken. Een in
drukwekkend voorbeeld is de collectie van 
de DG-Bank in Frankfurt, die sinds 1993 
een collectie hedendaagse fotografie van 
om en bij de 3.000 werken van zo’n 250 ac
tuele kunstenaars heeft samengebracht. Ver
gezeld van een gefundeerd boekwerk, geti
teld The Promise of Photography reist een 
selectie daaruit op dit moment langs be
langrijke Europese tentoonstellingscentra. 
Dichter bij ons is er sinds 1990 de kleinere, 
maar exemplarische verzameling actuele 
fotografie van de in Brussel gevestigde 
industriegroep Lhoist. [7]

Fotografie als beeldende kunst

Vanaf de jaren ’70 nog enigszins aarzelend, 
maar in de volgende decennia wordt de 
fotografie als een volwaardig artistiek 
uitdrukkingsmiddel erkend en gecultiveerd 
binnen het circuit van de actuele kunst. Een 
tweede en vooralsnog onstuitbaar lijkende 
photo boom. Steeds meer kunstinstellingen 
en -galeries storten zich ongegeneerd op 
‘een bepaald soort’ fotografie, wat aanlei
ding geeft tot een nog sterkere polarisering 
van het medium. Fotografie is kunst of niet.



Het meest voelbaar is die polarisering in de 
kunstmusea die beschikken over een 
fotografiedepartement. Hripsimé Visser 
beschrijft bijvoorbeeld hoe de fotografie- 
collectie van het Stedelijk volstrekt naast 
de collectie schilder- en beeldhouwkunst 
functioneert, die weliswaar sinds de jaren 
’70 ook fotografisch werk van de conceptu- 
elen omvat, “in het kader van de ontwikke
ling van de moderne kunst” en niet als 
fotografische uitdrukkingen. Pas met de 
aankoop van bijvoorbeeld foto’s van Cindy 
Sherman in de jaren ’ 80 en de fotografische 
werken, die de idee van het ‘tableau’ als 
uitgangspunt nemen, wordt een soort brug 
geslagen tussen beide collecties. [8] 
Op tal van plaatsen waar de actuele foto
kunst dezer dagen gepromoot wordt echter 
een al te ‘probleemloze’ omgang met foto
grafie ontwikkeld. De complexe geschie
denis van het fotografische beeld sinds 1839 
wordt terzijde geschoven, of zelfs helemaal 
ontkend. In sommige kunstmusea en -gale
ries lijkt het alsof de geschiedenis van de 
fotografie pas ergens begint in de loop van 
de jaren ’60. Een rijk en breed historisch 
discours over fotografie wordt daardoor 
veronachtzaamd en tegelijk krijgt een ruim 
deel van het actuele fotografische werk een 
heel wat armere lectuur dan waar ze recht 
op heeft. Het is een vaststelling die nog 
verder doorgedacht kan worden. Uitgangs
punt is dan de stelling dat men voor een 
goed begrip van de beeldende kunst vanaf 
pakweg 1850 de aanwezigheid en de 
finaliteiten van het medium fotografie een 
veel ruimere plaats dient toe te kennen dan 
totnogtoe in de kunstwetenschappen en de 
tentoonstellingspraktijk van de meeste 
musea voor schone en moderne kunsten het 
geval is. Foto’s zijn voor kunsthistorici of 
curators, die zich op de 19de- en 20ste- 
eeuwse kunst toeleggen, louter documen
ten, die hooguit als secundaire illustratie 
achter in een catalogus terechtkomen. De 
impact - niet enkel van die ‘documenten’, 
maar van het ‘fotografische dispositief - 
op het denken en de ‘ ‘visie’ van beeldende 
kunstenaars sinds het ontstaan van de foto
grafie, komt doorgaans weinig of nooit aan 
de orde. (9] Laat staan dat hun fotogra
fische activiteit onderwerp wordt van een 
geïntegreerd of specifiek onderzoek. Het 
aantal studies in deze neemt weliswaar lang
zamerhand toe - het fotografische werk van 
bijvoorbeeld Pierre Bonnard, Edgar Degas, 
Constantin Brancusi, Medardo Rosso, Pablo 
Picasso, ... tot Sigmar Polke of Gerhard 
Richter krijgt inmiddels een ruimere situe
ring en een articulatie als specifiek pro
ject - maar van een effectieve, fundamen
tele integratie van fotografie en ‘het foto
grafische’ bij het bedenken en vormgeven 
van kunsttentoonstellingen is nog lang geen 
sprake. Het is nochtans een stimulerend 
terrein van onderzoek en samenwerking, 
dat door zowel de universiteiten, als de 
kunst- en fotografiemusea prominenter op 
de agenda zou kunnen worden gezet.
Tenslotte. We kennen, zoals gezegd, het 
begin van de fotografie. Naar verluidt is 
haar einde ook al enige tijd nabij en bevin
den we ons inmiddels in het post- 
fotografische tijdperk. [10] Dat de nume
rieke fotografie uiteindelijk haar analoge 
collega tot een industrieel-archeologisch 
relict zal reduceren, of dat, met andere 
woorden, de donkere kamer hoe dan ook 
zal verdwijnen, wordt steeds vaker gesteld. 
Wars van de vraag in welke mate digitali
sering effectief het einde zal betekenen van 
de fotografie zoals we die tot nu hebben 
gekend, vormt de reflectie over en het inte
greren van deze ontwikkelingen een bijko
mende uitdaging voor alle instituties die 
vandaag vat proberen te krijgen op fotogra
fie.

Bij ons in Vlaanderen

Om na deze lange verkenningsvlucht terug 
met beide voeten grond te raken - en met
een tenvolle het besef te laten doordringen 
dat een (allesbehalve exhaustieve) check
list van mogelijke plaatsen en evoluerende 
plaatsbepalingen van de fotografie, abstrac
tie maakt van de concrete en complexe 
realiteit van elke plek op zich - kan men 
wellicht nergens beter landen dan op de 
Antwerpse gedempte Zuiderdokken. Daar 
bevindt zich in het voormalig pakhuis 
‘Vlaanderen’, op een steenworp van het 

Museum voor Hedendaagse Kunst en op 
een boogscheut van het Koninklijk Mu
seum voor Schone Kunsten, sinds 1986 het 
Provinciaal Museum voor Fotografie, het 
onregelmatig kloppende hart van het ‘foto
grafische veld’ in Vlaanderen. Vooraleer 
we uitvoerig zullen focussen op dit mu
seum - en op de nakende herstructurering - 
proberen we kort en bondig een beeld te 
schetsen van het fotografische veld in Vlaan
deren.
Wat meteen in het oog springt, is dat de 
fotografie hier nooit in een ruimer institu
tioneel netwerk is terechtgekomen. De ver
schillende ‘plaatsen’ zijn nooit op elkaar 
aangesloten: de interactie tussen musea en 
galeries, archieven, universiteiten of kunst
scholen is bijzonder pover. Daarnaast heb
ben uitgeverijen en tijdschriften nooit kun
nen rekenen op financiële steun van over
heidswege. Van een breed geïnformeerd 
publiek en een kritische fotografische ‘cul
tuur’ is dan ook nauwelijks sprake.
Naast de occasionele verzameling in het 
Jubelpark heeft geen enkel kunstmuseum 
in dit land een betekenisvolle collectie his
torische of moderne fotografie in huis, noch 
was er vóór de komst van het fotografie
museum een systematisch presentatie
podium voor eigentijdse fotografie voor
handen. Mede daarom valt vanaf de jaren 
’70 wellicht de activiteit van een aantal 
kleine galeries (Paule Pia in Antwerpen, 
‘t Pepertje in Diepenbeek en vooral XYZ in 
Gent) waar te nemen, die hooguit een de
cennium later weer uitdooft. In de loop van 
de jaren ’90 neemt de Antwerpse Galerie 
DB-S deze draad af en toe bescheiden weer 
op. De boom van de actuele kunstfotografie 
is relatief langzaam doorgedrongen tot onze 
galeries en zeker tot de musea van heden
daagse kunst. In het PMMK is de fotografie 
zo goed als afwezig, in het SMAK en het 
MUHKA is gekozen (?) voor een fragmen
taire benadering van het medium fotogra
fie. Ook in Vlaanderen is sprake van een 
sterke polarisering: er is een fotografie- 
circuit eft een kunstcircuit. En momenteel 
wil iedere fotograaf kost wat kost in dat 
laatste terecht. Alleen al om de historische 
en intrinsieke relativiteit van deze situatie 
bloot te leggen, is een alert fotografie
museum een noodzaak.
Schrijnend is echter vooral de vaststelling 
dat er in Vlaanderen nauwelijks een begin 
is gemaakt met het wetenschappelijke on
derzoek naar de geschiedenis en ontwikke
ling van de fotografie, noch aan de univer
siteiten, noch aan de academies die een 
fotografie-opleiding aanbieden. “Door dit 
gebrek aan onderzoek worden clichés over 
fotografie steeds opnieuw bevestigd en blijft 
het beeld over fotografie onveranderd. 
Omdat het theoretische onderwijs in de 
fotografie geen of slechts een marginale 
plaats heeft in het onderwijsprogramma 
van de universiteiten en academies, ont
breekt het aan een historisch bewustzijn en 
een theoretisch kader waarmee de fotogra
fie kan worden benaderd.” [11] Afgezien 
van een aantal persoonlijke initiatieven is 
een systematische, gecoördineerde en ge
structureerde wetenschappelijke praktijk zo 
goed als onbestaande.
Op het vlak van het festivalwezen en de 
opdrachtfotografie onthouden we in Vlaan
deren hooguit de Zomer van de Fotografie 
en de Documentaire Foto-Opdrachten 
Vlaanderen, die beide occasioneel voor een 
paar sterkere momenten, maar allerminst 
voor houvast zorgen en in elk geval verble
ken in een internationaal perspectief. 
Memorabel blijft de opdracht die in het 
kader van Antwerpen ’93 werd gerealiseerd 
door Hans Aarsman, Heinz Cibulka, John 
Davies, André Gelpke en Bernard Plossu. 
Een initiatief met een kritisch Bildungs- 
potentieel is (of was?) eveneens het twee
jaarlijkse International Seminar on Photo
graphy, georganiseerd door Aksent vzw, met 
tentoonstellingen en workshops door inter
nationale fotografen van niveau. Niet zel
den liep ook daar echter het gemis aan een 
fundamenteel fotografiediscours uit op een 
nogal monomane, op de techniek afge
stemde verwachting van het publiek. Dat 
brengt ons meteen tot de bedenking dat het 
aan fotoclubs en fotokringen in Vlaanderen 
nooit heeft ontbroken. Ze tellen duizenden 
leden. Is hun subsidie als socioculturele 
vereniging helder geregeld door de Vlaamse 
Gemeenschap, dan houdt die overheid er 

ten opzichte van het globale fotografische 
veld een compleet ad-hocbeleid op na. Ei
genlijk is er op het Vlaamse beleidsniveau 
nooit nagedacht over fotografie als speci
fieke entiteit binnen het culturele domein. 
Wellicht omdat niemand daar ooit om heeft 
gevraagd...

Het pakhuis ‘Vlaanderen’

De plek in Vlaanderen die, van ver of dicht
bij, met de meeste van de hier summier 
geschetste lijnen, verbonden is of probeert 
te zijn, is het Provinciaal Museum voor 
Fotografie. Op een relatief korte termijn 
werd best wat opgebouwd in Antwerpen. 
Een korte geschiedenis. Het museum dankt 
zijn bestaan aan een ingenieur, Karel Sano, 
afdelingsleider van Gevaert Photopro- 
ducten NV in Mortsel, die aanvankelijk in 
het bedrijf zelf een fotografiemuseum wou 
opzetten, waar naar analogie met het Agfa 
Historama in Keulen, historisch interes
sante apparatuur getoond zou worden, sa
men met de resultaten ervan. [12] Toen dat 
in eigen huis niet lukte, kwam hij met zijn 
voorstel en collectie aanzetten bij het toen
malige Provinciaal Museum voor Kunst
ambachten, het Sterckshof in Deume. Een 
en ander resulteerde in 1965 in de tentoon
stelling 725jaar Fotografie in België en 
uiteindelijk in de overdracht van de Gevaert- 
collectie aan de provincie Antwerpen, met 
de uitdrukkelijke bedoeling om er een heus 
fotografiemuseum mee uit te bouwen. On
der leiding van historicus Roger Coenen, 
die zich vooral op de apparatuur richtte, 
later bijgestaan door kunsthistoricus Pool 
Andries, die zich in het fotobeeld kon gaan 
specialiseren, ontgroeide de Afdeling Foto 
en Film en de gespecialiseerde bibliotheek 
de beschikbare ruimte in het Stercks
hof. [13] Het leegstaande pakhuis ‘Vlaan
deren’ aan de Waalse Kaai zou een nieuw 
onderkomen bieden.
Van in het begin was het dus de bedoeling 
om, naar het voorstel van zijn ‘stichter’, de 
relatie tussen apparatuur eh beeld in kaart te 
brengen. Ook in een recente formulering 
van de doelstellingen van het museum blijft 
dit het uitgangspunt: de opdracht bestaat 
erin “de objecten van het fotografische me
dium, zowel de foto’s als de technische 
instrumenten van de fotografie, vanaf het 
ontstaan van de fotografie tot nu, te verza
melen, te bewaren en te bestuderen.” [14] 
Het is een niet te onderschatten erfenis, die 
het globale project van dit museum heeft 
gedetermineerd en tegelijk de mogelijk
heid inhoudt om zich te profileren.
De collectie historische camera’ s staat naar 
verluidt op wereldniveau. Van meet af aan 
werd een systematisch verzamelbeleid ge
voerd met als resultaat een historisch repre
sentatief en evenwichtig geheel van ca- 
mera-apparatuur, aangevuld met andere ma
teriële getuigen uit allerhande fotografische 
toepassingsgebieden. De prominente aan
wezigheid van de fotografica legt echter 
een hypotheek op het inhoudelijke uitgangs
punt om camera en beeld aan elkaar te 
linken in een helder en steekhoudend foto- 
en cultuurhistorisch parcours. Het over
vloedige technische materiaal kan precies 
een zicht op het fotografische beeld ontne
men. Om de elementaire ontwikkelings
lijnen van de relatie tussen beeld en appara
tuur te schetsen, reserveert het Musée de la 
Photographie in Charleroi bijvoorbeeld 
slechts één enkele kamer en hooguit een 
paar dozijn toestellen. Hoeveel wegwerp
camera’s moet je tonen om het principe 
duidelijk te maken? Anderzijds kunnen we 
niet simpelweg om het feit heen dat het 
Antwerpse museum in zijn unieke collectie 
fotografica een aanzienlijke reden van be
staan vindt. Om dit sterke punt ook te 
valoriseren binnen het globale museum
project, is echter een aanpak nodig die dit 
gegeven boven een antiquarisch of indus
trieel-archeologisch niveau uittilt. Daarin 
is het museum tot op heden nog niet ge
slaagd. ■
Een tweede onmiskenbare bestaansreden 
kreeg het fotografiemuseum ook al mee 
vanaf day one: een eigen fotocollectie. Het 
lijkt tot het wezen van de fotografie te 
behoren dat elke verzameling foto’s in 
wezen arbitrair is, zeker als men zich zoals 
in Antwerpen op het (gemotiveerde en ver
dedigbare) uitgangspunt heeft gericht om 
een verzameling fotobeelden samen te bren

gen, even divers als het medium en haar 
toepassingen zelf. “Zowel historische als 
actuele foto’s, zowel kunst als documen
taire fotografie, zowel vrije als toegepaste 
fotografie en zowel glasplaten, negatieven, 
contactafdrukken, foto’s en fotoboeken” 
maken deel uit van de collectie. Maar hoe
wel de verzameling tot nu dus “eerder in de 
breedte en minder in de diepte is uitge
bouwd” en er “ernstige lacunes op het ge
bied van de fotografische producties vanaf 
de jaren ’60" te signaleren zijn, kan men ze 
zeker een representatief en op bepaalde 
domeinen zelfs internationaal niveau toe
schrijven. [15] Opnieuw een behoorlijk 
potentieel, dus, dat door een aantal intentie
verklaringen omtrent het verzamelbeleid 
van het museum, zelfs nog meer krediet 
verdient: “De voornaamste inspanningen 
en investeringen zullen in de toekomst 
worden besteed aan de actualisering en 
upgrading van de verzameling fotogra
fische beelden”. [16] Evenmin ontbreekt 
het aan steekhoudende criteria en prioritei
tenregelingen om die plannen ten uitvoer te 
brengen, maar opnieuw lijkt het museum er 
maar niet in te slagen om deze troef uit te 
spelen. Zo krijgt de buitenwereld, afgezien 
van het vrij statische parcours in de - ove
rigens naar actuele tentoonstellingsnormen 
ondermaatse - permanente zalen van het 
museum, nauwelijks lucht van het feit dat 
in dit huis inmiddels zo’n 50.000 foto
beelden werden verzameld. Jammer ge
noeg werd de (geautomatiseerde) registra
tie daarvan nog lang niet afgewerkt, bestaat 
er geen actuele bestandscatalogus en heeft 
er nog zo goed als geen wetenschappelijk 
onderzoek plaatsgevonden van het eigen 
bestand, zowel wat apparatuur als beeld 
betreft. Naast een paar deelcatalogi van de 
collectie, is de inmiddels uitgeputte catalo
gus Fotografie Vroeger en Nu het meest 
recente naslag- en standaardwerk bij de 
eigen verzameling. Het dateert van 1982, 
dat is vier jaar vóór het museum het pakhuis 
in bezit nam.
Op zoek naar antwoorden op de voor de 
handliggende vraag hoe dit zoal mogelijk 
is, stuiten we, naast een aantal interne 
swampstories en verwikkelingen, vooreerst 
op de nuchtere vaststelling dat we hier 
effectief met een ‘provinciaal’ museum te 
maken hebben. Het Museum voor Fotogra
fie Is een provinciale instelling en heeft, in 
tegenstelling tot de rijksmusea of musea 
met een vzw-statuut, geen rechtspersoon
lijkheid. Het beleid berust derhalve bij de 
bestendige deputatie van de provincie Ant
werpen, die hierover verslag uitbrengt aan 
de Provincieraad. Besluiten betreffende het 
Museum voor Fotografie volgen doorgaans 
na overleg tussen museumleiding, de direc
teur van de 8ste directie-cultuur en de be
stendig afgevaardigde bevoegd voor de pro
vinciale culturele instellingen, enzovoort, 
enzovoort. Het zal met zo’n structuur best 
wel loslopen voor pakweg het rustig voort
kabbelende Provinciaal Museum Emile 
Verhaeren in Sint-Amands aan de Schelde, 
maar blijkbaar niet voor zo’n complexe 
instelling als een Museum voor Fotografie, 
en helemaal niet als die ook nog ‘ns troeven 
kan (en wil) voorleggen om voluit, of zelfs 
internationaal, te gaan.
Nog een stukje institutionele geschiedenis 
zet het problematische karakter van deze 
werkingsstructuur extra in de verf. Nadat 
het museum aan de Waalse Kaai in 1986 uit 
de startblokken was geraakt, leidden onder 
meer interne conflicten ertoe dat de eerste 
conservator Roger Coenen het pand verliet 
en Pool Andries eerst-aanwezend (en enig) 
wetenschappelijk assistent werd. Daarbij 
werd wel “door het provinciebestuur, in 
overeenkomst met Agfa-Gevaert, een ma
nager aangesteld, Marc Andries, die zijn 
mandaat niet beëindigde en na een tweetal 
jaar werd opgevolgd door een nieuwe ma
nager, Eugène Van Hoye, afgevaardigd via 
de public relations b.v.b.a. Words Unlimi
ted, tot einde 1999”. [17] Afgezien nog van 
de vaststelling dat cultuur- en bedrijfsleven 
elkaar nog steeds probleemloos lijken te 
vinden in het pakhuis Vlaanderen of dat het 
provinciebestuur best wel bij de tijd was 
met haar optie voor het zaligmakende 
managermodel, betekende deze construc
tie vooral een onbegrijpelijk vertragings- 
manoeuvre, een belemmering zelfs voor 
het al zo moeizaam functionerende mu
seum. Tegenover de sponsoringdossiers die
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de huidige manager versierde, staan bij
voorbeeld publieke wapenfeiten als de lan
cering van een met een museumfoto be
drukt extra-large t-shirt, de presentatie van 
een door Corneille beschilderd Philips- 
scheerapparaat - Let ’s make things better— 
naast een kleurrijke nachtverlichting van 
de museumfaçade, de promotie van een 
uurwerkmerk door Herb Ritts of het onge
nuanceerd omleiden van het World Press- 
circus langs Antwerpen. Ondertussen ploegt 
de eerst-aanwezend wetenschappelijk as
sistent toegeeflijk voort, schijnbaar onaan
geroerd door de peptalk van zijn directeur. 
Van Hoye: “Het provinciebestuur van Ant
werpen en de directie van dit museum wil
len de lat zeer hoog leggen. We willen 
gewoon het beste museum van België zijn. 
Ik denk dat we dat al zijn en we willen dat 
ook blijven. Ook Europees willen we in de 
toptien." [ 18] Natuurlijk worden deze soms 
welhaast tot mededogen stemmende rede
voeringen ook ingegeven door de verwach
tingen van de verantwoordelijke overheid. 
Dat voor een député cultuur die ondoor
dacht managers in een museum neerpoot, 
het doorslaggevende criterium de bezoe
kersaantallen en de media-aandacht zijn, 
hoeft nauwelijks te verbazen. Van Hoye: 
“De parameter ‘aantal bezoekers’ speelt 
voor de overheid. We komen dit jaar met 
alle gemak tot 75.000 bezoekers, wat een 
gigantische stijging is tegenover de pak
weg 41.000 van vorig jaar.” [19]
Vanuit die optiek lijkt het haast logisch dat 
het tentoonstellingsbeleid weinig ruimte 
heeft gekregen om zich inhoudelijk kwali
tatief te profileren. Ook al gezien het 
onaardse ritme dat men zichzelf blijkbaar 
heeft moeten opleggen om in de eerste 
plaats aan de cijfervereisten te kunnen vol
doen: het museum voor fotografie scoort 
zo’n 15 tot 18 tijdelijke tentoonstellingen 
per jaar, gespreid over 6 tentoonstellings- 
perioden. Zelfs al zitten daar telkens wel 
een aantal ingehuurde tentoonstellingen bij, 
dan blijft het een dubieuze, zoniet onmoge
lijke taak voor een wetenschappelijke staf, 
die uit één bibliothecaris en recent uit twee 
kunsthistorici bestaat. [20] Voeg daar de 
dagelijkse museumwerking bij, prospectie, 
enzovoort en we begrijpen al iets beter 
waarom het museum totnogtoe zo weinig 
heeft aangevangen met zijn eigen kapitale 
collectie en wellicht ook - ten dele - waarom 
er in de voorbije tien jaar zo weinig geïnspi
reerde of zelfs maar ‘frisse’ tijdelijke ten
toonstellingen hebben plaatsgevonden. In 
die zin zou je ronduit kunnen concluderen 
dat het de Provincie zelf is die een behoor
lijke werking en een optimale uitbouw van 
haar eigen museum in de weg staat, door 
tegenover de verwachtingen die ze koestert 
niet de gepaste ‘mensen en middelen’ te 
plaatsen.
Op zoek naar meer mogelijkheden heeft het 
museum zichzelf alvast tot doel gesteld om 
binnen het nieuwe museumdecreet op lan
delijk niveau erkend te worden door de 
Vlaamse Gemeenschap. Een merkwaardige 
vaststelling blijft hier echter dat er zowel 
qua feitelijke als inhoudelijke betrokken
heid van de Vlaamse Gemeenschap bij het 
fotografieveld, geen enkele gerichte uit
spraak blijkt te bestaan. Niets. Foto
tentoonstellingen en fotografen kunnen wel 
occasioneel aanspraak maken op project
subsidies (zo kreeg het museum in 1998 
bijvoorbeeld 1,4 miljoen BEF toegescho
ven), werkbeurzen of een zeldzame cultuur- 
prijs, maar de eigenheid en de specifieke 
ontwikkelingen van het fotografieveld heb
ben niet tot een specifiek beleidskader aan
leiding gegeven. Een grotere betrokken
heid van de Vlaamse Gemeenschap is ech
ter hoogstnoodzakelijk, zeker in het licht 
van de ingrijpende veranderingen waar het 
museum voorstaat.

De Beeldnatie

In april 2000 sluit het pakhuis Vlaanderen 
aan de Waalse Kaai de deuren om, als alles 
goed gaat, een jaar later te heropenen bin
nen een ‘centrum voor het beeld’, dat naar 
verluidt ‘Beeldnatie’ zal heten. Partner in 
de Beeldnatie is het inmiddels tot één vzw 
gefusioneerde Filmmuseum en Centrum 
voor Nieuwe Media.
Een instituut voor beeldcultuur is op zich 
geen onzinnige of wereldvreemde construc
tie. Ook in Nederland bijvoorbeeld werd 
recent een soortgelijk idee door Staatsse
cretaris voor Cultuur Rick Van der Ploeg 
opgepikt uit eerdere voorstellen van de 
betrokken sector, om zo uit het ingewik
kelde machtsspel omtrent de oprichting van 
een Nederlands nationaal fotografiemuseum 

te raken. [21] Maar ging het daar hoe dan 
ook om een inhoudelijke beleidsoptie, dan 
ligt het vertrekpunt voor de ‘Beeldnatie’ in 
Antwerpen weer heel wat prozaïscher. Het 
Museum voor Fotografie zocht en vond een 
uitbreidingsmogelijkheid en overtuigde de 
Provincie om drie belendende panden aan 
te kopen, waardoor de beschikbare opper
vlakte nagenoeg verdubbeld zou worden. 
Rond die tijd raakten het Filmmuseum en 
De Andere Film dakloos, klopten recht
streeks aan bij de Provinciegouverneur en 
kregen prompt een nieuwe stek toegewe
zen binnen de geplande uitbreidingen van 
het pakhuis Vlaanderen én een tweede kans 
aangeboden om de ideeën voor een beeld- 
centrum, die tijdens Antwerpen 93 waren 
gelanceerd, verder ten uitvoer te brengen. 
In feite hadden de Beeldnatie-partners dus 
allerminst een triootje in gedachten, het 
kwam er gewoon van en wie alvast onder 
lag, was het Provinciaal Museum...
Inmiddels lijkt het er wel op dat de partners 
elkaar het leven niet zuur willen maken. In 
werknota’s van beide fronten wordt in elk 
geval nog in heel open en algemene termen 
over mogelijke samenwerkingen of toe
komstige dwarsverbindingen gesproken. 
“De doorstroming tussen het Museum voor 
Fotografie, het Filmmuseum en een Cen
trum voor Nieuwe Media moet de bezoeker 
vertrouwd maken met de rijke geschiedenis 
van de beeldcultuur en de weg vrijmaken 
naar de intrigerende toekomst van het 
beeld,” klinkt het van de kant van het Be
wegende Beeld in een werkdossier van 1997 
waarin men het nieuwe centrum nog met de 
naam ‘Trans Media Instituut’ bedenkt. [22] 
Ook van fotografiezijde laat men weten dat 
men in het Centrum “het debat zal stimule
ren over de plaats van het beeld in de 
maatschappij”. [23]
Uiteraard zijn er tal van steekhoudende 
argumenten te bedenken voor een kruisbe
stuiving tussen oude en nieuwe media. Het 
gezamenlijk aanvatten van een gefundeerde 
reflectie over het postfotografische tijd
perk, bijvoorbeeld. Of over de opdracht dié 
het fotomuseum zich stelt om “fotogra
fische documenten begrepen als communi- 
catiedragers te bewaren en te tonen, zowel 
in historisch als actueel perspectief’. Deze 
ambitie impliceert immers dat men de tra- 
ditioneel-kritische, in de kunstwetenschap
pen gefundeerde benaderingswijze van fo
tografische beelden dient open te trekken 
naar een interdisciplinaire en mediakritische 
aanpak. [24] Het zijn slechts enkele moge
lijke scenario’s waarrond de koppen bij 
mekaar zouden kunnen worden gestoken, 
maar die gezien het feit dat er geen inhou
delijke fusie ten grondslag ligt aan de Beeld
natie, niet meteen tot de eerste orde van de 
dag zullen behoren. V ooralsnog moeten we 
het zelfs zonder een beleidsnota over de 
Beeldnatie stellen en blijven we voor mo
gelijke toekomstperspectieven aangewezen 
op de werkdocumenten van de respectieve
lijke partners. Het ziet er dus naar uit dat 
men, afgezien van het gemeenschappelijke 
gebruik van een aantal ruimten, vooral het 
eigen profiel zal handhaven of scherper 
stellen.
De grootste vragen die door dit project 
worden opgeroepen, betreffen echter de 
positie van de Provincie in dit alles. Zo 
beschikt architect Georges Baines over het 
krappe budget van 150 miljoen BEF om het 
pakhuis Vlaanderen te verbouwen en uit te 
breiden. Dat het centrum voor beeldcultuur 
veeleer een pragmatisch dan een inhoude
lijk doorgedacht fundament heeft, is ook 
niet meteen het beste vertrekpunt voor een 
heldere en functionele architectuur. Ten 
tweede is op dit moment nog niet erg duide
lijk hoe, gezien de verschillende subsidië- 
ringsmodaliteiten van de participanten in 
de Beeldnatie (via provincie, museum- of 
mediadecreet, film, andere) de nodige 
werkingsgelden zullen kunnen worden ge
vonden om het pand optimaal op te starten 
en draaiende te houden.

Intentieverklaringen en beleidsnota’s

Waar het Filmmuseum/Centrum voor 
Nieuwe Media in eerste instantie op wil 
mikken, is de ontwikkeling van een “voor 
Europa unieke formule in de benadering 
van beeldcultuur”, waarbij men zich voor 
bepaalde infrastructurele, organisationele 
of programmatorische aspecten inspireert 
op buitenlandse voorbeelden als het 
Oostenrijkse Ars Electronica Center, het 
Franse CICV, Centre de recherche Pierre 
Schaeffer of het Hoxton Square Centre in 
Londen. [25] Concreet zullen in Antwer
pen volgende functies worden gecombi

neerd: de verderzetting van het Film
museum, met een zaal van 150 plaatsen 
waar dagelijks films, in grote mate kopieën 
uit het prominente filmarchief van het 
Brusselse Filmmuseum, zullen worden ge
programmeerd; het vertonen van nieuwe 
film en video; een documentatiecentrum, 
met name de reeds bestaandeSineBASE bi
bliotheek, annex digitaal bestand over film, 
video en nieuwe media; de verdere uitgave 
van het tweemaandelijkse mediatijdschrift 
AS/Andere Sinema, naast een nieuw eerder 
informatief gericht tijdschrift voor Film, 
Fotografie en Nieuwe Media; een exposi
tie- en vertoningsruimte, met zowel een 
permanente collectie hardware en software, 
als een cybergalerij voor tijdelijke presen
taties van multimedia-kunstenaars ; een edu
catieve dienst die lezingen, cursussen en 
workshops opzet omtrent beeldcultuur; een 
atelier waar videasten, filmers, fotografen, 
cd-romartiesten terecht kunnen voor zowel 
productie als postproductie en tenslotte het 
bezielen van een aantal projecten extra 
muros in samenwerking met andere 
(kunsten)centra in de stad.
Ook in het Museum voor Fotografie wordt 
volop gesleuteld aan een beleidsplan, mede 
in functie van een mogelijke erkenning bin
nen het museumdecreet van de Vlaamse 
Gemeenschap. Deze nota kan het startschot 
betekenen van een herpositionering van het 
museum en bevat zonder meer een inhoude
lijke fundering voor een zinnige omgang 
met de fotografie. In het beleidsplan wordt 
immers uitgegaan van de kwaliteit en de 
verscheidenheid van de museumverzame- 
ling, die de eigenheid en de diversiteit van de 
fotografie en van haar complexe geschiede
nis kan representeren. Ook in het licht van de 
verschuivende inzichten en de schier einde
loze mogelijkheden om op een institutionele 
wijze met fotografie om te gaan, is de optie 
om een fotografiemuseum uit te bouwen met 
een breed, caleidoscopisch programma 
- zowel een cultuurhistorisch museum, een 
technisch-historisch museum, een kunst
museum als een fotoarchief - verdedigbaar. 
Een dusdanig openplooien van het medium, 
dat nog verder doorgedreven en geactuali
seerd kan worden - het belichten van de 
fotografie vanuit al haar mogelijke ‘velden’ 
en het vermijden van de suprematie van één 
model - biedt boeiende perspectieven. Deze 
keuze houdt zelfs de belofte in van een 
profilering van de instelling binnen een in
ternationaal veld. Om dit beleid waar te 
kunnen maken, hoopt het museum te kunnen 
beschikken over een aangepaste tentoon- 
stellings- en conservatie-infrastructuur en 
beschikt het nu al over een gereputeerde 
bibliotheek. Het museum zal werk maken 
van een bewuste en kwalitatief hoogstaande 
politiek van tijdelijke tentoonstellingen, ge
richt wetenschappelijk onderzoek, een 
publicatiebeleid, een dynamische publieks- 
werking en een intens netwerk van functio
nele samenwerkingsverbanden.
In een bespreking van de beleidsintenties 
van het Museum voor Fotografie moeten 
we echter vóór alles terugkeren naar de 
eerdere constatering dat het eerst in eigen 
keuken nog heel wat orde op zaken te stel
len heeft. Zullen deze mooie voornemens 
feitelijk haalbaar zijn? In hoeverre zal het 
Provinciaal Museum voor Fotografie dit 
keer voluit willen en kunnen gaan? Indien 
de voorgestelde herpositionering van het 
museum ernstig genomen wordt, dan moet 
meteen ook duidelijk ingezien worden dat 
die nooit langs de tot nu gangbare ambte
lijke wegen gerealiseerd zal kunnen wor
den. Mochthet woord ‘ontprovincialiseren’ 
al bestaan, dan zou het hier, in meer dan één 
betekenis, gebruikt kunnen worden.

Tot eind 1996 werd men bij het betreden van 
het Provinciaal Museum voor Fotografie in 
Antwerpen verwelkomd door een uitvergrote 
zwart-witfoto van een man met archaïsche 
ringbaard die een heuse batterij fotocamera’ s 
rond de nek torst. Sinds 1997 maakte dit 
blijkbaar al te gedateerde en beladen em
bleem — the phantom of the museum -plaats 
voor een ‘fotografische fantasie’, een blow 
up van een carte-de-visite van Beernaert 
Frères uit 1876 met twee in dikke winterjas- 
sen gehulde heerschappen die onherkenbaar 
blijven achter hun hoog opgestoken kragen 
en schijnbaar onverstoord de andere kant 
opkijken. Het wordt hoog tijd dat ze zich een 
kwartdraai keren en hun gezicht laten zien. 
Of uit beeld verdwijnen.

Erik Eelbode
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Terug naar het publiek!
Over filmbeleid en de onafhankelijke audiovisuele creatie in Vlaanderen

The objective of this Act shall be to promote 
film art, and film and cinema culture, in 
Denmark. “Film” in this Act shall mean 
motion pictures of any kind, irrespective of 
their mode of creation or showing, including 
photographic films and videogrammes, with 
the exception of television broadcasts.
Deense filmwet, 12 maart 1997

Het is niet de bedoeling om producties te 
maken die niet kunnen bekeken worden of 
indien ze toch vertoond worden geen publiek 
trekken. Net zoals bij de openbare omroep 
kan ook hier gesproken worden van de doel
stelling ‘terug naar het publiek’. De klemtoon 
zal dan ook liggen op die producties die zich 
hiertoe het beste lenen...
Beleidsplan Film in Vlaanderen, p. 24

1. Blitzkrieg replay

In augustus 1998 publiceerde Eric Van 
Rompuy, Vlaams Minister van Media, een 
lijvig beleidsplan over de Vlaamse onafhan
kelijke audiovisuele sector. [ 1 ] Aan de beleids
brief waren enkele decennia van verhitte de
batten, langoureuze open brieven en vooral 
veel (partijpolitiek) gelobby voorafgegaan, 
maar toen Van Rompuys tekst wereldkundig 
werd gemaakt, bleef het stil. Je moest al oog 
hebben voor de heel kleine lettertjes in de 
kranten om te vernemen dat een nieuw de
creet in voorbereiding was. Van discussie of 
debat was evenmin sprake, toen de Minister 
duidelijk stelde dat hij snel werk wilde maken 
van zo’n nieuw wetgevend kader, dat het 
filmdecreetvan 1993-94(zelfhaasteenkopie 
van het Koninklijk Besluit van 1964 met 
betrekking tot de culturele steun aan de film) 
naar de prullenmand zou verwijzen. [2] Na 
de publieke omroep en andere hete media
dossiers kondigde de Minister aan dat hij nog 
voor de verkiezingen de basis wilde leggen 
vooreen nieuwe beleidsstructuur ten behoeve 
van de onafhankelijke audiovisuele sector. 
Minder dan een half jaar later volgde het 
voorstel van decreet, recentelijk goedgekeurd 
door het Vlaams Parlement.
Met dit wetgevend initiatief wenst de Vlaamse 
overheid te realiseren wat ze met de publieke 
omroep voor ogen had: een diepgaande crisis 
ombuigen en een verdeelde mediasectornieuw 
leven inblazen. De bestaande subsidie
mechanismen worden opgeheven, er komen 
meer middelen (naar schatting honderd mil
joen extra) en de Vlaamse filmmakers krijgen 
wat ze al jaren vragen: een zelfstandig fonds, 
beheerd door de sector zelf. [3] Het Vlaams 
Audiovisueel Fonds vervangt de oude 
subsidiestructuur, die gebaseerd was op de 
selectieve beoordeling van filmdossiers door 
een adviescommissie. Het nieuwe fonds wordt 
verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke, 
kwalitatieve als administratieve behandeling 
van de dossiers. Voor haar werking wordt een 
subsidie van 20 miljoen BEF ter beschikking 
gesteld. Aan het hoofd van het fonds komt een 
‘manager’ die de sector de nodige - vooral 
liquiditaire - credibiliteit moet bezorgen.
In ruil voor een grote zeggenschap in de 
besteding van de publieke middelen zullen de 
filmmakers wel een resultaatsverbintenis 
moeten aangaan met de subsidieverstrekker. 
Zo zal de overeenkomst tussen het fonds en de 
regering vooral scherpe, meetbare doelstel
lingen omvatten omtrent het aantal producties 
en het publieksbereik. Het motto van de hele 
operatie laat immers niets aan de verbeelding 
over: “Terug naar het publiek!”

2. En de winnaar is: de middenstand!

Of deze regeling voor de sector geen vergif
tigd geschenk is, is vooralsnog onduidelijk. 
Althans, het is niet duidelijk wie het gif zal 
drinken. Want het is nog te vroeg om het 
nieuwe beleid grondig te evalueren: het de
creet is immers slechts een breed wetgevend 
kader, de details moeten nog worden inge
vuld middels een beheersovereenkomst. De 
toelichtingen bij het decreet en het beleids
plan zijn echter meer dan richtinggevend. Het 
is niet moeilijk om te ontdekken wie de echte 
gesprekspartners zijn, van wie de verzuchtin
gen ter tafel liggen - het zijn de wensen en 
verlangens van de commerciële filmmakers. 
Er moest natuurlijk wel iets gebeuren. De 
Vlaamse filmsector, en breder de onafhanke
lijke audiovisuele sector in Vlaanderen, heeft 
al decennia te kampen met ernstige structu
rele moeilijkheden (bijvoorbeeld de krappe 
thuismarkt), maar de afgelopen jaren is de 
situatie economisch haast onhoudbaar ge
worden. Getuige enkele recente fiasco’s, niet 
alleen creatieve, maar ook commerciële. In 
tegenstelling tot de filmproductie in heel wat 
andere Europese regio’ s stagneert de Vlaamse 
(langspeel-)filmproductie. De lokale film doet 
het in de bioscoop ronduit slecht en slaagt er 

niet in zich te profileren, laat staan te profite
ren van de algemene stijging van de bezoek
cijfers. Daarbij komt nog dat een aantal tradi
tionele partners niet langer belangstelling 
hebben voor de lokale filmproductie. Som
mige financieringsbronnen zoals de vroegere 
overheidsbank ASLK, de Nationale Loterij 
of Superclub zijn zo goed als opgedroogd. 
Ook de omroepen wenden zich meer dan ooit 
af van de film. In het verlengde van de 
communautaire spanningen worden tevens 
onoverbrugbare muren opgetrokken tussen 
de Vlaamse en de Franse Gemeenschap, ook 
wat de wederzijdse steun aan de film betreft. 
Dit alles maakt dat onze producenten weinig 
aantrekkelijke partners zijn geworden voor 
internationale coproducties, wat het isole
ment van de Vlaamse film nog vergroot. Deze 
pijnlijke diagnose gaat zo mogelijk nog meer 
op voor de niet-commerciële deelsectoren. 
Onafhankelijke documentairemakers kunnen 
nauwelijks nog terecht bij de Vlaamse t.v.- 
omroepen, gezien de eenzijdig op kijkcijfers 
georiënteerde programmering. De niet-com- 
merciële kunstproducties maken al helemaal 
geen kans meer, terwijl ook de kortfilm en 
animatiefilm het moeilijker hebben dan ooit. 
Al deze ontwikkelingen zorgen er intussen 
wel voor dat de Vlaamse overheid veruit de 
belangrijkste financier is geworden. Ze mag 
haar budget de afgelopen jaren dan al gevoe
lig hebben opgetrokken, de filmsector blijft 
schromelijk ondergekapitaliseerd. De beste
ding voor de gehele filmsector bedraagt on
geveer 300 miljoen BEF (in 1997), zowel 
voor de productie van langspeelfilms, kort
films, scenario-ontwikkeling, als voorde steun 
aan Europese initiatieven, filmverenigingen, 
festivals, enzovoort. Terwijl dit, naar interna
tionale maatstaven, net genoeg is voor een 
drietal low budget-films.
Ook de goede verstandhouding tussen de 
commissie en de Minister lijkt vaak zoek. De 
Camping Cosmos-aïtaire was daarvan het 
duidelijkste bewijs. De zaak gaat terug tot 
februari 1995 toen Jan Bucquoy (waarschijn
lijk de enige dissidente cineast die ooit een 
subsidie kreeg van de Vlaamse Gemeenschap) 
een aanvraag indiende voor een productie- 
premie, die hem vier maand later werd toege
kend ten belope van 6,5 miljoen BEF. Na 
goedkeuring van het advies van de commissie 
en alle tussenliggende beslissingsniveaus tot 
en met de Minister van Cultuur, weigerde de 
Vlaamse regering plots het besluit goed te 
keuren - op inhoudelijke en ethische gron
den! Hiermee ontnam de regering Bucquoy 
een productiepremie, dreigde zij zijn project 
te dwarsbomen en desavoueerde zij openlijk 
de beslissing van de adviescommissie. Hierop 
trok Bucquoy naar de Raad van State, waar 
het besluit van de Vlaamse regering werd 
vernietigd. Het juridisch steekspel rond Cam
ping Cosmos is nog altijd niet beslecht. Het 
hele voorval deed ernstige twijfels rijzen over 
de plaats van de adviescommissie en de waarde 
van haar adviezen. De Vlaamse Gemeen
schap toonde zich in filmmiddens alleszins 
niet als een loyale partner. De zaak Bucquoy 
deed mij alvast denken aan een stalinistische 
cultuurpolitiek. De Vlaamse regering had zich 
verbrand. Het was tijd voor meer ‘afstande
lijk beheer’.
Naast de beperkte financiële middelen, de 
traditionele beleidsluiheid van de overheid 
ten aanzien van film, en de vertroebelde rela
tie tussen de adviescommissie en de subsidie
gever, was er ook kritiek op de administra
tieve afhandeling van de filmdossiers. Film
producenten vinden de steuncriteria door
gaans te vaag en beklagen zich over de te trage 
afhandelingsprocedure, terwijl geregeld de 
competentie van de selectieheren wordt aan
geklaagd. Ook op dit punt lijkt Minister Van 
Rompuy de commerciële producenten te vol
gen. De sector zal het fonds zelf beheren. 
Vraag is hoe het nieuwe fonds belangen en 
beheer uit elkaar zal houden...

3. De tautologie van het economische primaat

Of een door de sector zelf beheerd filmfonds 
in Vlaanderen sluitende waarborgen biedt 
voor onafhankelijkheid en een efficiënt be
heer, is een moeilijke vraag. Op het principe 
zelf is, afgaand op buitenlandse voorbeelden, 
niets aan te merken. In een ideaal scenario kan 
een fonds een nuttig, centraal en herkenbaar 
aanspreekpunt zijn voor de sector in brede 
zin. Het is de plaats waar beslissingen worden 
getroffen, waar de nodige competentie aan
wezig is, en waar ook alle activiteiten worden 
gevolgd en gestructureerd.
Een mooi voorbeeld is het Deense Film- 
instituut, dat de centrale ontmoetingsplaats is 
voor filmcultuur en -industrie in een klein 
land dat op filmgebied iets te verdedigen 
heeft. [4] Het instituut staat in voor de steun 
aan de filmproductie, maar coördineert ook 

activiteiten op het vlak van filmonderzoek, 
-publicaties, -museum en -archief. In Dene
marken staat deze synergie tussen kennis 
over film (inclusief kennis over het lokale 
filmverleden), het verspreiden van filmcultuur 
en het stimuleren van filmproductie niet ter 
discussie, maar wordt die net verstevigd. [5] 
Een analyse van Van Rompuys decreet leert 
dat dit in Vlaanderen geenszins de bedoeling 
is. Het decreet toont een schaamteloos gebrek 
aan visie omtrent filmcultuur en -economie. 
Uiteraard zal men zeggen dat veel zal afhan
gen van de manager, en van de bestuurders 
van het fonds. Maar met het bij zonder krappe 
werkingsbudget van 20 miljoen BEF ont
plooit men geen wereldschokkende activitei
ten. Bovendien ligt de klemtoon op het eco
nomische rendement, dat op zijn beurt eenzij
dig gemeten wordt aan de hand van 
kwantificeerbare performantiecriteria. In 
plaats van het uitbouwen van synergieën en 
het openen van creatieve mogelijkheden, 
dreigt er opnieuw een verschraling van de 
productie.
Dissidente stemmen binnen de sector - het 
zijn er niet veel - plaatsen terecht vraagtekens 
bij de ideeën van de resultaatsverbintenis en 
de onverholen publieksvriendelijkheid. De 
kans is reëel dat de beheersovereenkomst, net 
als bij de VRT, een te strak keurslijf zal 
opleggen en een lange- termijnvisie in de weg 
zal staan. Gevreesd wordt dat, naar analogie 
van de openbare omroep, harde commerciële 
maatstaven zoals kijkcijfers en rendement, 
het gehele beleid zullen bepalen. Dat ze expe
rimenten zullen afbranden. Dat ze de tijd, 
ruimte en vrijheid - lees: middelen - voor 
artistieke creatie zullen uitroken.
Uit het recente verleden bleek immers dat 
enkel de mainstream genrefilms, vaak met 
t.v.-vedetten in de hoofdrol, hoge kijk- 
resultaten kunnen voorleggen. Vooral dan 
binnen de genres van de komedie en de hei- 
matfilm. Voor de nieuwe manager ligt de 
oplossing voor de hand: stimuleer de productie 
van (film)klonen van al onze populaire t.v.- 
series met bekende lokale komieken en dan 
haal je zo de performantiegraden. De kans dat 
dergelijke producties ooit één meter buiten 
onze regionale grenzen zetten, is dan wel 
uitgesloten, succes is echter gegarandeerd. 
Maar dan stelt zich de vraag: moet de over
heid hierin investeren? Voor producten als 
Koko Flanel (meer dan één miljoen bezoe
kers), Hector (933.000), Max en Oesje (beide 
zowat 650.000) is de markt groot genoeg, en 
de interesse van de zenders verzekerd.
In de komende maanden zal moeten blijken 
of deze vrees voor een zuiver economistische 
benadering gegrond is. De vragen stapelen 
zich op. De meest evidente eerst. Wie zal de 
sector vertegenwoordigen? Zal het fonds de 
interne vetes kunnen overleven? Is de sector 
rijp genoeg om de karige middelen kundig te 
verdelen? Welke deelsectoren zullen prioritair 
betoelaagd worden? Het wordt afwachten 
wat men met deze opmerkingen zal aanvan
gen. Het protest wordt nog niet in de kiem 
gesmoord, dat niet, maar wel al expliciet 
gemarginaliseerd. Niet-commerciële audio
visuele producties worden eenvoudigweg als 
afwijking van de zogenaamde publieks- 
benadering voorgesteld. Of hoe het econo
mische primaat overal en altijd kan worden 
toegepast!
De belangrijkste vraag is natuurlijk welk 
cultuurbeleid de overheid dient te voeren ten 
aanzien van die brede waaier van oude, nieuwe 
en toekomstige audiovisuele media. Belang
wekkend is eveneens te weten welke plaats zij 
toekent aan alternatieve posities. Het is in 
ieder geval opvallend dat deze fundamentele 
hervorming van het beleid de publieke opinie 
koud laat. Onze kwaliteitskranten berichten 
spaarzaam, feitelijk en koel. Er is geen debat 
over de toekomst van onze Beeldcultuur bui
ten de Grote Cultuurindustrieën om. Mis
schien is het antwoord op deze nobele vragen 
heel eenvoudig: er is geen dissidentie omdat 
er geen interesse meeris. Zo laag is de Vlaamse 
film dus gevallen. Wie ligt er nog wakker van 
onze lokale productie? Niemand, zo blijkt. 
Critici niet, politici evenmin, het publiek nog 
minder. Sommige van onze betere filmmakers 
en producenten trouwens ook niet meer. Ze 
ruimen het veld, kloppen aan bij onze 
Franstalige landgenoten of draaien liever 
reclamespots. Moegetergd en ontgoocheld 
door het gebrek aan visie op filmcultuur. Een 
doordacht beleid inzake audiovisuele cultuur 
moet niet alleen voortdurend over de grenzen 
heen kijken, maar ook de verwezenlijkingen 
van het verleden kritisch onder de loep nemen

4. Films zoals we die (niet) droomden

De Vlaamse film en het Vlaamse filmbeleid 
zijn het product van de jaren ’60. De scherpe 
daling in het bioscoopbezoek oefende toen 

een zodanig vernietigende invloed uit op de 
broze lokale filmproductie dat zelfs de meest 
publieksgerichte producties onmogelijk wer
den. De start van een Vlaams filmbeleid 
(november 1964) kende dus zeker al van bij 
het begin een duidelijke economische com
ponent. De steun aan de lokale film paste toen 
echter ook in de veel besproken culturele en 
politieke ontvoogding, zeg maar het ontlui
kende Vlaamse project van natie-opbouw. 
De Vlaamse film hoorde in dit project, net als 
de publieke omroep, die een centrale institutie 
werd voor de verspreiding van een eenheids
taal en de constructie van de Vlaamse identi
teit.
Het nieuwe beleid legt nu kennelijk minderde 
klemtoon op deze obsessie van de uitstraling 
van de Vlaamse cultuur. Het komt in de 
recente beleidsdocumenten nauwelijks nog 
ter sprake. Een goede zaak, maar meteen ook 
het beste bewijs dat de symbolische construc
tie van Vlaanderen een feit is. En dat film, net 
als de lokale televisie, niet langer nuttig is 
voor de definitie van de Vlaamse natie. Prima 
op het eerste gezicht, omdat het in het verle
den te vaak aanleiding heeft gegeven tot een 
tergende disciplinering van de producties zelf. 
Het geval Bucquoy toont dit overduidelijk 
aan, maar er zij n nog talrijke andere voorbeel
den die aangeven hoezeer het filmbeleid ge
leid heeft tot al te conformistische films. Wie 
zag niet dat Boons kritische Pieter Daens 
plots werd omgeturnd tot een zalvende pries
ter? Met Ernest Claes’ De Witte gebeurde wel 
ongeveer het omgekeerde, maar dat werd de 
filmmaker in kwestie later niet in dank afge
nomen.
Het is onjuist om te stellen dat de toepassing 
van het cultuurpact en de politieke samenstel
ling van de selectiecommissie aan de basis 
liggen van de conformistische Vlaamse ci
nema. Het lijdt echter geen twijfel dat dit 
mechanisme leidde tot een zoektocht naar 
consensus. Een bleke, rimpelloze cinema 
zonder spanning is dan niet veraf. Het is ook 
unfair om te stellen dat er geen interessante 
producties waren, wel integendeel. Maar een 
bewust beleid om beloftevolle cineasten de 
kans te geven om door te groeien en continuï
teit te leggen in hun werk, was er nooit.
In ieder geval luidt de harde conclusie dat de 
Vlaamse film na 35 jaar cultureel geïnspi
reerd beleid- in tegenstelling tot de Deense of 
de Franstalige Belgische film - weinig uit
straling heeft en geen traditie heeft opge
bouwd. Terecht mag worden gevreesd dat het 
nieuwe beleid er nog minder in zal slagen een 
dynamische en geïntegreerde visie te formu
leren op de onafhankelijke audiovisuele 
productie. De kans dat de politiek-ideolo- 
gische disciplinering wordt vervangen door 
die van de markt is zeer groot. En dat deze 
zoniet nog sluitender is, toont de recente 
geschiedenis van de openbare omroep (waar 
bijvoorbeeld Panorama dreigt te vervallen 
omdat kijkersonderzoekheeft aangetoond dat 
het niet past in de profilering van het net, sic). 
In de geest van Fredric Jameson zou men dit 
het zoveelste voorbeeld kunnen noemen van 
de destructie van de kritische ruimte in het 
laatkapitalisme.

Daniël Biltereyst

Noten

[1] Het beleidsplan Film in Vlaanderen 
omvat tal van nuttige data over de Vlaamse 
film, Stuk 1125 (1997-1998) - nr.l, zitting 
5 augustus 1998.
[2] Zie vooreen korte historische schets, het 
hoger vermeld beleidsplan, alsook Daniël 
Biltereyst, De Grenzen van de Vlaamse Beeld
cultuur, in: Ons Erfdeel, jrg. 32, nr. 4, sept. 
1989, pp. 555-63.
[3] Voorstel van decreet van de Vlaamse 
parlementsleden Carl Decaluwé en Peter Van- 
velthoven, houdende machtiging van de 
Vlaamse regering om toe te treden tot en om 
mee te werken aan de oprichting van de 
vereniging zonder winstgevend doel Vlaams 
Audiovisueel Fonds, Vlaams Parlement, 
Stuk 1274 (1998-99), zitting 7 januari 1999. 
[4] De Deense film slaagt er ook in om met 
een niet veel hoger productievolume een we
zenlijke greep te behouden op de lokale markt. 
In 1997 bijvoorbeeld kwamen 17 Deense 
films in roulatie (één tiende van de uitge
brachte films), goed voor één vijfde van de 
recette. Heel wat Deense films worden ook 
internationaal verspreid. De Danish Film Act 
(act 186) dateert van 12 maart 1997. Wie 
belangstelling heeft voor de Deense film en 
filmbeleid, zie . 
[5] In april 1997 werden verscheidene 
Deense instellingen voor filmcultuur en 
-beleid samengevoegd.
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Atopia revisited
Over de uitbreiding van de verzameling van het Van Abbemuseum sinds 1988
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In de annalen van de hedendaagse kunst is 
1993 terechtgekomen als het eerste succes- 
jaar van de zogeheten ‘context-kunst’ in 
Europa. Minstens vier grote exposities ga
ven gestalte aan de doorbraak van dit feno
meen: in Arnhem {Sonsbeek 93), Firminy 
{Unité), Graz {Kontext Kunst) en Antwer
pen ( Vertrekken vanuit een normale situatie 
en deze hervertalen in elkaar overlappende 
en meervoudige lezingen van condities uit 
heden en verleden). Hoewel deze manifes
taties onderling verschilden in de accenten 
die werden gelegd, ging het grotendeels om 
dezelfde problematiek en dezelfde groep 
kunstenaars - terugkerende namen zijn on
der andere Renée Green, Mark Dion, Judith 
Barry, Fareed Armaly, Tom Burr, Christian 
Philipp Müller en het duo Kate Ericson/Mel 
Ziegler. Niet voor het eerst in de 20ste eeuw 
werden pogingen ondernomen om ‘de schei
ding tussen kunst en leven’ op te heffen. 
Door middel van projectmatige en soms 
sociologisch gedefinieerde interventies in 
een lokale context, waarbij in een aantal 
gevallen de plaatselijke bevolking ook recht
streeks werd betrokken, zochten kunste
naars en curatoren naar mogelijkheden om 
de artificiële isolatie van het wereldje van 
de beeldende kunst te doorbreken. Opval
lend was de dwingende toon waarop men 
het adagium formuleerde: “the work must 
create meaning from and for the place in 
which it exists,” aldus Valerie Smith, artis
tiek leider van Sonsbeek 93.
In hetzelfde jaar was Jan Debbaut verant
woordelijk voor de gecombineerde Bel- 
gisch-Nederlandse bijdrage aan de Biënnale 
van Venetië. Debbaut, toen bezig aan zijn 
zesde jaar als directeur van het Stedelijk 
Van Abbemuseum in Eindhoven, presen
teerde in de paviljoens van de lage landen 
twéé kunstenaars die in zekere zin exem
plarisch voor zijn kunstopvatting kunnen 
worden genoemd: Niek Kemps en Jan 
Vercruysse. Beide waren in Eindhoven 
reeds met uitgebreide solotentoonstellingen 
aan bod gekomen, Vercruysse in 1990, 
Kemps in 1992.
Het feit dat Debbaut met deze keuze nadruk
kelijk voorbijging aan het actuele verschijn
sel van de context-kunst, hoefde niemand te 
verbazen. Vercruysses afwijzing van ‘socio
logische kunst’ was hem uit het hart gegre
pen, hetgeen ook de regelmatige bezoeker 
van het Van Abbemuseum al kon hebben 
opgemerkt. Met Kemps en Vercruysse koos 
Debbaut, zoals hij zelf in de catalogus uit
eenzette, voor twee kunstenaars die hun 
werk in dienst stelden van een onderzoek 
naar de (on)mogelijkheden en beperkingen 
van een betekenisvolle kunst; die vraagte
kens plaatsten bij de gangbare waarneming 
en interpretatie van beeldende kunst; die de 
kunstmatigheid van het kunstwerk als con
structie benadrukten en het idee van de 
persoonlijke integriteit van de kunstenaar 
ontmaskerden als een fictie. Het ging hem 
om kunst die zichzelf presenteerde als een 
“verfijnde vorm van bedrog” (“art as a 
refined form of deception”).
Valerie Smiths preoccupatie met het lokale 
trof men niettemin - in een compleet omge
keerde vorm - ook aan bij Debbaut en bij de 
kunstenaars waarmee hij zich had verbon
den. De notie ‘plaats’ stond in hun denken 
centraal als de abstracte bouwsteen van een 
kunstfilosofie. Het essay van Debbaut in de 
Biënnale-catalogus droeg de titel On the 
notion of ‘place’ in the work of Jan 
Vercruysse. Daarin stelde hij dat Vercruysses 
thematiek betrekking heeft op het idee van 
een plaats voor de kunst in deze wereld, een 
plaats die niet langer vanzelfsprekend is en 
dus opnieuw gedefinieerd moet worden. 
Vercruysse zou zich bezighouden met een 
onderzoek naar de specifieke eigenschap
pen van die plaats. Debbaut beschouwde de 
serie Atopies (1985-1987) als een aaneen
schakeling van “negatieve topografische 
situeringen en verankeringen” (“negative 
topographical placings and anchorings”). 
Uitgaande van de gedachte dat iedere be
schikbare plaats voor kunst ‘betekenisloos 
en onbevredigend’ is, werden de Atopies 
geconstrueerd als een nulpunt van waaruit 
de kunstenaar een nieuwe, nog onbekende 
spirituele plaats zou kunnen ontdekken, 
voorbij het hier en nu. “Perhaps this is why 
the Atopies (literally ‘non-places’) involve 
such simple archetypal forms that immedia
tely call to mind the child’s schematic 
depictions of ‘home’ and ‘hearth’, forms 

that perversely dangle between banal 
clichés and sophisticated (assuming the 
presence of complex knowledge) artistic 
posturing”. [1]

Het nomadische kunstwerk

Onder de titel De Verzameling - deel 1 toont 
het Van Abbemuseum nu een selectie uit de 
werken die sinds 1988 onder leiding van Jan 
Debbaut aan de collectie van het museum 
zijn toegevoegd. Af gezien van enkele histo
rische aanvullingen (El Lissitzky, Marcel 
Broodthaers) heeft de nadruk bij het 
aankoopbeleid gelegen op kunstenaars die 
zich in de jaren ’80 manifesteerden. Op de 
tweede plaats komt het werk van een jon
gere generatie, onder wie Douglas Gordon, 
Suchan Kinoshita, Joep van Lieshout, Mark 
Manders, Marc Mulders, Aemout Mik en 
Tiong Ang.
Dat Jan Vercruysse voor Debbauts verbin
tenis met de beeldende kunst van het groot
ste belang is geweest, blijkt behalve uit de 
tentoonstelling zelf - die prominent opent 
met Chambre IV (1986) - nog meer uit de 
verstrekte aankopenlij st: 33 van de 318 
inventarisnummers staan op naam van 
Vercruysse. Dat Eindhoven nog steeds inde 
actualiteit van diens werk gelooft, demon
streerde ook de tweede solotentoonstelling 
die plaatsvond in 1997.
Vercruysses werk neemt in de Van Abbe- 
collectie dan ook allesbehalve een geïso
leerde plaats in. Eromheen bevindt zich het 
werk van een groep verwante Europese kun
stenaars die in de tweede helft van de ja
ren’ 80 een belangrijke stempel op het kunst- 
discours heeft gedrukt. Het gaat onder an
dere om Fortuyn/O’Brien, Didier Vermei- 
ren, Harald Klingelhöller, Jean-Marc 
Bustamente, Reinhard Mucha, Christina 
Iglesias, de al genoemde Niek Kemps en, 
als enige niet-Europeaan, Allan McCollum. 
Hoe sterk Debbauts affiniteit met dit re
cente hoofdstuk uit de hedendaagse kunst 
was en is, blijkt wel uit het feit dat het Van 
Abbemuseum zelfs nog in 1997 en 1998 
oude werken van Vercruysse, Fortuyn/ 
O’Brien, Kemps en Mucha uit de jaren ’80 
heeft aangekocht.
De receptie van dit werk sloot indertijd 
vrijwel naadloos aan bij het succes van 
postmoderne theorieën over de mythe van 
de originaliteit en de dood van de auteur. 
Het ging om een tendens onder kunstenaars 
om de mogelijkheid tot communicatie via 
een kunstwerk te problematiseren of zelfs 
geheel in twijfel te trekken en die onmoge
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lijkheid tegelijkertijd tot structureel uit
gangspunt te nemen teneinde alsnog tot 
beelden te komen - weliswaar fragmentari
sche maar niettemin tastbare beelden. Waar 
kunstenaars als Rob Scholte en Jeff Koons 
vanuit dezelfde postmoderne inzichten be
sloten om de populaire beeldcultuur in te 
lijven en succesvolle mediapersoonlijkheden 
te worden, daar gingen hun ‘atopische’ te
genhangers juist over tot een strategie van 
vertraging en ontkenning. Hun werk werd 
gepresenteerd - niet alleen door Debbaut 
maar ook door Saskia Bos, Ulrich Loock, 
Denys Zacharopoulos en andere collega’ s - 
als een subtiele manifestatie van verzet te
gen de snelle circulatie van beelden en de 
oppervlakkige consumptie van zintuiglijke 
prikkels in het tijdperk van de massamedia. 
Het gegeven dat ook binnen het institutio
nele hedendaagse kunstcircuit een steeds 
snellere omloop van inwisselbare objecten 
langs inwisselbare toonzalen gestalte kreeg, 
leidde ertoe dat ‘het nomadische kunstwerk’ 
in de tweede helft van de jaren ’80 een 
gevleugeld begrip werd, waar de genoemde 
kunstenaars in hun werk op gingen reflecte
ren en anticiperen. Ze vertaalden hun strate
gie van ontkenning in een tactiek van (gedo
seerde) bevestiging. Hun tactische manoeu
vres waren erop gericht om de uiteenlo
pende metaforische werelden van het thea
ter, het transport en de woninginrichting 
over elkaar te leggen en daarmee de 
ongeloofwaardigheid van iedere artistieke 
‘boodschap’ zo geloofwaardig mogelijkneer 
te zetten. Het kunstwerk presenteerde zich
zelf als een tijdelijke enscenering, als een 
verplaatsbaar decor, als een flinterdun 
scherm waar de blik van afglijdt. De lege 
hokken van Iglesias, de lege lijstjes van 
McCollum, de lege kamers van Vercruysse, 
de lege dozen van Kemps - op vele fronten 
kreeg men signalen van een disfunctioneel 
illusie-apparaat. Sommige kunstenaars 
maakten van de nood een deugd: Vermei- 
ren, die bovenop een gipsen sokkel de hou
ten mal plaatste waarmee hij diezelfde sok
kel had gemaakt; of Klingelhöller, die grote 
lettervormen van karton - uitgespeelde 
betekenisdragers - tot wankele driedimen
sionale verbanden dwong. Alles draaide 
om een leegte die niet zonder pathos onder 
de aandacht werd gebracht. In relatie tot 
het werk van Kemps benoemde Mark 
Kremer dit zwarte gat als een “sensuous 
trap” - een val vóór de zintuigen. De 
beschouwer kreeg een onthulling voorge
spiegeld die nadrukkelijk niet werd waar
gemaakt.

Schrijver of schilder

Op een merkwaardig vanzelfsprekende 
manier ging deze beweging in de beeldende 
kunst gepaard met talloze referenties aan de 
klassiek-moderne literatuur. Wellicht ter 
compensatie voor het woordloze karakter, 
het verstillen en het ontwijken van deze 
oeuvres werd het literaire citaat een vaste 
bijdrage aan het spiegelpaleis van atopische 
constructies: concreet, efficiënt en toch evo
catief. Zowel de kunstenaars als hun schrij
vende begeleiders zetten de literatuur in als 
een elegant middel ter onderstreping van 
het fictieve gehalte en de kunstmatigheid 
waar deze kunst om draaide. Zo treft men in 
de catalogus bij de Biënnale-presentatie van 
Kemps en Vercruysse terloops de namen 
aan van Poe, Coleridge, De Quincey, 
Deleuze, Pascal, Robbe-Grillet, Queneau, 
Mallarmé, Baudelaire, Verlaine, Carroll, 
Busi en Barthes. De literatuur bood kenne
lijk de beste modellen voor een “verfijnde 
vorm van bedrog”.
Tot de weinige schilders die het Van 
Abbemuseum in deze periode heeft aange
kocht, behoren René Daniëls, Mariene 
Dumas, Marc Mulders, René Jolink en Juliâo 
Sarmento, hetgeen een tamelijk algemene 
en vrijblijvende keuzeïs in vergelijking met 
de specifieke voorkeur voor bepaald ruim
telijk werk. Het feit dat de schilderkunst een 
secundaire, om niet te zeggen ondergeschikte 
rol heeft gespeeld in Debbauts aankoop- en 
tentoonstellingsbeleid, volgt rechtstreeks uit 
zijn vergaande identificatie met Vercruysse, 
Kemps en de andere ‘atopisten’. In hun 
koele universum heeft de schrijver de func
tie van de schilder overgenomen als rol
model voor kunstenaars: de figuur van de 
schrijver lijkt afstandelijker, intellectueler 
en tegelijk ongrijpbaarder dan de man of 
vrouw die een kwast in een pot verf duwt. 
Wellicht is hier ook sprake van een reactie 
op de kortstondige eruptie van neo- 
expressionistische schilderkunst in de jaren 
rond 1980 - een eruptie waarvan de kern 
bestond uit een sterk opgeblazen retoriek 
van directheid, ongecompliceerde vormwil 
en persoonlijke zelfbeschikking. De 
‘atopische’ kunstenaars koesteren daaren
tegen het ideaalbeeld van de omtrekkende 
beweging, het ontwijkende antwoord, de 
uitgestelde reactie. Zij weigeren om een 
algemene behoefte aan vlugge en kortston
dige visuele prikkels te bevredigen.
Uit de genoemde catalogustekst voor de 
Biënnale van 1993 komt naar voren dat voor 
Debbaut het expliciete belang van deze



kunst, met name van t het werk van 
Vercruysse, ligt in de mate waarin men er 
een basis voor verzet tegen de dominantie 
van de massamedia aan kan ontlenen. Hij 
legt daarbij de nadruk op het ondermijnen 
van beeldconventies én waarnemingspa
tronen, als middel tot een hoger doel: ‘To 
slow down the current craving for sensation 
and nervousness cultivated by the media. 
To reduce the superficiality of speculative 
interpretation, and to resituate the notion of 
‘art’ in the philosophical sense”. Debbaut 
weerspreekt de kritiek dat Vercruysses werk 
cynisch en nostalgisch is. Het melan
cholische aura van de serie Tombeaux (vanaf 
1987) moet volgens hem niet verkeerd wor
den uitgelegd: het gaat hierbij juist om een 
positieve, productieve en innovatieve kwa
liteit. “The Tombeaux series is carried on 
over many years to such an exhaustive degree 
that, in the agitated art scene of recent years, 
this clearly leads to the irritation of an aroused 
audience of collectors who are nervously 
looking for the exclusive, unique and, most 
of all, new ‘objet d’art’. But, throughout all 
of this, slowly but surely, a vast and intricate 
web of nuances, associations and u nexpec ted 
possibilities emerges - a profound explora- 
tion of a subtle, complex network of i nternal 
relationships and reciprocal meanings.” Zo 
bieden inhoudelijke en artistieke overwe
gingen deze museumdirecteur de ruimte om 
zich te verzetten tegen het modieuze denken 
in de kunstwereld zonder zich té hoeven 
distantiëren van het idee van een voorhoede- 
positie.

Theater en geschiedenis

Toch roept deze tentoonstelling van aan
winsten uit de periode-Debbaut de onge
makkelijke vraag op of het wel mogelijk is 
óm je beroepsmatig met hedendaagse kunst 
bezig te houden en je daarbij niet te onder
wérpen aan de trendgevoeligheid van het 
denken over kunst. Rondlopend tussen de 
ooit zwaar filosofisch ingezette objecten 
van de atopie, kan men moeilijk om de 
schrijnende conclusie heen dat van deze 
episode uit de recente kunst niet veel meer 
is overgebleven dan een esthetiek - een 
esthetiek die inmiddels ook goeddeels ver
sleten lijkt. Het ergste sjabloon is wat mij 
betreft het ironische materiaalgebruik, waar
mee oorspronkelijk de ondermijning van de 
monumentale status van de beeldhouwkunst 
moet zijn nagestreefd. We stuiten op sculp
turen van karton en ruïnes van beschilderd 
piepschuim; beelden gemaakt van gips, be
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kleed met houtlaminaat of verstopt achter 
sluiers; quasi picturale effecten van 
opgeschuurde menie; objecten van natuur
steen die juist van kunststof lijken. Dit post- 
moderne repertoire van < onechtheid moet 
ooit grenzeloos rijk en diepzinnig hebben 
geschenen, maar nu, tien j aar later, behelst 
het een dunne bladzijde uit de geschiedenis 
die geen enkel ervaringsrendement meer 
heeft.
Dat kunstwerken tegenwoordig al binnen 
enkele jaren gedateerd kunnen worden ge
noemd, is wellicht onvermijdelijk, maar in 
dit geval gaat het verder: veel van de betref
fende werken ogen inmiddels modieus en 
even behaagziek als de populaire beeld
cultuur waartegen zij met zoveel pretenties 
werden afgezet. De tentoonstelling maakt 
bovenal duidelijk hoezeer de motieven, 
materialen en metaforen van het theater de 
kunst van de late jaren ’80 parten hebben 
gespeeld. Wat dat betreft is er op het werk 
van Klingelhöller, Iglesias en Fortuyn/ 
O’Brien evenveel af te dingen als op dat van 
Vercruysse en Kemps. Het is allemaal zo 
koket - die cultivering van een theatrale 
pose, dat arrangeren van losse rekwisieten, 
die evocatie van een artificiële schijn. Wat 
achteraf vooral opvalt, is dat de motivatie 
van deze kunstenaars om een theatrale schijn
wereld op te bouwen vooral te vinden was in 
een gevoeligheid voor de representatievé 
kanten van zo’n wereld - de formele functie 
van façade en decorum. Via concepten zo
als de ‘atopie’ dweepten zij met een kunst- 
filosofisch vacuüm zonder dat vacuüm echt 
te durven accepteren. Hun ostentatieve ra
dicaliteit bleef uiteindelijk netjes binnen de 
marges van het decoratief acceptabele. De 
allesoverheersende hang naar elegantie 
maakt dit werk op den duur onverdraaglijk. 
Op dit punt moet een uitzondering worden 
gemaakt voor Reinhard Mucha, waarvan 
het Van Abbemuseum in 1995 twee werken 
zonder titel uit 1983 heeft verworven, aan
gevuld in 1997 met het werk Vechta uit 
1982. Mucha onderscheidt zich van zijn 
collega’s vooral doordat hij niet het theater 
maar de geschiedenis inzet als metaforisch 
verdwijnpunt van waaruit zich een abstract 
begrip van ‘plaats’ laat ontwikkelen. Aan
vankelijk leken zijn installaties - losjes op
gebouwd uit stoelen, kasten, tafels, ladders 
en vitrines die hij in het magazijn van het 
betreffende museum of instituut had aange
troffen - in de eerste plaats een melan
cholisch getint commentaar in te houden op 
het spektakel van de cultuurindustrie. In
middels wordt duidelijk dat hij daarbovenop, 

met een scherp gevoel voor de waarde van 
redundantie als bindmiddel van het alle
daagse, bouwde aan een serie verspreide 
fragmenten voor een schaalmodel van de 
geschiedenis als windtunnel.
In de Nederlandse context is het een ver
dienste van Debbaut dat hij het belang van 
het werk van deze nu grotendeels uit beeld 
verdwenen kunstenaar heeft ingezien. Iets 
dergelijks geldt ook met betrekking tot James 
Coleman. De uitgebreide presentatie van 
Colemans diawerken in 1989 en 1990 be
hoort tot de hoogtepunten van het tentoon- 
stellingsprogramma onder Debbaut (net als 
overigens de presentatie van Marcel 
Broodthaers' diawerken in 1992 en 1993). 
Twee werken uit deze serie - So Different.... 
and Yet (1979-1980) en Living and Presumed 
Dead (1983-1985) - maken sindsdien deel 
uit van de collectie. Hoe verschillend ook, 
Mucha en Coleman hebben met elkaar ge
meen dat voor hen het signaleren van een 
fundamentele impasse nooit voldoende is 
geweest; zij hebben de verleiding kunnen 
weerstaan om zich te buiten te gaan aan 
elegante ‘filosofismen’. Wat dat betreft is 
het radicaal-intellectuçlp .erfgoed van 
Broodthaers, dat Debbaut aan Jan V ercruysse 
heeft toebedeeld, bij deze twee kunstenaars 
eigenlijk in betere handen.

Een vage mix

De laatste jaren lijkt Debbaut iets meer 
afstand te hebben genomen van zijn oude 
favorieten, hetgeen de frisheid en kracht 
van het programma zeker ten goede geko
men is. Een verbreding en verjonging is ook 
in de hand gewerkt door de beslissing om 
zijn conservatoren meer dan voorheen een 
inhoudelijke rol te laten spelen in het 
tentoonstellings- en aankoopbeleid. Zo zijn 
er- in het verlengde van het tentoonstellings- 
programma - sterke en soms zelfs cruciale 
werken van onder andere Tony Oursler, 
Steve McQueen, Suchan Kinoshita, Mike 
Kelley, Douglas Gordon, Marijke van 
Warmerdam, Aemout Mik en Eija-Liisa 
Ahtila aan de collectie toegevoegd. Met 
deze overwogen en consequente keuzes 
onderscheidt het Van Abbemuseum zich 
positief ten opzichte van andere belangrijke 
musea in Nederland, die zich vaak verliezen 
in provincialistisch geneuzel, daarbij de 
collectievorming naar internationale maat
staven verwaarlozen en in feite de concur
rentie met de grote buitenlandse instellin
gen hebben opgegeven.
Voor de tentoonstelling van aanwinsten uit 

de afgelopen elf jaar is nu een voorzichtige 
mix gemaakt van deze ‘jongere’ werken en 
het ‘atopische’ repertoire. Over de precieze 
achtergrond van die dubbele lijn wordt de 
bezoeker échter in het ongewisse gehouden. 
Het gevolg is dat men bijvoorbeeld na Jan 
Vercruysses Chambre IV - een met 
houtlaminaat betimmerde, quasi funeraire 
kamer waarin een lege schilderijlijst staat - 
direct geconfronteerd wordt met Joep van 
Lieshouts Orgone/Sleep/Dinette Skull uit 
1998, een mobiele slaapcabine en - net als 
Chambre IV- een merkwaardig architecto
nisch product waar je zo kunt binnenstap
pen. Doet het museum met deze combinatie 
een poging om het gedateerde concept van 
‘het nomadische kunstwerk’ te actualise
ren? Is Van Lieshout de Jan Vercruysse van 
de jaren ’90? Of zoekt men via een omweg 
aansluiting bij een erotiserende duiding van 
Vercruysses oeuvre, zoals die onlangs door 
Bart Verschaffel is voorgesteld? [2] Derge
lijke vragen omtrent de bedoeling van de 
combinatie Van Lieshout-Vercruysse blij
ven uiteindelijk in de lucht hangen. Waar
schijnlijk is er met die combinatie helemaal 
niets bedoeld, afgezien van een evident res
pect voor de verscheidenheid en veelvor
migheid van individuele posities in de he
dendaagse kunst. Zo laat het museum toch 
een gelegenheid onbenut om een deukje te 
slaan in de modieuze aspecten van het kunst- 
discours.

De golf van ‘context-kunst’ die in 1993 
vanuit Noord-Amerika over Europa trok, is 
hier inmiddels grotendeels geabsorbeerd en 
geïnternaliseerd. Talloze jonge kunstenaars, 
voorzien van ruime institutionele rugdek
king, houden zich nu bezig met ‘projecten’ 
die het proces van communicatie en sociale 
interactie centraal stellen zonder dat het 
begrippenkader of het instrumentarium ook 
maar enigszins aan een kritisch zelfonder
zoek wordt onderworpen. Deze beweging is 
vaak naïef, gemakzuchtig en oppervlakkig 
en voert in de richting van een nieuw heden
daags academisme. Mede door een gebrek 
aan historisch inzicht verkeren deze kunste
naars in de waan dat de particuliere dienst
verlening aan bepaalde doelgroepen een 
middel kan zijn om de kloof tussen de kunst 
en het publiek te overbruggen.
Rondlopend door het Van Abbemuseum 
moet men met spijt vaststellen dat de 
‘atopische’ kunst uit de jaren ’80 - die het 
communicatieve potentieel van een beel
dende kunstpraktijk in theorie wél problema
tiseerde - weinig concreets heeft opgele
verd waarmee de huidige misère zou kun
nen worden bestreden. Het is ook spijtig dat 
Jan Debbaut net als zijn collega van De 
Appel dat laatste tot nu toe niet heeft gewild 
of gekund. Zo wordt er een kritisch poten
tieel onder tafel gehouden, waar het verbor
gen blijft in de sfeer van de persoonlijke 
voorkeuren van een museumdirecteur.

Camiel van Winkel

Noten

[ 1 ] Jan Debbaut, On the notion of ‘place ’ 
in the work of Jan Vercruysse, in: Niek 
Kemps/Jan Vercruysse (tent, cat.), Biënnale 
van Venetië, 1993. De oorspronkelijke Ne
derlandse tekst van de auteur bleek bij na
vraag niet beschikbaar.
[2] Bart Verschaffel, Pygmalion ou Rien. 
De fotowerken van Jan Vercruysse, in: De 
Witte Raaf, nr. 71 (januari-februari, 1998), 
pp. 10-13.
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws
BIENNALE VAN VENETIË. Van 13 juni tot 7 november 
loopt de volgende Biënnale van Venetië, ditmaal onder de 
artistieke leiding van Harald Szeemann, die overigens ook deze 
van 2001 op zijn naam mag schrijven. Szeemann belooft alvast 
het aandeel ‘jonge kunst’ gevoelig op te voeren. In 1980 had hij 
het initiatief genomen een platform aan jongeren te geven met 
het luik Aperto, dat Jean Clair ondanks luid protest in 1995 
zonder meer annuleerde. De biënnale zal hoofdzakelijk in de 
Giardini di Castello en het Arsenaal lopen. De Franse Gemeen
schap selecteerde Ann Veronica Janssens voor het Belgische 
paviljoen (naar verluidt, samen met Michel François, die buiten 
het paviljoen werkt). Nederland reserveert het paviljoen voor 
een solopresentatie van Daan van Golden. Wie niet naar Venetië 
gaat, kan onder de titel Superspace een unieke constellatie van 
een tiental werken van Ann Veronica Janssens gaan bekijken 
in de Utrechtse binnenstad tijdens het Festival a/d Werf van 20 
tot 29 mei, Boorstraat 107,3513 SE Utrecht (030/231.53.55). 
Michel François toont nog tot 30 mei werk in het Palais des 
Beaux-Arts, Place du Manège, 6000 Charleroi (071/30.15.97). 
Van Roman Signer, geselecteerd voor het Zwitserse paviljoen, 
toont het Bonnefantenmuseum een Wasserinstallation in de 
koepelzaal van 30 mei tot 12 september, Avenue Céramique 250 
in Maastricht (043/329.01.90). Vermelden we tenslotte dat de 
Vlaamse Gemeenschap in Venetië onder leiding van Jan Hoet 
een selectie uit haar collectie toont terwijl de Franse Gemeen
schap van België eveneens in de binnenstad op schandalige 
wijze de Waalse schilder Charles Szymkowicz voortrekt. 
Waals Minister van Financiën Jean-Claude Van Cauwenberghe 
drong de Franstalige Commissie voor Beeldende Kunst name
lijk een solopresentatie van diens hilarisch ondermaatse konter
feitsels pp. Deze commissie durft niet in te gaan tegen deze 
partijpolitieke inmenging en ziet daarbij massaal subsidie
gelden voor zinniger initiatieven verdampen. Szymkowicz’ 
schilderijen werden eerder op eenzelfde autoritaire wijze het 
Palais des Beaux-Arts in Charleroi en de Brusselse Botanique 
opgedrongen. Foei! (E.W.)

MANIFESTA 3. De derde editie van deze rondreizende 
Europese biënnale voor actuele kunst zal volgend jaar plaats
vinden in het pittoreske Ljubljana, hoofdstad van Slovenië. 
Manifesta’ s adviesorgaan (Chris Dercon, Hedwig Fijen, Henry 
Meyric Hughes, Kasper König, Enrico Lunghi, Hans-Ulrich 
Obrist, Lilijana Stepancic, Barbara Vanderlinden en Igor Zabel) 
stelde een ploeg aan van vier curatoren: Francesco Bonami 
(curator MOCA, Chicago), Ole Bouman (hoofdredacteur 
Archis), Maria Hlavajova (directeur Soros-centrum in 
Bratislava) en Kathrin Rhomberg (curator Secession, Wenen). 
Het contactadres van Manifesta 3 is Cankarjev dom, 
Presernova 10,1000 Ljubljana, Slovenië (+386/61/176.71.43, 
e-mail manifesta@cd-cc.si). (E.W.)

Wissels

BOUMANS VAN BEUNINGEN. Amo van Roosmalen heeft 
na vijfjaar Rotterdams conservatorschap Stadscollecties in het 
Museum Boijmans Van Beuningen deze post ingeruild voor die 
van programma-coördinator van het nieuwe tentoonstellings- 
centrum in ontwikkeling onder Witte de With. Deze ruimte 
wordt momenteelheringerichttervervanging van Villa Alckmaer, 
dat door de uitbreiding van het Boijmans verdwijnt. In zijn 
nieuwe functie is Van Roosmalen tevens coördinator beeldende 
kunsten voor Rotterdam Europese Culturele Hoofdstad in 2001. 
Wilma Sütö volgt hem per 1 mei op als nieuwe conservator van 
de Stadscollectie. Sütö is/was freelance medewerkster beel
dende kunst bij de Volkskrant. (E.W.)

Stan Douglas

Overture, 1986, © Encore.. .Bruxelles

DHONDT-DHAENENS. Museum werft aan: directeur/con- 
servator (m/v). Voor de dagelijkse leiding, het beleid, de 
coördinatie van de administratie, planning van tentoonstellin
gen met kunstenaars en publiekswerking. Een oproep vanuit dit 
kleinemuseumuitDeurle,ondertekenddoorJohanVanGeluwe, 
conservator van het Museum of Museums. Kandidaturen die
nen schriftelijk overgemaakt ten aanzien van de voorzitter, 
Ambachtsweg 3,9820 Merelbeke. (E.W.)

Lezingen

KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE. Het Nederlands 
Architectuurinstituut en het tijdschrift Archis organiseren een 
symposium over een nieuwe praktijk voor beeldende kunst in 
de openbare ruimte. Bedoeling is aandacht te krijgen voor een 
maatschappelijk georiënteerde kunstpraktijk, die nu naar ver
luidt aan de aandacht van de ‘traditionele kunstkritische 
beoordelingscriteria’ ontsnapt. Deze ‘maatschappelijk rele
vante’ kunstpraktijk zou namelijk behoorlijk wat disciplines 
doorkruisen en al helemaal geen objecten meer nalaten; daar 
heeft de traditionele kunstkritiek het altijd wat lastig mee. Ter 
voorbereiding kan men Ole Boumans artikel in het november
nummer 1998 van Archis erop nalezen. Sprekers zijn Chris 
Dercon, Ole Bouman en voorts zijn er presentaties van kunste
naars Maria Hlavajova, Arno van der Mark (over het Haags 
project 301 steps daylight/tungsten), Susanna Niedermayer 
(daklozenproject Wochenklausur in Wenen) en architect Raoul 
Bunschoten (over het Londens renovatieproject Valley vibes'). 
Formalities/Informalities, the potential of art in public spaces 
vindt plaats op 19 mei vanaf 9.30 uur in het auditorium van het 
NAi, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (010/440.12.00). 
Een tweede luik volgt op 8 oktober. (E.W.)

DE PARTICULIERE VERZAMELAAR EN HET MU
SEUM. Naar aanleiding van haar 150-jarig bestaan organiseert 
Museum Boijmans V an Beuningen een symposium over voor- 
noemd thema. Vanuit de vaststelling dat de meeste publieke 
musea ontstaan zijn uit schenkingen en aankopen van particu
liere collecties en de overheid pas veel later vanaf de jaren ’60 
de verrijking van die collecties op zich nam, onderzoekt dit 
symposium tot welke consequenties dit leidde voor de relatie 

particuliere collectie-museum. Kan de aanwas aan particuliere 
initiatieven de schijnbaar ontoereikende aankopen van de 
musea verrijken en wat impliceert dit? Sprekers zijn Johan 
ter Molen (over geschonken en aangekochte particuliere col
lecties van het Boijmans), Richard Calvocoressi (Scottish 
National Gallery of Modem Art), Joop van Caldenborgh 
(Caldic Collectie), Reesa Greenberg (over de eigenzinnige 
voorkeuren van collectioneurs als Peggy Guggenheim, Phillip 
Johnson en Ydessa Hendeles) en tenslotte Renée Steenbergen 
(die werkt aan een proefschrift over privécollecties). Het 
symposium wordt afgesloten door een debat met onder meer 
Karei Schampers, Riki Simons, Hendrik Driessen, Hans 
van Houwelingen en Kitty Zijlmans.
De particuliere verzamelaar en het museum op 21 mei vanaf 
9.30 uur na overschrijving van 75 NFL in het Museum 
Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20 in Rotterdam 
(010/441.94.28). (E.W.)

Plastische kunsten ______________________________________
SO FARAWAY, SO CLOSE. Encore...Bruxelles is de naam 
van een vzw, onder leiding van Joël Benzakin en Michèle 
Lachowsky, die tentoonstellingen organiseert te Brussel. Benzakin 
heeftde gewoonte af en toe te verhuizen: vroeger was hij als galerist 
actief in de Antwerpse Museumstraat en later op de Brusselse 
Handelskaai, daarna betrok hij metEncore.. .Bruxelleseen verdie
ping in het galerieëncomplex op de Barthélémylaan, en nu opent 
hij een nieuwe ruimte in de Espace Méridien, een onverhuurde 
restruimte in de krochten van het Europakruispunt, centrum 
Brussel. De eerste tentoonstelling op het nieuwe adres heet So 
faraway, so close; is gemaakt door Michael Tarantino en toont
welken die verbanden leggen tussen film en beeldende kunst 
Film en beeldende kunst zijn met elkaar verwant door hun 
fascinatie voor het beeld. De eerste doet het beeld bewegen, de 
laatste houdt het stil. Maar sinds enige tijd zoeken ze elkaar op 
en imiteren ze een beetje eikaars gedrag. De cineast doet zijn 
filmrol wat langzamer draaien, de beeldende kunstenaar laat 
het beeld buiten zijn kader treden. Beide kunstenaars naderen 
elkaar en scheppen werken in een zone tussen statische en 
dynamische figuren. De beeldende kunstenaar zal zich vooral 
inspireren op de mogelijkheid van film om beweging in tijd en 
in ruimte weer te geven. Die energie wil hij ook toepassen op 
zijn werk, figuurlijk of letterlijk. Of hij drukt cinematografische 
kenmerken plastisch uit, of hij gebruikt film of video als het 
concrete materiaal voor een installatie. Die twee tendensen 
wisselen elkaar af in de tentoonstelling. Darren James Almond 
past het element van de tijd toe op zijn foto’s. Hij fotografeert 
zijn eigen atelier tijdens een etmaal vanuit een vaste plaats om 
de zoveel minuten en voegt al die beelden chronologisch samen 
in kaders. Het is een nogal droge en strikte toepassing. En 
behalve dat het dag en nacht wordt, zien we ook weinig 
gebeuren in het atelier, dat leeg blijft. Het verloop van tijd en 
gebeuren is op een meer ruimtelijke manier aanwezig bij Sam 
Taylor-Wood. Maakt ze foto’s ofhéél korte films? Haar beeld 
Five Revolutionary Seconds ontstaat doordat de camera tijdens 
vijf seconden om zijn as draait en zo een beeld van bijna 360° 
vastlegt. In die brede beelden creëert ze de illusie dat verschil
lende scènes zich naast elkaar afspelen in één ruimte. Enkele 
modieuze jongeren brengen hun tijd vrij nonchalant door in een 
loft. Een vrouw ligt in een sofa, een man kijkt door het raam, 
jongens praten met elkaar aan tafel, een vrouw in het rood 
springt. Tussen de verschillende scènes is geen enkele interac
tie. Sam Taylor Wood suggereert tijd en actie maar ze maakt 
haar personages tegelijk onbeweeglijk. Op de veranderlijke 
werkelijkheid lijken de mensen niet te reageren, uiteindelijk 
lijkt het leven meer op een foto dan op een film. (Ze combineert 
haar beeld met geluid, uit een luidspreker komt een soort 
achtergrondklank van die ruimte, een geroezemoes, stappen,

Juliâo Sarmento
Maverick

tot 29 mei 1999

Barry Flanagan
3 juni tot 4 september 1999 
(gesloten 1 tot 17 augustus 1999)

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8, 1050 Brussel
tel. 02 646 63 30 fax. 02 646 93 42
Open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur

Deelname kunstbeurzen

ART Chicago — 6 tot 11 mei 
ART 30 Basel — 16 tot 21 juni
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Een keuze uit de collectie
van de Vlaamse Gemeenschap

Brugge 1 tot 24 mei 1999
Hallezalen van het belfort

alle dagen van uuoo tot i8uoo

curator: Jan Hoet

Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Beeldende Kunst en Musea

SMAK.
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Cursussen over beeldende kunst & filosofie

Kunsthistorische uitstappen & reizen
Eigen u de gratis programmabrochure van

Amarant loe: bel, schrijf, fax naar
Amarant vzw. Hoogpoort 50, B-9000 Gent

Cursussen en lezingen 32(0)9/269 17 45
Daguitstappen & reizen 32(0)9/269 17 40

fax 32 (0)9/233 42 36
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gaan: deuren openen zich, producten worden bekeken en 
contracten beklonken. In eigen land manifesteerthet koninklijk 
huis zich haast de officiële agenda vooral bij uitzonderlijke 
rampspoed of als blijk van interesse en respect voor allerlei 
zinvolle initiatieven.
Consternatie alom bij ondergetekende na lezing van de pers
tekst bij de tentoonstelling Umwelt/Umfeld, kunst en leefmi
lieu: vijfvoorstellen met werk van Joseph Beuys, Panamarenko, 
Bjarne Melgaard, Benoit Platéus en Stan Douglas in de 
Antichambres van het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. 
Niemand minder dan Prins Laurent van België blijkt als 
voorzitter van zijn Koninklijk Instituut voor het Duurzaam 
Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van 
Schone Technologie (kortweg KINT genoemd) aan de wieg te 
staan van dit initiatief. Herinneren we ons prins Laurent niet 
vaag als een wat goedbedoelend maar warhoofdig type die zijn 
gehoor onderhoudt over zijn liefde voor honden (de grote 
mensenvrienden), bomen, bloemen, enzomeer, en over wie 
politici uit de parlementaire oppositie al eens interpelleren met 
betrekking tot de vermeende overbodigheid van zijn instituut? 
Voor de tentoonstelling Umwelt/Umfeld verlenen Piet Coessens 
als gastheer, Jan Hoet als curator, Thierry de Duve als filosoof 
en onder meer Flor Bex, Hubert Dethier en Gisèle Ollinger als 
adviseurs hun medewerking om de prinselijke oproep aan de 
kunstenaars enige realiteitswaarde te verlenen. In een catalogus
tekst verklaart prins Laurent zich getroffen door de creatieve 
hartstocht van kunstenaars en typeert deze als ‘echt, zuiver, 
direct en vanzelfsprekend’. De wereld zou kunstenaars nodig 
hebben, “omdat zij door de artistieke concretisering van hun 
onzekerheden of de kracht van hun verbeelding en overtuigin
gen kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van een scherper 
wereldbeeld en bijgevolg tot een helderder visie inzake de te 
nemen maatregelen en het te wijzigen gedrag”. Dit en nog veel 
meer kunnen kunstenaars lezen omtrent hun heilzame bijdra
gen voor een ‘holistische benadering ter verbetering van het 
leefmilieu in de toekomst’, een streefdoel dat het instituut 
KINT precies behartigt.
Uiteraard is er in de wereld veel te doen. De vraag is dan ook 
waarom de Vereniging voor Tentoonstellingen van het Paleis 
voor Schone Kunsten zich ondertussen met zoveel 
leeghoofdigheid bezighoudt? Is er nood aan meer publieke 
belangstelling en wat steun vanwege de gevestigde orde? 
Beperken we ons uit de bijeengescharrelde werken tot de 
fotoreeks Detroit photos van Stan Douglas. Douglas brengt er 
het centrum en de omgeving van Detroit in beeld, ooit de 
bloeiende hoofdstad van de Amerikaanse autoindustrie. Ogen
schijnlijk is er niets aan de hand in zijn oogstrelende landschap
pen. Tot men daadwerkelijk verwerkt wat men ziet. Temidden 
van wuivende grasvelden met hier en daar een boompartij 
verrijst een imposant treinstation, of een grootwarenhuis, een 
huizenrij, een ooit flamboyant eclectisch theatercomplex nu 
gerecycleerd tot autoparking... Het zijn fragmenten van een 
reële maar doodse en verlaten spookstad onder een schitterend 
blauwe hemel. Terwijl Richard Plunz met zijn fotoreeksen het 
proces van ontstedelijking en sociaal verval nuchter documen
teert, speelt Douglas verrassend het pittoreske landschaps- 
genre uit. Wat ooit de uitdrukking was van stedelijke welvaart 
en koortsachtige activiteit verschijnt nu als éen reeks stille 
monumenten, waarbij de precieze omstandigheden en oorza
ken van de uittocht nauwelijks worden geformuleerd, slechts 
gesuggereerd via het beeld van een — alweer — verlaten auto- 
fabriek. De centrumfunctie is verdampt met een ontruimde 
plattegrond van de stad als enige restant. Net zoals prins Laurent 
ver weg van het Brusselse centrum verblijft in een nieuw 
opgetrokken fermette aan de Jezus-Eiklaan in Tervuren, in 
volmaakte harmonie met zijn lapje verkaveld Zoniënwoud.
Umwelt/Umfeld, kunst en leefmilieu: vijf voorstellen zal tot 
13 juni lopen in de Antichambres van het Paleis voor Schone 
Kunsten, Koningsstraat 10,1000 Brussel (02/507.84.66). (E.W.)

RUIMTE EN ANARCHITECTUUR. ‘Wat overblijft, is 
ruimte’, is de conclusie die in het persbericht van Witte de With 
wordt getrokken uit het feit dat de hedendaagse kunst wordt 
gekenmerkt door ‘grote fluïditeit'. Ter onderbouwing van deze 
waarlijk epochale vaststelling presenteert Witte de With nu de

stemmen, gitaarklanken...) Een ander voorbeeld van de wijze 
waarop cinema figuurlijk kan worden geabstraheerd, is van 
John Knight. Hij richt zich op de ruimtelijke beweeglijkheid in 
de film. Op een plattegrond van een modelwoning tekent hij 
zwarte punten in de keuken, slaapkamer, badkamer en living en 
trekt hij lijntjes tussen al die punten. Die punten duiden de 
diverse camerastandpunten aan, de lijntjes wijzen op een 
mogelijke volgorde van bewegingen. John Knight trekt die 
lijnen nog eens na op een blanco blad. Het lijnenspel op de 
plattegrond doet tal van filmscènes vermoeden, dezelfde lijnen 
op het lege blad zijn zuiver beeldend.
Nu betreden we de verduisterde ruimtes. Bekijken we enkele 
werken die de film heel concreet toepassen. In Overture 
gebruikt Stan Douglas een rolletje pellicule uit de pionierstijd 
van de film, gerealiseerd door de Edison Company op het einde 
van de 19de eeuw. Wat Stan Douglas doet met dat filmpje is 
eenvoudig: hij laat het projecteren vanuit een cabine op een 
wand, zodat de ruimte iets heeft van een intieme cinema-kamer 
waarin de bezoeker vrij voor het grote cinemabeeld kan stap
pen. Ook Stan Douglas voegt geluid toè aan het beeld - de 
voordracht van een tekst van Proust - maar dit doet meer 
afbreuk aan de kwaliteit dan dat het er iets toe bijdraagt. V ooral 
door de zuivere opstelling en de keuze van het filmpje heeft 
Overture een magisch effect. Het filmpje is opgenomen vanop 
de neus van een trein die rijdt in besneeuwde bergen. De 
stoomtrein gaat naar links en rechts, de tunnel in en de tunnel 
uit, moeizaam en loom in het hoge landschap, langs dalen en 
voorbij toppen. De heen en weer deinende beweging wiegt op 
een aangename manier in slaap, als een welluidend kinder
rijmpje. En gelukkig, nooit komt er een einde aan de rit, de film 
draait maar door. Eenzelfde sfeer van naïviteit beheerst de 
video-installatie van Pierre Huyghe. Ook hier is de opbouw 
simpel. Pierre Huyghe heeft het principe van ‘play-back’ op 
een gevoelige wijze toegepast. Een oudere dame kijkt naar de 
camera en imiteert het zingen van een melodie die ze ooit als 
jong meisje zong in de Walt Disney studio’ s. En die melodie is 
het liedje van Sneeuwwitje—ze klinkt nog dagen na het bezoek 
aan de tentoonstelling na. De vriendelijke en rustige blik van 
die oudere vrouw, vergeleken met de prille klank van het jonge 
meisje, geeft het werk een ontroerende kracht.
De tentoonstelling belicht de affiniteiten tussen beeldende 
kunst en film vanuit beide richtingen. Beeldend kunstenaars 
maken filmische werken en cineasten maken beeldende wer
ken. De eersten maken hun werken rijker door beweging van 
tijd of ruimte plastisch te suggereren, door het medium te 
integreren in een installatie of zelf te gaan filmen. Maar hoe 
gaan cineasten te werk? Zij inspireren zich juist op de traagheid 
van de beeldende kunst, op de weelde te mogen stilstaan op één 
plek, op de lange geschiedenis van de schilderkunst, of ge
woonweg op de techniek van het schilderen. Antonioni schil
dert een berglandschap, David Lynch doet zijn beelden vertra
gen, Jean-Luc Godard vergelijkt cinema met oude schilderijen, 
Chantal Akerman filmt scènes vanuit één vaststaande plaats. 
So faraway, so close toont een boeiend beeld over de mogelijke 
verwantschappen tussen film en beeldende kunst. Ze doet dat 
op een gevarieerde manier en ze doet dat met een minimum aan 
commentaar. Ze laat zien hoe beeldende kunst en film naar 
elkaar toe bewegen en dat leidt soms tot mooie ontmoetingen. 
Toch hebben die vaak iets aarzelends. Film en video zijn als 
familieleden die elkaar opzoeken maar toch ook enige afstand 
tot elkaar bewaren. Ze kiezen voor nieuwe kunst maar houden 
tegelijk van beelden en geluid van weleer, nostalgie kenmerkt 
hen (Godard, Huyghe, Douglas). Ze willen ruimte en tijd 
ontdekken maar houden de pose van hun personages zo stil 
mogelijk (Akerman, Brown, Allmond). So faraway, so close 
zou je zo kunnen interpreteren: dichtbij en veraf, aan elkaar 
verwant en van elkaar vervreemd.
So faraway, so close met voorts werk van onder meer John 
Baldessari, Ed Ruscha, Jeff Wall en Sharon Lockhart loopt nog 
tot 11 juli in de Espace Méridien, Grasmarkt 116 in 1000 Brus
sel (02/513.02.77). (J.F.)

UMWELT/UMFELD. Soms leidt de inzet van koninklijk 
bloed tot een grote output. Zo loont het in tal van landen om 
commerciële missies onder auspiciën van royals te laten door

groepstentoonstelling Space, die niet alleen zou handelen over 
de ruimte waarin kunst wordt gemaakt en getoond, maar ook 
over de ‘mentale ruimte’ van de kunstenaar. Deze ziet er in veel 
gevallen kennelijk nogal dor uit, gezien de academische 
steriliteiten die men in het Rotterdams kunstcentrum aantreft: 
de bruinige koraal vormen van Laura Emsley en haar video van 
een hand zijn even overbodig als de boorgaatjes waarmee 
Roland Herzog enkele wanden voorzag. Regina Möller steekt 
hier positief tegenaf. Zij nam de opknapbeurt die het pand van 
Witte de With momenteel ondergaat als aanleiding voor het 
werk Renovation. Een deel van de vloer werd door haar 
‘betegeld’ met het karton van gebruikte verhuisdozen (inclu
sief aandoenlijke etiketjes), terwijl op de wanden geabstra
heerde banen van afbladderend behangpapier zijn geschilderd: 
niet zozeer institutionele kritiek als wel een onderkoeld 
estheticistisch ensemble in bruintinten. Aardig is verder Jaki 
Irvines foto- en tekstwerk over een oude vrouw die fantaseert 
over ‘zestien Elvissen’ die over straat lopen, maar hier is de 
term ‘ruimte’ inderdaad puur mentaal en wordt het 
tentoonstellingsconcept pure willekeur.
Kennelijk lijkt het begrip 'ruimte' momenteel een uitweg te 
bieden uit (of in ieder geval even te kunnen afleiden van) de 
onduidelijke status van de beeldende kunst in de huidige 
cultuur. In het Vlaams cultureel centrum De Brakke Grond in 
Amsterdam is momenteel naar aanleiding van het verschijnen 
van het nieuwe nummer van de kunsttheoretische reeks Lier en 
Boog de tentoonstelling Smooth Space te zien, een ‘verkenning 
van de actuele betekenis en beleving van ruimte’ die reikt van 
een driedimensionaal panty-spinnenweb vain Lara Schnitger 
tot een van heimwee naar autoritaire samenlevingen door
drenkte videosimulatie van monumentale wandschilderingen 
door Jan van de Pavert. Een uitschieter is de hilarische 
faxuitwisseling tussen de afgehaakte deelnemer Christoph 
Fink en de curatoren Annette Balkema en Henk Slager, vol 
verwijten over en weer. Al te smooth lijkt de mentale ruimte 
tussen deze kunstenaar en de curatoren niet meer te zijn. Het 
echte hoogtepunt is hier evenwel de ter plekke opgenomen, 
vernuftige dansvideo Record, I love you van Eran Schaerf, die 
een dansend paartje indirect toont via spiegels die in verschil
lende hoogtes van het plafond zijn gehangen. De man houdt de 
camera naar boven gericht in zijn ene hand en filmt zo zichzelf 
en zijn danspartner.
Het is een werk dat de ruimte irrationeel maakt, en wat dat 
betreft niet zou misstaan op de expositie Anarchitecture in 
De Appel, samengesteld door de jaarlijkse curatorenklas. 
Hendrik-Jan Kunneman plaatste op diverse plekken in het pand 
rode metalen wanden van het soort dat in bouwputten wordt 
gebruikt om water weg te houden - hier zijn ze even functieloos 
als intimiderend. Undesigned Pad van het Deense duo co/lab 
is een podium waarop lectuur ligt en een computer staat, maar 
dat ook als een soort catwalk naar het terras leidt. Het is een 
hybride constructie die eerder desoriënterend werkt dan dat zij 
bevorderlijk is voor ‘relaxation and small talk’, hetgeen de 
kunstenaars zeggen na te streven. John Frankland zette boven
aan de smalle trap van De Appel een reusachtige rubberband, 
die elk moment naar beneden lijkt te kunnen rollen; een werk 
datevenbenauwendis als deop video vastgelegde speleologische 
expedities die Gregor Schneider in zijn tot labyrint (met nep- 
wanden en dubbele muren) verbouwde huis onderneemt: de 
kunstenaar als psychopaat in wiens handen j e maar beter niet kan 
vallen. Op de beste momenten doet Anarchitecture aan als 
eigentijdse Piranesi, maar niettemin blijft deze ‘anarchitectuur’ 
afhankelijk van de beschutte ruimte van de white cube. Dit 
reservaat van helderheid en orde biedt het kader waarbinnen de 
kunstwerken ontregelend kunnen overkomen.
Space loopt nog tot 10 juni in Witte de With, Witte de 
Withstraat 50,3012 BR Rotterdam (010/411.01.44); Smooth 
Space tot 13 juni in De Brakke Grond, Nes 45, 1012 KD 
Amsterdam (020/622.90.14) en Anarchitecture tot 6 juni in 
De Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, 1017 DE Amsterdam 
(020/625.56.51). (S.L.)

JACKSON POLLOCK. Het omslag van de catalogus bij de 
vanuit het New Yorkse MOMA naar de Tate Gallery in Londen 
gereisde retrospectieve van Jackson Pollock is veelzeggend:

M I D D E L H E I M
Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 B - 2020 Antwerpen tel 03/827 1 5 34 
openingsuren mei en augustus 10 20 uur openingsuren juni en juli 10 - 21 uur

fax. 03/825 28 35
het museum Is gesloten op maandag

23 MEI - 15 AUGUSTUS 1999
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Tony Cragg
23 mei — 18 juli

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

Open: dinsdag tot zaterdag van 13 tot 17 uur
zon- en feestdagen van 11 tot 17 uur

Met dank aan: The British Council, trappist Westmalle, graanstokerij Filliers

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

PICTURA
Teekengenootschap Pictura 
Voorstraat 190 
postbus 232, 3300 AE Dordrecht 
Tel: (078) 614 98 22

Openingstijden: 
di t/m zo 14.00-17.00 uur.

30 april - 27 mei 1999
GROTE ZALEN

Mariëtte van den Bergh 
installatie ‘Dromen van 
een pasgeborene'
FOYER

Wolf Hollaar 
grafiek

4 juni -1 juli 1999
GROTE ZALEN

Mia van der Burg
Pim van Halem 
project 'Om de stad'
FOYER

Wim Biesheuvel 
maritieme gebeurtenissen

Dirk Vermeulen
Lauriergracht 9ó 

1016 RN Amsterdam 
Telefoon (020) 4221727 

Fax(020)4220304

DE PRAKTIJK

15 mei t/m 26 juni 
Guido Vlottes 

schilderijen

1 juni t/m 6 juni 
KUNSTRAI 
Rik Meijers

Als jij weer hier bent, weet ik genoeg 
schilderijen
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een tentoonstelling door:

DAVID BADE en 
ELLEN LIGTERINGEN 

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

KUNSTCENTRUM SITTARD



niet een schilderij staat erop afgebeeld, maar een still uit Hans 
Namuths beroemde film over de kunstenaar. Door een glas
plaat kijken we naar een doorgroefd gezicht voor de blauwe 
lucht: met een penseel heeft hij net een paar eerste verfkronkels 
op het glas gezet. Zo wordt meteen duidelijk gemaakt dat het 
werk van Pollock iets fundamenteel anders is dan een bepaald 
corpus van óbjecten: het is onlosmakelijk verbonden met de 
foto’s en films van Hans Namuth en met de zich daarop 
baserende teksten van onder meer Harold Rosenberg, die van 
de met verf op liggende doeken druipende en spattende Pollock 
een mythe maakten. Dit besef tekent ook de catalogusteksten 
van Kirk V arnedoe en Pepe Karmel, beiden verbonden aan het 
Museum of Modem Art. Terwijl Varnedoe onderzoekt hoe 
Pollock zich van jongs af allerlei uiteenlopende identiteiten 
aanmat, concentreert Karmel zich op de door Namuth vastge
legde ‘klassieke’ Pollock van rond 1950 - toen in korte tijd de 
grote drip-schilderijen ontstonden.
Pollocks werk is in Europa maar zeer spaarzaam in openbare 
collecties vertegenwoordigd, zodat een overzicht meer dan 
welkom is. De expressionistisch-biomorfe schilderijen uit de 
vroege jaren ’40 passen in het toenmalige streven van de 
kunstenaars die later als abstract-expressionisten bekend zou
den worden om archetypische onderwerpen en universele 
mythen te behandelen; schilderijen als Male and Female (ca. 
1942) en The Moon- Woman cuts the Circle (ca. 1943), die later 
de favoriete speeltjes van jungiaanse kunsthistorici zijn gewor
den, blijven formeel echter nog vrij ‘Europees’ en bovendien, 
een groter bezwaar, in hun kleurgebruik nogal bot. Het is 
karakteristiek voor Pollocks sprongsgewijze oeuvre dat derge
lijke werken de kijker nauwelijks voorbereiden op het voor 
Peggy Guggenheim gemaakte Mural (1943-44): een zes meter 
lang en meer dan twee meter hoog schilderij met vlammende 
horizontale strepen die enigszins aan een extatisch dansende 
menigte doen denken. Vergeleken met dit zeer krachtige werk 
doen veel van de kleine tot middelgrote schilderijen die ont
staan als Pollock vanaf 1947 de verf op horizontaal liggende 
doeken laat ‘druipen’ nogal decoratief aan. De resultaten van 
deze techniek zijn overigens allesbehalve uniform - het verf- 
oppervlak is soms warrig en dicht, soms opener en ritmischer. 
Pollocks faam berust vooral op een zeer kleine groep van 
monumentale drippings die in 1950 is ontstaan, deels onder het 
toeziend camera-oog van Hans Namuth. Ook hier is er aanzien- 
lijke variatie in de effecten die Pollock met zijn techniek van het 
druipen en spatten van verf op liggende doeken weet te 
bereiken: Number32 (1950) bestaat uit een netwerk van her en 
der tot kluwens en dikkere banen samenklonterende zwarte 
verfslierten op een ondergrond van ongeprepareerd doek, 
terwijl een werk als One: Number 31 (1950) veel effener is en 
meer voldoet aan Clement Greenbergs ideaal van het all-over 
schilderij. Aan de hand van Autumn Rhythm en van Number 2 7 
(1950) toont Karmel in de catalogus overigens aan dat zelfs de 
meest effen all-over dripschilderijen zijn begonnen met min of 
meer figuratieve krabbels of met ritmische stickfigures, die ook 
in Mural voorkomen en aan didactische diagrammen van 
Pollocks leermeester Thomas Hart Benton herinneren. Deze 
radicale, visueel geünificeerde werken worden daarmee gere
lateerd aan vroegere (en ook wel min of meer gelijktijdige) 
werken waarin dergelijke elementen niet ‘verborgen’ zijn. 
Een en ander neemt niet weg dat de indruk van een zeer ‘dicht’ 
all-over schilderij fundamenteel anders is dan van een opener 
en meer gestructureerd werk: werken als One en Number 27 
tarten het rusteloos naar ankerpunten zoekende oog. Ze bieden 
geen houvast - hun structuur is te fijnmazig en teveel met 
incidenten doorspekt. Het was een doel van de abstract- 
expressionisten om te breken met dé conventioneel geachte 
schoonheid van de vooroorlogse Europese meesters; de Ame
rikaanse kunst moest niet mooi zijn maar subliem, overweldi
gend. De paradox van de ‘klassieke’ Pollock is dat hij hier 
enerzijds veel verder in gaat dan bijvoorbeeld Barnett Newman 
of Clyfford Still, die de kijker een gevoel van maat en dus 
houvast bieden, terwijl anderzijds Pollocks verfslierten en 
-klodders een overdaad aan visuele geneugten bieden die bij de 
strengere tijdgenoten ontbreken. De grootsheid van Pollocks 
werken staat op het punt om te slaan in een decoratieve 
overdaad aan fraaie details. Het resultaat roept Harold
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Pipilotti Rist

Ever is over all, 1997, videostill, foto: Pipilotti Rist

Rosenbergs bedenkte sneer aan Pollocks adres in zijn be
roemde artikel The American Action Painters in herinnering: 
apocalyptic wallpaper. Dat Pollock zelf dit gevaar zag, sugge
reren de fascinerende cut-out schilderijen, waarin biomorfe 
silhouetten in het web van verf zijn gesneden, evenals het bijna 
vijf meter lange Blue Poles uit 1952, waarin het verfweb door 
paars-blauwe ‘stokken’ wordt onderbroken. Het sterk ritmi
sche, pulserende Blue Poles kan als late pendant van Mural 
worden gezien.
In het Museum of Modem Art was in de tentoonstelling een 
reconstructie van Pollocks atelierschuur opgenomen, met aan 
de wanden foto’s van Pollock aan het werk: een simulacrum 
van een sacrale ruimte. Zover is men in Londen niet gegaan, 
maar ook hier mag de film van Hans Namuth natuurlijk niet 
ontbreken. V arnedoe besteedt in de catalogus aandacht aan het 
feit dat de labiele Pollock, die een tijd lang van de drank was 
geweest, weer begon te drinken na de voltooiing van de 
filmopnames waarbij Hans Namuth hem op glas liet schilde
ren. De productie van zijn laatste jaren, tot aan het dodelijke 
auto-ongeluk van 1956, is erratisch en soms stuitend slecht. 
Varnedoe suggereert overtuigend dat juist het feit dat Pollock 
louter voor de film op glas schilderde, zodat Namuth hem van 
voren kon filmen, fataal was: action painting werd zo in feite 
een mediageniek circuskunstje. Pollock had zijn ziel verkocht. 
Mythologisch gezien is het een mooie actualisering van het 
faustiaanse pact: hoewel Pollock ook zonder filmbeelden en 
foto’s (via de kritieken van Greenberg en zijn invloed op 
jongere schilders als Morris Louis en Frank Stella) invloedrijk 
was geweest, was hij zonder de tussenkomst van de goed
bedoelende Mefisto Hans Namuth niet de legende geworden 
die nu nog tot de verbeelding spreekt, en toegankelijker is dan 
de weerbarstige schilderijen.
De retrospectieve Jackson Pollock loopt nog tot 6 juni in de 
Tate Gallery, Millbank, SWlP4RGLondenC0171/887.80.00). 
(S.L.) 

GUTAL “Ik ben een meester die u niets te leren heeft, maar. Bestond het vroegere werk, zoals het op de laatste biënnale van
voor de schepping zal ik een optimaal klimaat creëren.” Op 
deze wijze formuleerde stichter Jiro Yoshihara (Osaka, 1905- 
1972) het ordewoord van Gutai. Als voorloper van de action 
painting en de happening, wordt deze in 1954 in Ashiya 
opgerichte beweging vandaag beschouwd als een van de 
belangrijkste avant-garde bewegingen van na de Tweede We
reldoorlog. De toen reeds negenenveertigjarige Yoshihara, die 
reeds voor de oorlog in de Japanse avant-garde een belangrijke 
rol gespeeld had, verenigt rond zijn persoon de nieuwe genera
tie informele schilders uit de Kansai regio (Osaka, Kyoto, 
Kobe). Het jaar daarop stellen ze samen tentoon in Tokyo, 
publiceren ze hun manifest in het Engels en worden ze bij
getreden door Japanse kunstenaars van de Zero-groep als 
Kasuo Shiraga en Atsuko Tanaka. Om zijn beweging interna
tionale weerklank te geven publiceert Yoshihara een tweetalig 

tijdschrift (Japans-Engels) met dezelfde naam.
De naam van de beweging, Gutai bijutsu kyókai betekent in het 
Japans zoveel als Vereniging voor concrete kunst, waarbij het 
woord ‘concreet’ geïnterpreteerd moet worden in de zin van 
materialisatie. “Wij willen op concrete wijze het bewijs leveren 
dat onze geesten vrij zijn.” “Wij zijn constant op zoek naar 
nieuwe impulsen die we ontlenen aan alle bestaande plastische 
vormen.” “Doen wat nog nooit iemand gedaan heeft” en “een 
kunst maken die nog nooit bestaan heeft,” zijn de belangrijkste 
ordewoorden. Hun uitgangspunt was een gemeenschappelijke 
ervaring. Hun werken werden dan ook collectief gesigneerd 
met het woord ‘Gutai’. Vrij snel evolueerden de tentoonstellin
gen van hun informele schilderijen naar installaties en acties in 
de stedelijke ruimte. De voetafdrukken van Akira Kanayama 
op een stuk vinyl van meer dan honderd meter lang en zijn door 
een op afstand bediende robot gemaakte schilderijen, de papie
ren schermen die Saburo Murakami met zijn eigen lichaam 
doorkliefde, de met elektrische lampen in verschillende kleu
ren gemaakte mantel van de vrouwelijke kunstenaar Atsuko 
Tanaka en de met zijn voeten geschilderde schilderijen van 
Kazuo Shiraga terwijl hij met een touw aan het plafond hing, 
zijn slechts enkele voorbeelden van artistieke evenementen die 
vandaag beschouwd worden als de eerste uitingen van body art, 
performance en happening, minimale en conceptuele kunst. 
Onder de titel Gutai on Stage organiseerde de groep ook 
opvoeringen waarbij hun plastisch werk gecombineerd werd 
met filmprojecties, performances en concrete muziek. Een 
interdisciplinaire kunstvorm die de Fluxus-beweging, die en
kele jaren later zal worden opgericht, niet onverschillig liet. 
Ook Amerikaanse kunstenaars als Allan Kaprow en Robert 
Rauschenberg deden er hun voordeel mee. In Frankrijk werd 
Gutai geïntroduceerd door de criticus Michel Tapié die in de 
evolutie van de beweging zelf een belangrijke rol gespeeld 
heeft. De beweging inspireerde er vooral schilders als Georges 
Mathieu en de Europese variant van de Amerikaanse action 
painting. De tentoonstelling in het Jeu de Paume toont een 
honderdtal werken van de vijftien belangrijkste kunstenaars uit 
de groep. De werken ontstonden in de periode 1950 tot 1965. 
De beweging verdween in 1972 bij de dood van de oprichter en 
geestelijke vader Jiro Yoshihara. De acties die tussen 1955 en 
1958 tijdens hun openluchttentoonstellingen werden uitge
voerd, evenals hun theatrale opvoeringen worden gedocumen
teerd met talrijke foto’s, documenten en filmfragmenten. Hier 
legt men de nadruk op het zowel experimentele als efemere 
karakter van deze beweging, die ondanks haar historisch 
belang voor de Europese avant-garde van na de Tweede 
Wereldoorlog hier nog altijd onvoldoende gekend is.
Gutai loopt nog tot 27 juni in het Jeu de Paume, Place de la 
Concorde, 75001 Paris (01.47.03.12.50). (L.V.D.A.)

PIPILOTTI RIST & MARTINE ABALLEA. Pipilotti Rist 
is een kind van de televisiegeneratie. “Ik weet wat het is,” zegt 
ze, “om ‘s avonds niet meer het onderscheid te kunnen maken 
tussen wat ik in de namiddag in het bos beleefd heb en wat ik 
later op de dag op de televisie gezien heb.” Met deze visie 
tussen droom en werkelijkheid heeft Pipilotti Rist de laatste 
tien jaar aan de hedendaagse videokunst nieuwe impulsen 
gegeven. Sinds Pipilotti Rist is de videokunst impertinent, 
brutaal, onbeschaamd, grappig, teder en sexy geworden.

Lyon getoonde Das Zimmer (1994), uit een reeks videoclips die 
op een televisietoestel in een overmaats salon door middel van 
een buitenproportionele afstandsbediening op haar Pipichannel 
konden worden opgeroepen of weggezapt, dan toont ze in het 
Musée d’art moderne de la Ville de Paris een ingewikkelde 
installatie waarin vroegere beelden wel terugkomen maar 
volledig in het waanzinnige decor geïntegreerd worden. De 
speciaal voor deze tentoonstelling gebouwde installatie Remake 
of the Weekend (french), bestaat uit een appartement met een 
reeks op elkaar volgende kamers. Hier woont Himalaya 
Goldstein, het alter ego van Pipilotti Rist. Door middel van de 
meest waanzinnige videoprojecties, op de grond, op het pla
fond, op de meubels, op de flessen in de bar of op de staanlamp 
in het salon, vertelt elke kamer een ander verhaal. In de rol van 
het enige personage herkennen we steeds de kunstenaar zelf,
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VAN 17/4 tot en met 23/5

AND

Kunstfeest
Oude 

Noorden 
Rotterdam 
28 mei - 3 juni 1999
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[ fotografie & communicatie ]

M 
ra 
o Hans Kroeskamp

van 23 april tot 28 mei 1999

Galerie op de Rotte 
■ I "archi-topos”

Zeven toekomstige steden op het riviertje de Rotte 
tussen de Zaagmolenbrug en de Noorderbrug 

van mei tot en met september 1999

Opening 28 mei 1999 19.30 uur, 
Noordplein (nabij de Rotte) 

Voor meer informatie tel 010 - 2 65 01 43 
E-mail: kunstfeest.oude_noorden @wxs.nl

(RDAENS
K
G

REYNDERSSTRAAT 6, 2000 ANTWERPEN
TEL.(32] 03 - 201 OO 11

(VLAKBIJ GROTE MARKT)

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

OMA Stedebouw BV 
Moen & van Oosten architekten

MVRDV architecten
West 8 Landscape Architects BV 

Elzevier & Mauve architekten
KOKON architecten/ingenieurs

Kuiper Compagnons bureau voor stedebouw en architektuur 
...................... ..................................................................................................

galerij c. de vos

18 april-22 mei 1999

PATRICK VERLAAK
schilderijen & tekeningen

LUC FIERENS - ANNINA VAN SEBROECK 
mail-art

30 mei - 26 juni 1999

LIEVEN NOLLET
schildersateliers: fotobeelden

MARIA HOBBING (D)
installatie

Kunst 
In Huis 
kennen 

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

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

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

hillenius 
van hoek 
lüpertz 
schoonhoven 
teeken 
tolman
(bram) van velde 
westerik
ysbrant
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99 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

8 mei tot 30 mei 
ysbrant

1 juni tot 6 juni 
kunstRAI 1999 - toon teeken

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

collection d’art / galerie 
keizersgracht 516 / amsterdam
telefoon: 020-6 22 1511
geopend: wo. t/m za. 13 -17 uur

mailto:dep_abk@kdg.be
http://www.artsite.be/


die van in het begin van haar zoektocht naar haar eigen identiteit 
haar lichaam gebruikte als plastisch materiaal en drager van 
ideeën. Door in te spelen op onze door de televisie gemodel
leerde kijkgewoonten krijgt haar werk ook een sociale dimen
sie. In de mate dat de toeschouwer zich met de situatie identi
ficeert of afstand neemt, voelt hij zich afwisselend acteur en 
voyeur. Waren de videoclips oorspronkelijk nog nauw verbon
den met de populaire muziekcultuur die ze visueel moesten 
ondersteunen — Rist debuteerde in de jaren ’80 met haar 
popgroep Les reines prochaines - dan krijgt de geluidsband 
hier een dramatische functie. Hij is er niet om de beelden te 
illustreren, maar om de actie in gang te zetten.
Ondanks het gebruik van de meest gesofisticeerde technologi
sche middelen zien haar experimenten met muziek, ruimte en 
videobeelden er nog steeds geloofwaardig uit. Technische 
hoogstandjes worden gecombineerd met de kinderlijke naïviteit 
van de duin als enorme zandbak (Düne) of het met lakens en 
dekens gebouwde kinderhuis (Sonntagmorgenhütte), waarin 
dan wel de gruwelijke Blutraum-Niàeo vertoond wordt. Het 
leidmotief van dit monumentale oeuvre is dan ook het verlies 
van de kinderlijke onschuld.
De confrontatie met het werk van Pipilotti Rist speelt helaas 
niet in het voordeel van de Franse kunstenares Martine Aballéa. 
Beide vrouwen gebruiken dezelfde architecturale drager, zij 
het niet om dezelfde reden. Abbaléa's Hôtel Passager is het 
decor van een hotel. De toeschouwer moet zich aan de balie 
aanmelden (hij kan er eventueel voor de kunstenaar een bood
schap achterlaten) en kan vervolgens een vijftal kamers en de 
bar bezoeken. Het hotel van Martine Aballéa verhoudt zich tot 
het appartement van Pipilotti Rist als patronagetoneel uit de 
jaren ’50 tot het meest gesofisticeerde danstheater van van
daag. Maar het is nu net deze wanverhouding die haar installa
tie een zeker charme geeft. Het gebruik van koud neonlicht in 
relatie tot rose en paarse pastelkleuren en mat goud provoceren 
een onwennigheid. Maar anderzijds valt het werk bij de reali
satie tussen twee stoelen in. Men begrijpt niet goed welke kant 
de kunstenaar uit wil. Dergelijke installaties worden pas echt 
interessant in hun extreme vorm en Martine Aballéa aarzelt 
teveel tussen een realisme à la Guillaume Bijl en een 
surrealistische verbeeldingskracht die het werk van Rist nu net 
zo boeiend maakt. De vervreemding is voelbaar, maar ze blijft 
hoe dan ook van bordkarton.
Remake of the Weekend (french) van Pipilotti Rist en Hôtel 
Passager van Martine Abbaléa nog tot 19 september in het 
Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Avenue du Président 
Wilson 11,75116 Paris (01.53.67.40.00). (L.V.D.A.)

WIM DELVOYE. Sinds het einde van de jaren ’ 80 schilderde 
Wim Delvoye op regelmatige tijdstippen landkaarten van 
fictieve werelddelen. Deze pedagogische prenten die tot voor 
kort nog in elke lagere school het klaslokaal versierden, kregen 
bij Wim Delvoye de vorm van min of meer onmiddellijk 
herkenbare beelden als een eekhoorn, een teepot, een hamer of 
een zaag. Alhoewel ze totnogtoe weinig werden tentoon
gesteld, behoren ze tot Delvoyes beste werk. Ze getuigen niet 
alleen van zijn grote verbeeldingskracht, ze geven ook een 
duidelijk inzicht in zijn werkwijze en verenigen verschillende 
belangstellingssferen die in zijn later werk terugkomen. Het 
idee van de schilderkunst is nog sterk aanwezig en de spanning 
tussen drager en beeld en de dubbelzinnige relatie tussen object 
en afbeelding zijn subtiel. De (fictieve) werkelijkheid en haar 
(geloofwaardige) voorstelling vallen hier perfect samen.
Maar eigenlijk gaat al het werk van Wim Delvoye over de 
identiteit van het individu en de uiterlijke tekenen van zijn 
gemeenschap, het zowel binnen als buiten de kunst afbakenen 
van een territorium, het trekken van grenzen en kijken hoe men 
ze kan overstijgen. Het idee van de natie krijgt in deze kritische 
kijk op de gevestigde codes wel een zeer ironische betekenis. 
In tijden van oorlog wordt onze blik iets cynischer. In het 
aprilnummer van het Franse kunsttijdschrift Artpress noemt 
Delvoye zichzelf een 'glocal' kunstenaar, iemand die het 
globale en het locale in één beeld, in één voorwerp verenigt. 
Populaire kunst uit Limoges, Firenze, Delft, Indonesië of 
Jordanië vindt haar plaats in de global village van de kunst
wereld. Op initiatief van de Frac des Pays de la Loire in Nantes

Wim Delvoye

Atlas, voorplan Eddy & Marcel

werden al deze kaarten samengebracht in een Atlas. Naar 
aanleiding van deze publicatie groeide eveneens het idee van 
een tentoonstelling. Maar in plaats van deze veertig kaarten 
gewoon tentoon te stellen, opteerde Delvoye voor een synthe
tische actualisering van zijn eigen werk. Met de middelen van 
de moderne technologie werden de artisanale kaarten gescand 
en in de computer samengebracht tot een denkbeeldige wereld. 
Gespoten op enorme doeken vormen de zeven kaarten van de 
zeven continenten (het geheel is vier meter hoog en veertig 
meter breed) een indrukwekkend environment voor de twee 
getatoeëerde varkens Eddy en Marcel. Terwijl de kunstenaar 
de ambitie heeft de volledige werkelijkheid te omspannen, 
leiden ze onverstoord hun eigen leven. De zeven continenten 
zijn omkaderd met een klassiek decor van lambriseringen en 
pilasters in een roze marmersoort die van dichtbij roze ham 
blijkt te zijn. De lokale pers heeft het dan ook onverdroten over 
Wim Delvoye en “lard contemporain” en vraagt zich af “si c’est 
du lard ou du cochon”. Zoals het oneindig grote zich weerspie
gelt in het oneindig kleine, zo kan het globale enkel bestaan 
vanuit een lokaal gezichtspunt. Verbeelden de kaarten het 
universum, dan staat het decor voor het lokale. Eddy en Marcel 
zijn het hic et nunc.
Verder toont Wim Delvoye ook nog video’s. Paper Airplanes 
is een parodie op de macht en een lofzang aan de poëzie van het 
in papier gevouwen vliegtuig. Cybille is een ode aan de jeugd. 
In pastelroze kleuren en tegen een achtergrond van Billitis- 
achtige muziek, zien we vertraagde bewegingen die niet on
middellijk herkenbaar zijn. Zoals dat bij Delvoye meestal het 
geval is, wordt onze waarneming ook hier door de beelden 
gemanipuleerd. Na enige tijd verschuift ze van sensualiteit naar 
agressie, van erotisme naar pornografie, of hoe het uitknijpen 
van jeugdpuistjes verwordt tot een sterk emotionele ervaring. 
Atlas van Wim Delvoye nog tot 13 juni in de Frac des Pays de 
la Loire, Rue Frédéric Kuhlmann 7, 44100 Nantes 
(02.40.69.87.87). (L.V.D.A.)

Architectuur

PLANNEN VOOR HET STATIONSEILAND. De relatie 
tussen Amsterdam en het stadsdeel Amsterdam Noord is altijd 
problematisch geweest Het zal wel symptomatisch zijn voor 
ri viersteden, dat de ene oever zich een andere identiteit aanmeet 
dan de andere; hemelsbreed stelt de afstand niets voor, maar 
psychologisch des te meer. In Amsterdam wordt de water
scheiding tussen noord en ‘gene zijde’ nog eens benadrukt door 
het ontbreken van bruggen over het U en door de ligging van het 
Centraal Station, dat ruim honderd jaar geleden het U, en 
daarmee ook Noord, aan het zicht van de stad onttrok. Boven
dien werd het station eenzijdig georiënteerd. De centrumzijde 
kreeg een stationsplein met een monumentale en schilderach
tige gevel, als afsluiting van de stedelijke verkeersas Munt- 

Dam-Damrak-IJ. De noordelingen moesten het doen met uit
zicht op-de stationskappen en een achteringang onder de 
perrons.
Inmiddels barst het Centraal Station bijna uit zijn voegen. Het 
stationsplein is meer tramrails dan plein, de juiste bus zoeken 
duurt langer dan de busrit zelf en de metro is slechts bereikbaar 
voor wie zich niet laat af schrikken door urinedampen en sleetse 
jaren ’ 70 gangen. Uitbreiding van het treinverkeer en de komst 
van de nieuwe IJtram en Noord-Zuid metrolijn, maakten het 
noodzakelijk het Centraal Station en zijn omgeving drastisch te 
verbouwen. Het vorig jaar gepresenteerde Plan Reizigers- 
machine van de gemeentelijke Dienst Ruimtelijke Ordening en 
Benthem Crouwel Architecten (bekend van de uitbreiding van 
Schiphol) biedt een helder logistiek concept, waarbij gekozen 
is voor een concentratie van alle openbaar vervoersactiviteiten 
langs één as. De reiziger, komend uit het centrum, passeert 
vanaf het stationsplein, via tunnels in de richting van het U, 
achtereenvolgens de tram, de metro, de trein, de bus, taxi’s, de 
‘brengen en afhalen-auto' s’ en tenslotte, de ponten naar Noord. 
Hoewel dit plan brede steun geniet, hebben de gemeente en 
NS Vastgoed een vervolgstudie geformuleerd, omdat telkens 
de vraag naar voren kwam of de Ü-zijde wel een aantrekkelijk 
en levendig waterfront zou worden. Benthem Crouwel en 
MVRDV Architecten - Jean Nouvel liet een andere opdracht 
voorgaan - is gevraagd zich hierover te buigen, en tevens na te 
denken of middels bestaande en nieuwe gebouwen en een 
eventueel aanvullend programma, van detailhandel, congres
voorzieningen, hotels, horeca, kantoren enzovoorts, de binnen
stad wederom met het IJ kan worden verbonden. De opdracht 
is nadrukkelijk bedoeld om ideeën te genereren, als input voor 
het binnenkort te formuleren Stedenbouwkundig Programma 
van Eisen voor het stationsgebied. Het open vizier waarmee 
gemeente en NS de IJ-problematiek tegemoet treden, stemt 
verwachtingsvol. Spannend is wel hoe vrijblijvend de vraag is 
naar een eventueel extra programma. Meer functies en gebou
wen om de verbinding tussen centrum en U te versterken, klinkt 
op papier heel aardig. Maar de kans is levensgroot dat de 
charme van de kades er definitief mee om zeep wordt geholpen, 
in plaats van eindelijk recht te worden gedaan met een mooi 
plan voor de openbare ruimte.
Plannen van Benthem Crouwel en MVRDV worden van 
27 mei tot 27 juni tentoongesteld bij ARCAM, Waterloo- 
plein 213,1011 PG Amsterdam (020/620.48.78). Medio juni 
zal er ook een debat plaatsvinden over het stationsgebied. 
Informatie daarover bij ARCAM. (P3.)

Fotografie

RICHARD BILLINGHAM. Met zijn fotoboek Ray’s a 
laugh en deelname aan vele groepstentoonstellingen lokte 
Richard Billingham consternatie en bijval uit. Aanvankelijk 
bedoeld als studies voor zijn schilderijen, besloot Billingham 
begin jaren ’90 het reilen en zeilen in zijn ouderlijk huis 
fotografisch vast te leggen. Een niet ongebruikelijke overgang, 
ware het niet dat zijn vader een zwaar alcoholisch bestaan 
uitzingt, mama het eerder in volume zoekt en het milieu het 
etiket van toekomstloze Engelse steuntrekkers draagt. Deze 
‘authentieke levensbeelden’ kunnen dan wel doorgaan voor 
afgewogen composities met verrassende beeldverglijdingen 
en verwijzen naar klassieke beeldtypes, de verdenking van 
spektakelzucht of gortige exploitatie was er niet minder om. 
Een recente reeks anticipeert behoorlijk op deze reserves. 
Billingham toont er louter ingetogen foto’ s van straathoeken en 
panden waar geen menselijke gedaante of activiteit te beken
nen valt. Opnieuw bevinden we ons in de minder gegoede 
randwijken met arbeidershuizen en stapelplaatsen, die de spo
ren van menig oplapwerk vertonen. De couleur locale wordt 
bemoedigend ondersteund door een wat onbestemd ‘goed 
weer’ -sfeertje, zoals de volle kleuren en harde schaduwpartijen 
onderlijnen. De immer aanwezige motieven van straat, voet
pad en gebouw, genomen vanuit een standpunt ‘vanop de 
overkant’ van de straat, suggereren steeds een soort 
contemplatieve aankomst. Het lijkt erop dat er een verhaal aan 
kleeft, een tekenende persoonlijke ervaring bijvoorbeeld. Te-

RIHOUX
SOL LEWIT

NEW WORK

20 mei - 3 juli

OUVERT DU MAR AU SAM 14.30 - 18.00

RUE DU CANAL 13 — 1000 BRUXELLES
VAARTSTRAAT 13 — 1000 BRUSSEL 
FAX 02/219.37.21 — TEL 02/219.14.22 OPEN VAN Dl T/M ZA 14.30 - 18.00

Cascoprojects
Oudegracht 366, NL-3571 PP Utrecht T/F +31 (0)30 231 99 95, casco@xs4all.nl

I-30 MEI
TOBY WEBSTER 
DARKNESS AT NOON, 
UNCONTROLLED EFFECTS

3 MEI OPEN FORUM TV STUDIO EFFECT IN EKKO. 
MET O.A. KYPSKI EN BAS KAST, beperkt aantal plaatsen.

6 MEI NIGHTWALK DEBATE

5 EN 20 MEI BOATTRIP

JUNI
AP0L0NIJA SUSTERSIC

OPENING 8 MEI I700UUR
VOOR NADERE INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA VAN TOBT WEBSTER 
BEL 030 231 99 95
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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 Wilheiminapark 1 Tilburg 
dinsdag - zondag 11-17 uur

B ONNEFANTEN 
MUSEUM

MAASTRICHT

Luc Tuymans | The Purge 
schilderijen iggi - igg8 

30 mei - 5 september 1999
we

Roman Singer | Wasserinstallation 1999
installatie

30 mei - 12 september 1999

Armando | Sculpturen 
bronzen beelden ig88 - iggg 

27 juni - 12 september 1999

Co Westerik | Verkenningen op papier
getekende zelfportretten

27 juni - 22 augustus 1999

Het ‘gelijk’ van de achterkant 
oude schilderijen anders bekeken 

27 juni - 28 november 1999 
mmmmaaes 

Het nieuwe gezicht van de Oude kunst 
nieuwe opstelling 

27 juni - 28 november 1999
iyrrerrrerrreeeaecererrergyrrmeereerrzerrrsomezzemeesssenessweasssereresesazsseseyessssswezroseeressgerrsssEMSSMSSMMSNEMMBNMMMeeMM*88eMeeessa 

Rijksmuseum aan de Maas 
bruiklenen Rijksmuseum en Staat

27 juni - 28 november 1999

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.

W139 Warmoesstraat 1391012 JB Amsterdam 
T/F+20 - 6229434 www.xs4all.nl/~w139

E w139@xs4all.nl 
open: woensdag t/m zondag 13.00-18.00 uur

R e

KUNSTVLAAl3
Westergasterrein 8 mei - 16 mei

GALERIE DE BRIEDER
Oostplein 150 3011 KZ Rotterdam tel/lax 4131500 do-zo 13.30-17.30

VOORZAAL , , 

Jarikin 
Brouwers 81
22 mei - 6 juni opening 21 mei 21.00 uur

QPenkeuken 1Meschac Gaba
11 juni - 20 juni (gesloten 14/15 juni)
dagelijks v/a 19.00 uur

TAMARA DEES - 'Sailor Sails'
1 mei - 31 mei
HEDAH achter glas - Cortenstraat 3 - Maastricht

HEDAH op de KUIMSTVLAAI 3
8 mei -16 mei
Westergasfabriek Amsterdam, opening 8 mei 1 B:OOu

FRANK TUBEE - Tekenmachine II
SOPHIE ERNST - performance 'Toenadering'

ACHTERZAAL

DAMIO MAN
21 & 22 mei, telkens om 21:00u
vaste lokatie Brusselsestraat 114 - Maastricht

À
preview! 'Go and eat the north-west wind'

Videofilm, 60 min.

t/m 24/05 
Lenie van den Bulk 

Loes Kuster 
Hanneke Piederiet

29/05 t/m 27/06 
Het Fatsoen 

Wereldtentoonstelling VI

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

t/m 16/05 
Ania Rachmat 

Studio Eén: 
Jürgen Reble

23/05 t/m 27/06
Martin Luijendijk 

Otto Snoek 
Hans Bossmann

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

08/05 t/m 27/06
H.F. van Steensel
Judith Ten Bosch

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

01/05 t/m 31/05 
Kunstroute Kralingen 

t/m 20/05 
Petri Voet & Hans Andringa

23/05 t/m 24/06 
Joke Baas

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

■ nii

FAI
t/m 30/05

Thomas Wörgötter
Wapke Feenstra 

Kees Franse

02/06 t/m 27/06 
Jeroen Allart 

Rob Vert

Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdam tel/fax 4145151 wo-zo 13.00-17.00
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99 Lara Almarcegui / Emmanuelle Antilie / Otto Berchem / 

Anna Best / Neil Chapman / Brian Dick / Jon Mikel Eu ba / 
Claudia Fontes / Franck Larcade / Matthieu Laurette /

Audrey Marlhens / Mikel Marzabal / Gerardo Mosquera / 
Begona Munoz / Itziar Okariz / Owen Oppenheimer / 
John Otazu /Asier Perez Gonzalez / Sergio Prego / 
Hinrich Sachs / Noa Sadka / Manuel Saiz / Philippe 
Terrier-Hermann / Azucena Vieites/Vera Weisgerber 
22 mei - 20 juni opening 21 moi 21.00 uur

HEDAH
Centrum voor Hedendaagse Kunst
Maastricht - NL 
tel: +31.43.3500433

hedah@niew.nl 
fax: +31.43.3500432

visit www.niew.nl/hedah today!

t/m 30/05
Bram Zwartjens 
Hans Waanders

—/06 t/m —/08 
zomertentoonsteiling

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

G a

t/m 15/06 in de Schouwburg 
Atelier van Lieshout

e e s

http://www.bonnefantenmuseum.nl
http://www.xs4all.nl/%7Ew139
mailto:w139@xs4all.nl
mailto:hedah@niew.nl
http://www.niew.nl/hedah
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Richard Billingham

Martin Parr Weegee

Untitled, 1997
uit de reeks Common Sense, 

© Martin Parr & Magnum Photos London

Coney Island, 28th of July 1940,4 o’clock in the afternoon 
© Galerie Bilderwelt, Berlijn

meer daar het brandpunt van elke scène terloops aangedikt 
wordt door een slagschaduw die een reling van een buitentrap 
ontdubbelt, of een herstelde strook metselwerk van een fabrieks
pand. In tegenstelling tot de fotoreeks Ray’s a laugh blijft men 
hier echter verstoken van elk autobiografisch exhibitionisme. 
Een zestal foto’s van Richard Billingham met een bijwijlen sterk 
Edward Hopper-gehalte nog tot 29 mei in Galerie Mot & Van 
den Boogaard, Dansaertstraat 46,in 1000 Brussel(02/514.10.10). 
(E.W.)

MARTIN PARR, COMMON SENSE, Er is weer een nieuw 
boek uit van deze Britse Magnumfotograaf en dat wil hij 
geweten hebben. Bij wijze van mild megalomane booklaunch 
lopen sinds maart gelijktijdig in meer dan 30 verschillende 
steden wereldwijd tentoonstellingen. Van Cardiff tot Singa
pore, Brussel tot Honolulu, Oslo tot Sydney kan men zowat het 
hele boek en meer tot zich nemen middels een muurvullend 
mozaïek van laser-kleurkopies die men zich desgewenst à rato 
van 1.500 BEF het stuk ook kan aanschaffen. Deze spektakel- 
presentatie lijkt wel het midden te houden tussen een Guinness- 
book recordpoging - het grootste internationale simultane 
tentoonstellingsparcours ooit van één fotograaf - een arty 
posterwinkel of het zoveelste experiment om het tanende 
aureool van foto-agentschap Magnum een nieuwe adrenaline
stoot toe te dienen. Maar bovenal geven de foto’s uit het boek 
in kwestie, Common Sense, een merkwaardige hypertrofie te 
zien van Parrs handelsmerk tot nu. Naar inhoud lijkt zijn 
meesterlijke gevoel voor gedoseerde ironie hier om te slaan in 
een tomeloos burleske en bijna evidente fixatie op het detail. 
Formeel wordt dit kracht bijgezet zowel in de verdacht vanzelf
sprekende nevenschikking van de beelden als in de pijnlijk 
opgedreven kleuren. Zelfs zijn allerminst ingetogen werk van 
voorheen, slaat wat bleekjes uit naast zoveel overgechargeerd 
visueel geweld.
Martin Parr bracht vanaf de vroege jaren ’ 80 nieuw leven in de 
Britse (en Europese) fotografie. Op schijnbaar ongekunstelde 
wijze en met een tot in de details onder controle gehouden 
snapshot-esthetiek, zette hij in eerste aanleg zijn landgenoten te 
kijk in ongenadig ingeflitste kleuren. Aan hilarische contrasten 
geen gebrek. Niet toevallig verliep de ontwikkeling van zijn 
documentaire ‘verveemdingsfotografie’ synchroon met de 
donkere tijden onder ijzeren dame Thatcher. Net als zijn 
landgenoten Chris Killip of Paul Graham gaf Pair een funda
menteel veranderde opvatting over documentaire fotografie te 
kennen: beelden kunnen de werkelijkheid niet veranderen, laat 
staan verbeteren. Hoogstens kan worden getracht om de im
mense complexiteit van het hedendaagse bestaan even te raken. 
Met een buslading ironie, bijvoorbeeld. Parr nam in die dagen 
in hoofdzaak de Britse - en later bij uitbreiding de westerse - 
middle class op de korrel: hun kleren, hun huizen, hun meubels, 

auto’ s, koop- en reisgewoonten, zelfs hoe ze - koppelsgewijs - 
in restaurants tegenover elkaar pleegt te zitten,... En hij deed 
dat op een aanstekelijke manier, tongue in cheek, balancerend 
tussen gespeeld onnozel onbegrip en monkelend mededogen, 
tussen misprijzen en voorzichtige betrokkenheid. Hij hoort 
erbij, maar keek ernaar. Vanop een relatief veilige afstand 
leverde Parr commentaar, bijna zoals de experimentele psy
choloog vanachter zijn one-way screen routineus proefperso
nen observeert en beschrijft, op zoek naar ongecontroleerde 
gedragingen, confirmerende of afwijkende details - ticks des
noods - die een in aanvang vrij vage hypothese steeds duide
lijker willen articuleren: waar zijn ze - waar zijn we - mee 
bezig? Martin Parr heeft inmiddels in het formuleren van een 
mogelijk antwoord op die vraag een beeldtaal samengezocht en 
ontwikkeld, die omdat ze zo overweldigend raak en helder en 
herkenbaar oogt, inmiddels school heeft gemaakt, maar tege
lijk ook uiterst beperkt is. Zoals geslaagde cartoons een glim
lach van herkenning teweegbrengen, die gelijk weer verstomt, 
omdat de volgende alweer beter, scherper, spittanter is. Natuur
lijk is de rek niet eindeloos. Common Sense krijgt in dit 
perspectief dan ook iets weg van een (doordacht) opfokken van 
alle registers die ondertussen werden beproefd, een hysterische 
lakproef van het Parr-idioom. Het maakt bovenal nieuwsgierig 
naar wat hierop nog volgen kan.
Common Sense van Martin Parr is onder meer nog tot 22 mei 
te zien in Galerie Rodolphe Janssen, Livornostraat 35, 
1050 Brussel (02/538.08.18). Het boek werd uitgegeven bij 
Dewi Lewis Publishing, Broomfield Road 8, Heaton Moor, 
Stockport SK 44ND, England (0161/442.94.50). ISBN 1- 
899235-07-8. (E.E.)

WEEGEE’S NEW YORK. Niet echt zijn geestelijke vader, 
maar toch in meer dan één opzicht verwant met Martin Parr, is 
deze Oostenrijks-Hongaarse immigrant die in 1910 op elfjarige 
leeftijd in de Lower East Side van New York terechtkwam. 
Niet alleen om het pregnante gebruik dat ze beide maken van 
flitslicht, maar vooral in het soort brutale gemelijkheid waar
mee ze alle twee op ‘hun’ wereld afgaan om er ongegeneerd 
foto’s te maken. Waar Parr dat echter op een eerder rustige, 
afstandelijk ironische manier doet, was fotograferen voor 
Weegee een heuse nerveuze ‘jacht’. Letterlijk zelfs. Weegee is 
het prototype van de persfotograaf en in menig opzicht zelfs de 
godfather van de paparazzo. Vanaf de jaren ’30 verslaat hij de 
sensationele faits divers, de overvallen, moorden, zelfmoor
den, branden,... die het nachtelijke New York opschrikken. 
Zeker nadat hij in ’38 zijn Chevrolet heeft uitgerust met een 
politiezender en een instant donkere kamer en typemachine in 
de kofferbak, kan zijn reputatie van ‘vliegende reporter’ niet 
meer stuk. Hij arriveert altijd als eerste op de plaats van de 
misdaad en gaat met alle scoops lopen, bijna alsof hij ze op 

voorhand wist. De bijnaam die hij voor zichzelf in die dagen 
bedenkt, Weegee, in plaats van Arthur Fellig, zoals hij echt 
heette, verwijst daar zelfs naar. ‘Weegee’ is een fonetische 
weergave van ‘Ouija board’, een soort toekomstvoorspellend 
bordspel. Maar niet enkel de dosis zelfbewuste arrogantie 
- later zou hij ook nog steevast ‘Weegee the famous’ achterop 
zijn foto’s stempelen - waarmee deze fotograaf zichzelf kon 
verkopen, vormt een verklaring voor zijn succes. Die ligt 
voornamelijk in de gebalde kracht van zijn beelden en in een 
perfect journalistiek aan voelen van wat de kranten en tabloids 
waaraan hij zijn foto’s moest slijten, verwachtten. In de eerste 
plaats nieuwswaarde, snel en simpel leesbaar en sensationeel. 
Weegee komt daar met zijn snapshots, in candid photography- 
stijl en de hevige, bijna schematiserende licht-donkercontrasten 
door het gebruik van de flits, voluit aan tegemoet. Het grafische 
karakter van zijn prints zorgde er bovendien voor dat ze zelfs 
op verzadigend krantenpapier perfect leesbaar bleven. Weegee 
werkt ook adembenemend hard, hij zou naar verluidt niet 
minder dan 5.000 reportages afleveren. Vooral vanaf de ja
ren ’40 wordt hij echt beroemd, hij krijgt allerhande pers
contracten aangeboden, experimenteert schitterend met 
infraroodfotografie, toont werk in het MOMA en geeft in ’45 
zijn eerste boek uit, Naked City, dat drie jaar later zelfs in 
Hollywood onder de titel Weegee’s New York met zijn mede
werking verfilmd wordt. Weegee zou nog een aantal jaar als 
technisch adviseur (en acteur) aan de slag blijven in Hollywood, 
zo stond hij bijvoorbeeld in voor de special effects van Stanley 
Kubricks Dr Strangelove. Fotografisch blijft hij aan de gang, 
hij maakt portretten van stars en politici, waarbij hij zich soms 
helemaal laat gaan in nogal slappe experimenten met spiegel
effecten en distorties. Weegee overlijdt in 1968.
Met de tentoonstelling Weegee, New York 1935-1960 weet de 
fotogalerie van de Kunsthal Rotterdam opnieuw een niet stuk 
te krijgen klassieker uit de brand te slepen. Tot 20 juni in het 
Museumpark, Westzeedijk 341, 3015 AA Rotterdam (010/ 
44.00.300). (E.E.)

BERENICE ABBOTT, CHANGING NEW YORK. Er zou 
zich bij ons ook eens iemand ernstig moeten kunnen toeleggen 
op het in kaart brengen van werkelijk betekenisvolle foto- 
historische onderzoeken of projecten, die soms al jaren aan de 
gang zijn in allerhande Amerikaanse of Europese musea. Niet 
zelden zijn deze instellingen zelf op zoek naar partners om hun 
bevindingen of verzameld materiaal, gezamenlijk en kosten- 
delend, in een tentoonstelling en een publicatie voor te stellen. 
Dat was bijvoorbeeld het geval met het Museum of the City of 
New York die het opdrachtproject van Berenice Abbott uit 
1939, ChangingNew York, waarvan het de vintage prints bezit, 
opnieuw wou uitgeven en documenteren. Het Musée Carnavalet 
in Parijs en het Kunstverein van Düsseldorf stapten mee in het

THOMAS DEMAND/STEFANIA GALEGATI/LARS BENT-PETERSEN/GREGOR SCHNEIDER/HENDRIK JAN HUNNEMAN/rRANS JACOBI
GERT ROBUNS/JOHN FRANKLAND/MATTI BRAUN/MARTIN BOYCE/ITALO ZUFFI/THORODDUR BJARNASON/MARK BAIN

9 APRIL - 6 JUNI 1999

JOB KOELEWIJN 22 AUGUSTUS 

OLAFUR ELIASSON °™NI<>S 00.20,00 UUR
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DE APPEL
NIEUWE SPIEGELSTRAAT 10 

1017 DE AMSTERDAM

T. +31 (0)20 625 56 51

F. +31 (0)20 622 52 15
E. deappel@xs4all.nl

S. www.deappel.nl

DIN T/M ZON 12 - 17 UUR

Muse li in 210)7757a%0) AMSTERDAM
2.5/13.6 MICHAEL TEDJA 
CHAR LOTTE SCHLEIFFERT

ROZENSTRAAT 59 / 1016 NN AMSTERDAM / TEL 31(0)20 4220471 / FAX 31(0)20 6261730 OPEN DINSDAG T/M ZONDAG 11 TOT 17 UUR
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initiatief en Schirmer/Mosel Verlag is wellicht zelfs heel 
tevreden dat men voor het bijbehorende boek kan instaan.
De Amerikaanse fotografe Berenice Abbott heeft zich, zelfs 
nog afgezien van haar eigen indrukwekkende oeuvre, een 
unieke plaats in de fotogeschiedenis verworven. In 1928, één 
jaar na zijn dood, zou ze in Parijs een ruim deel van het 
onvoorstelbare oeuvre van Eugène Atget onder haar hoede 
nemen. In 1964 publiceert ze er een studie over, The World of 
Atget, en enkele jaren later maakt ze de hele collectie over aan 
het MOMA in New York. Zelf had ze in aanvang journalistiek 
en beeldhouwkunst gestudeerd en het is in functie van die 
kunstopleiding dat ze in de jaren ’20 in Parijs aanbelandt. Ze 
studeert er even bij Brancusi, maar wordt in 1923 assistente in 
het atelier van Man Ray. Ze kiest resoluut voor de fotografie en 
opent twee jaar later een eigen portretstudio in Parijs. Cocteau, 
Gide, Joyce horen er tot haar cliënten. In 1926 maakt ze ook een 
portret van Atget en raakt volledig in de ban van de wijze 
waarop hij het verdwijnende oude Parijs van rond de eeuwwis
seling had vastgelegd. Wanneer ze eind de jaren ’ 20 terugkeert 
naar New York besluit ze om op een vergelijkbare wijze de al 
even drastische veranderingen van deze stad te documenteren. 
In 1935 krijgt ze daar zelfs officieel de opdracht toe in het kader 
van het Federal Art Project, een specifiek ‘tewerkstellings
programma’ voor kunstenaars in het kader van de New Deal- 
politiek van president Roosevelt. Het biedt haar in elk geval de 
mogelijkheid om voluit het New York dat zich kordaat uit de 
depressie werkt met een heuse boom van wolkenkrabbers en 
verkeersdrukte systematisch in beeld te brengen. In 1939 wordt 
haar project onder de titel Changing New York gepubliceerd. 
Zelfs Le Corbusier bleek ervan onder de indruk, hij noemde 
deze foto’s ‘Hot-Jazz-composities van steen en staal’.
De tentoonstelling Berenice Abbott’s Changing New York, 
1935-1939 is van tot 4 juli te zien in het Kunstverein fiir die 
Rheinlande und Westfalen, Grabbeplatz 4,40213 Düsseldorf 
(0211/32.70.23). Eveneens tot 27 juni loopt in de Kunsthalle 
Düsseldorf op hetzelfde adres (0211/899.62.43) de tentoon
stelling City. Fotografien und Projektionen van Beat Streuli. 
(E.E.)

VIVE LES MODERNITES! Het uitroepteken staat voor het 
‘optimisme’ dat men sinds de jaren ’80, samen met de aange- 
kondigde dood van het modernisme ten grave wilde dragen. 
Aldus Gilles Mora, artistiek directeur van de dertigste Rencon
tres Internationales de la Photographie in Arles. Mora was in 
1981 een van de oprichters van het eerste theoretisch-kritische 
fotografietijdschrift Les Cahiers de la Photographie en werkte 
zich onder meer door de uitgave van een aantal monografieën 
(van Walker Evans, Edward Weston,...) en tentoonstellingen 
in Frankrijk en Amerika op tot een van de specialisten van de 
Amerikaanse modernistische fotografie. Vorig jaar schreef hij 
een Petit Lexique de la Photographie en momenteel bereidt hij 
een groot Charles Sheeler-retrospectief voor in het Boston 
Museum of Fine Arts. Ook in zijn programma voor Arles zal 
Mora het modernisme even terug in stelling brengen. V oor hem 
maakt de fotografie daar immers nog steeds een ‘duurzaam en 
creatief onderdeel’ van uit. Het zit zelfs in Mora’s taal 
ingebakken. Zo schrijft hij in zijn beginselverklaring voor 
Arles over de idee van de Schoonheid en over de originaliteit 
van de visie, over het documentaire verlangen om over de 
hedendaagse wereld te spreken, rekening houdend met ideolo
gieën en nieuwe beeldtalen, met ironie en afstand - die volgens 
hem geen vindingen van het postmodernisme zijn. Net zomin 
als de reflectie over de limieten van het medium, die nog steeds 
tal van hedendaagse fotografen bezighoudt, dat is. Voor de 
laatste Rencontres van deze eeuw krijgen we - en dat is 

zeldzaam bij fotofestivals - een duidelijk over all standpunt 
mee, “en rappelant l’extraordinaire vitalité de l’aventure 
photographique moderniste et sa volonté, toujours active et 
programmatique, de changer la vision du monde.” Het concrete 
programma van tentoonstellingen lijkt alvast helder en uitda
gend. Zo worden er vooreerst onder de noemer van het ‘foto
grafische experiment’ een aantal ‘vormen en visies’ naar voor 
gebracht, waarvoor ook een aantal gastcuratoren tekenen. De 
psychoanalyticus Serge Tisseron verkent zo bijvoorbeeld aan 
de hand van een heel ruim aantal oude en nieuwe fotografen de 
relatie tussen moderniteit en onscherpte, terwijl Alain Sayag, 
curator fotografie van het Centre Pompidou met zijn collectie 
een historische studietentoonstelling maakt over ‘abstractie’ 
binnen fotografie. Gilles Mora zelf waagt zich aan een intrige
rende vergelijkende presentatie van twee oeuvres uit een heel 
verschillende context en periode: het fotowerk van de 
Bauhauskunstenares Florence Henri en van voormalig Tel 
Quel-redacteur en schrijver Denis Roche. Voorts signaleren 

we een focus op het fotoboek als essentieel medium sinds de 
modernistische fotografie en de merkwaardige aanwezigheid 
van een uitvoerige tentoonstelling, samengesteld door het 
Rupertinum Museum, Salzburg, die onder de titel The Human 
Touch de foto’s en films van de Wiener Actionisten in kaart 
brengt. Een tweede groter luik deze zomer in Arles wordt gevat 
onder de titel Etre de son temps, les voies du document. Een 
aantal voor de hand liggende tentoonstellingen worden hier 
samengebracht, zoals de fundamentele modernistische collec
tie van het Musée Cantini in Marseille rond de Pont 
Transbordeur, naast een project dat vertrekkend van het pro
bleem van de fotografische archivering, opnieuw veelbelo
vende verbindingen wil proberen te leggen tussen een drietal 
inmiddels klassieke oeuvres. Uit een privécollectie zal voor
eerst een ensemble van Walker Evans-foto’ s worden getoond, 
dat zijn hele carrière van 1927 tot 1974 omspant. Evans moest 
tot de jaren ’70 verduren dat men zijn werken tot ampele 
documenten reduceerde, terwijl men zijn reflecties over het 
seriële en het principe van het ‘archiveren’ binnen het fotogra
fisch proces negeerde. Lee Friedlander, de tweede protagonist 
uit dit tentoonstellingsproject, haakte daar precies bij aan toen 
hij in 1976 in opdracht The American Monument realiseerde. 
De ironische en complexe wijze waarop hij zowel de heteroge
niteit beklemtoont van deze monumenten - de identiteit van de 
natie - als ze bijna laat verdwijnen in hun context, maakt deze 
serie bijna ‘ontypologisch’. En dat is uitgerekend het uitgangs
punt van het derde oeuvre in deze tentoonstelling: de Steel Mills 
van Bemd en Hilla Becher. Het officiële tentoonstellings- 
programma rondt af met een iets minder prikkelende klemtoon 
op ‘schoonheid’ met bijna SzarkowskiaanseMOMA-concep- 
ten als Le Monde et l’Ephémère. Toch ook hier weer een eye
catcher. een overzichtstentoonstelling van Lucien Hervé, on
der meer huisfotograaf van Le Corbusier.
Meer informatie o ver deze tentoonstellingen die in Arles te zien 
zijn tussen 8 julien 15 augustus en over het niet samen te vatten 
programma van hommages, presentaties, slideshows en film
vertoningen, workshops en lezingen, portfoliosessies en boeken
beurzen vindtu viahttp://www.arles.org/rip/ of via Rencontres 
Internationales de la Photographie, Rond-point des Arènes 10, 
B.P. 96,13632 Arles Cedex (04.90.96.63.39). (E.E.)

Beeld / Scherm

MICHAEL SNOW/ANDY WARHOL. Parallel aan de 
zomertentoonstellingen rond Andy Warhol en Michael Snow 
in het Paleis voor Schone Kunsten toont het Filmmuseum 

beider cinematografische werk. De Canadees Michael Snow is 
de maker van het bekendste werk uit de Structural film: 
Wavelength (1967). Net zoals in zijn latere experimentele 
films, waaronder La Région Centrale/Central Region (1971) 
en Breakfast (1976), volgen in Wavelength filmtechnische 
parameters zoals camerabeweging, zoom en grootte van het 
kader een onafhankelijke route, en niet de handeling of gebeur
tenis voor de camera. Dat levert een spankracht op die van 
Snows werk een studie maakt over de verhouding tussen het 
beschrevene en het beschrijvende dispositief in de film.
Dat op Internet elk ogenblik van de dag live beelden van de 
straten van Manhattan op te roepen zijn, afkomstig van came
ra’s in de Empire State Building, maakt nog eens duidelijk dat 
het belang van Andy Warhols filmwerk moeilijk kan worden 
overschat. De beroering die Sleep (1963), Eat (1963), Kiss 
(1963), Couch (1964) en Empire (1964) veroorzaakten, vindt 
onder meer zijn oorsprong in de verrassende eenvoud van het 
opzet: verhaal noch montage, titels noch generiek, gewoon 
registreren tot de bobijn op is, en dan een nieuwe laden. Die 
eenvoud geeft geen indruk van naïef realisme, maar bezorgt de 
toeschouwer een zelden geëvenaard zelfbewustzijn. De 
ongepolijstheid van het eindresultaat, het werken op de duur, de 
herhalingen, brengen een gedesaffecteerde, zoveel mogelijk 
van intenties gevrijwaarde blik over. De camera, demonstreert 
Warhol, is het instrument bij uitstek van de 20ste-eeuwse 
dandy.
V an mei tot augustus in het Filmmuseum, Baron Hortastraat 9, 
1000 Brussel (02/507.83.70.). (P.R.)

Publicaties

JOËLLE TUERLINCKX. Aan tentoonstellingen van het 
werk van Joëlle Tuerlinckx was er de laatste maanden geen 
gebrek. Zo maakte ze deel uit van het hedendaagse luik van de 
tentoonstelling Faces of Flanders in het Museum voor Schone 
Kunsten te Antwerpen, hield ze de ‘overzichtstentoonstelling’ 
This book, like a book in het Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst te Gent en realiseerde ze Nieuwe Projecten nouveaux 
projets D.D. in het Museum Dhondt-Dhaenens te Deurle. Naar 
aanleiding van deze laatste twee verscheen er telkens een 
publicatie waarvan Tuerlinckx concept en vormgeving voor 
haar rekening nam.
De publicatie This book, like a book verscheen na Suchan 
Kinoshita en Moshe Ninio als derde op rij naar aanleiding van 
hun solotentoonstellingen in de opslagruimte van het S.M. A.K. 
inopbouw.Bijhetrealiserenvandedriebegeleidendepublicaties 
kregen de kunstenaars de volledige vrijheid. Voor curator Bart 
De Baere is dat opzet van bijzondere betekenis. Er zou immers 
bij het maken van catalogen vaak te weinig geluisterd worden 
naar de kunstenaars zelf. De enige restricties hier waren dus het 
formaat en de vormgeving van de kaft, geconcipieerd door 
Michael Gordon. Zoals het colofon vermeldt, fungeert This 
book, like a book als een referentieboek, als het boek 0 voor de 
106 volumes van het werk B.O.O.K. In dat omvangrijke werk 
documenteert Tuerlinckx haar eigen oeuvre, niet enkel met 
foto’s van gerealiseerde tentoonstellingen, maar met allerlei 
materiaal dat concrete realisaties net voorafgaat of begeleidt. 
Zo omvatten die 106 volumes onder meer studies, schema’s, 
ideeën, persoonlijke bemerkingen, tentoonstellingsscenario’s, 
titelfragmenten, uitvoerige materiaalbeschrijvingen en corres
pondenties met musea en galeries. Evenzeer als de concreet 
gerealiseerde tentoonstellingen geven deze documenten haar 
werk gestalte. Gebruikte elementen worden telkens hernomen, 
met nieuwe vondsten gecombineerd, verder uitgewerkt en
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getransformeerd. Het boekwerk B. O.O. K. is de noodzakelijke 
vergaarplaats van al deze kruisende trajecten; een levendige 
archiefruimte van materiaal over en voor gerealiseerde en 
toekomstige projecten.
In de tentoonstelling in het S.M.A.K. stond het werkB.O.O.K. 
centraal. Zoals de titel laat vermoeden, wilde de tentoonstelling 
als een boek zijn. Met tal van fragmenten uit haar oeuvre gaf 
Tuerlinckx doorheen de ruimte de mogelijkheid tot een lezing 
van haar werk. De catalogus met gelijknamige titel als de 
tentoontelling. This book, like a book, biedt een geconden
seerde versie van het overkoepelende B. O. O.K., en fungeert als 
een documentaire ruimte. Naast het corpus van gerealiseerde 
tentoonstellingen, wil This book, like a book ook de tentoon- 
stelling in het S.M.A.K. aanvullen. Gebruik makend van de 
eenvoudige spiegeling van het tentoonstellingsconcept - een 
tentoonstelling als een boek - werd de catalogus opgevat als 
een ruimte naast de tentoonstelling - een boek als een tentoon
stelling. Deze omkering heeft echter merkwaardige gevolgen. 
De transformatie die het werk van Tuerlinckx heeft ondergaan, 
ging ten koste van een cruciale kwaliteit. Typerend voor het 
werk van Tuerlinckx is immers de wijze waarop ze de densiteit 
aan denkpistes in haar oeuvre weet te vertalen naar boeiende 
ruimtelijke installaties. Door telkens opnieuw de condities van 
het tentoonstellen te bevragen, leidt dit in concrete 
tentoonstellingsruimtes tot wat Frank Vande Veire een ‘verijling 
van het tentoongestelde’ noemt. Net die verijling maken ten
toonstellingen van Tuerlinckx tot een zeer merkwaardig balan
ceren tussen onderhuidse complexiteit en zichtbare eenvoud. 
In de publicatie van de tentoonstelling in het S.M.A.K. is die 
balans echter eerder problematisch. Er zit een te groot verschil 
tussen de wijze waarop Tuerlinckx haar artistieke denken heeft 
vertaald naar de ruimte van de tentoonstelling enerzijds en naar 
de ruimte van het boek anderzijds. Waar de tentoonstelling in 
het S.M.A.K. een persoonlijke lectuur van haar eigen werk 
toeliet, wordtelk ‘lezen’ vanhetboek geblokkeerd. Depublicatie 
is van begin tot einde letterlijk volgestouwd met ellenlange 
materiaalbeschrijvingen, kleurlijsten, een overzicht van cata
logi, affiches, tentoonstellingstijdstippen, collecties. Dat hier
mee een fundamentele karakterisitiek van het medium ‘boek’ 
in vraag wordt gesteld, met name de leesbaarheid, ligt als 
argument te veel voor de hand. Daarvoor wil This book, like a 
book trouwens iets te veel naslagwerk zijn. De onderhuidse 
ambitie om toch ook catalogus te zijn, zorgt ervoor dat het niet 
genoeg op zich staat als boekwerk. In het depot van het 
S.M.A.K. gaf Tuerlinckx haar boekwerk B.O.O.K. een lees
bare variant, maar in de ruimte van het boek werkt de geconden
seerde versie eerder verstikkend.
In de catalogus voor de tentoonstelling Nieuwe Projecten 
nouveaux projets D.D. in het Museum Dhondt-Dhaenens te 
Deurle doet er zich iets gelijkaardigs voor. Ook hier gedraagt 
de publicatie zich als een zelfstandige ruimte, en ook hier valt 
ze eerder mager uit ten opzichte van de ruimtelijke kracht van 
de tentoonstelling. In de ruimte van Dhondt-Dhaenens slaagde 
Tuerlinckx erin om de handeling van het inventariseren te 
vertalen in een uiterst intrigerende en suggestieve installatie. 
Zo werd de tentoonstelling ‘ruimtelijk’ gedomineerd door een 
klankband. Op die band werd in gebrekkig Frans een ‘lezing’ 
gegeven uit het archief van het museum, met fragmenten van 
de ontstaansgeschiedenis, het bouwproces, de collectie. De 
wijze waarop hiermee de context van het museum ‘geëvoceerd’ 
werd, zat je als toeschouwer (en luisteraar) dicht op de huid. Op 
het moment dat de tekst van die klankband - die eigenlijk 
gebaseerd is op een toevallige selectie uit het archief van het 
museum - in het boek wordt afgedrukt, verliest deze echter het 
grootste deel van haar zeggingskracht. Hoe Tuerlinckx erin 

slaagde om een dergelijke nodeloze opsomming te 'verruimte- 
lijken’, wordt in afgedrukte vorm onderuitgehaald. Ook de in 
de publicatie afgedrukte foto’s en de andere opsommingen 
- van onder meer de collectie, de logistiek, het materiaal
gebruik van de werken in de collectie - kunnen niet onmiddel- 
lijk overtuigen. De lezer krijgt ook hier het gevoel dat diegene 
die zijn zin heeft mogen doen, er eigenlijk het meest profijt uit 
heeft gehaald.
Joëlle Tuerlinckx, Thisbook, like a book werdin 1999 uitgege
ven door Snoeck-Ducaju & Zoon en wordt verdeeld door 
Exhibition International, Kolonel Begaultlaan 17,3012 Leuven 
(016/29.69.00), ISBN 90-5349-292-5. Nieuwe Projecten 
nouveauxprojets D.D. werd uitgegeven door MuseumDhondt- 
Dhaenens, Museumlaan 14, 9831 Deurle (09/282.51.23). 
(W.D.)

DOUGLAS GORDON. Het Stedelijk Van Abbemuseum en 
het Kunstverein Hannover kwamen enige tijd geleden vrijwel 
tegelijkertijd met een boek over Douglas Gordon, en beiden 
verkondigden ze triomfantelijk dat het om de eerste omvang
rijke monografische publicatie over de kunstenaar ging. Twee 
instellingen die erom vechten de primeur te mogen hebben: 
begeerder kan een kunstenaar nauwelijks zijn. De publicatie 
van het Van Abbe, waar Gordon alweer enkele jaren geleden 
een solotentoonstelling had, heet Kidnapping. De afbeeldingen 
geven een overzicht van Gordons vrijwel gehele oeuvre, terwijl 
Jan Debbaut in een meerdelig interview met Gordon - de 
voornaamste tekst van het boek - tot de kern van diens werk 
tracht door te dringen. In de marge van dit interview zijn 
uitgebreide annotaties van Francis McKee te vinden, waarin 
zo’n beetje elke referentie die Gordon maakt aan kunst, filoso
fie of de Schotse cultuur wordt uitgewerkt. De mate waarin dit 
is doorgevoerd, maakt het moeilijk om deze annotaties, zelfs al 
zijn ze soms nuttig en interessant, helemaal serieus te nemen. 
Een ander vervreemdend effect is dat het interview is opgezet 
als filmscenario, met scènes op verschillende locaties waarop 
de personages Debbaut en Gordon onder het nuttigen van 
alcohol hun dialoog voeren. Gordon schreef bovendien een 
verhalende inleiding voor de catalogus waarin hij het over 
zichzelf in de derde persoon heeft, als afstandelijke beschouwer. 
Kortom, het in nauwe samenwerking met de kunstenaar tot 
stand gekomen Kidnapping is hem op het lijf gesneden. Hoe
wel meer in de lijn van traditionele catalogi, is Douglas Gordon 
van de Kunstverein Hannover (uitgegeven naar aanleiding van 
zijn overzichtstentoonstelling daar eind vorig jaar) eveneens 
structureel besmet door gordonianismen. Het eerste deel van 
deze door Bruce Mau vormgegeven publicatie bestaat uitslui
tend uit afbeeldingen, het tweede alleen uit tekst. De teksten 
lopen van achteren naar voren: de achterflap van de publicatie 
is dan ook identiek aan de voorkant. Op iets minder subtiele 
wijze wordt zo verwezen naar de rol van spiegelingen en van 
tijdsomkering in Gordons werk.
In het tastende interview in Kidnapping wordt onder meer 
ingegaan op de notie van het ‘kidnappen’ van filmbeelden en 
andere materialen door Gordon. Debbaut probeert Gordon te 
verlokken tot uitspraken over zijn selectiecriteria daarbij, over 
de ‘familieovereenkomsten’ tussen zijn werken. Het levert de 
uitspraak op dat Gordon zichzelf eerder als goede editor dan als 
goede kunstenaar zou willen betitelen, maar als het interview 
uiteindelijk met de woorden “fade to black...” eindigt, zijn er 
weinig zaken scherpgesteld. Inhoudelijk bevredigender zijn de 
teksten van met name Lynne Cooke en Friedrich Meschede in 
de Duitse publicatie. Zij concentreren zich respectievelijk op 
het gebruik van oude films van psychiatrische patiënten en op 
de rol van vertraging en andere Zeitphdnomene in Gordons 

werk. Met 24 Hour Psycho (1993), een tot een complete dag 
uitgerekte projectie van Hitchcocks thriller, betoonde Gordon 
zich een meester van de rake minimale ingreep: doordat de 
vertraging het verhaal naar de achtergrond verdringt, wordt de 
aandacht gericht op het sluimerende potentieel van de afzon
derlijke beelden. Een andere ontdekking van Gordon is het 
genoemde psychiatrische beeldmateriaal, dat in op staande 
beeldschermen geprojecteerde filmloops op een soort afschu
welijke slapstick lijkt. Cooke memoreert hoe Jean-Martin 
Charcot, die in de late 19de eeuw een enorm corpus aan foto’s 
van geesteszieken creëerde, zich verzette tegen aloude denk
beelden over hysterie als demonisch verschijnsel. Charcot was 
het prototype van de moderne arts die met het licht van de rede 
wilde doordringen in de duistere kanten van de ziel; de fotogra
fie bood hem daarbij een analytisch hulpmiddel. De door 
Gordon ‘gekidnapte’ films tonen evenwel een letterlijk schok
kende waanzin die door de herhaling niet voor rede vatbaar, 
niet te remediëren lijkt. Juist dit geeft deze werken hun hypno
tiserende kracht.
Uiteindelijk neigt Gordon, zoals Cooke constateert, naar een 
religieuze visie die sterk van die van Charcot verschilt. In de 
plaats van geestesziekten komt weer Het Kwaad. In werken als 
Confessions of a Justified Sinner uitl995-’96 (een positieve en 
een negatieve projectie van Jekyll die Hyde wordt en an
dersom) en Between Darkness and Light (After William Blake) 
uit 1997 (zich op één scherm met elkaar vermengende projec
ties van The Exorcist en een film over de heilige Bernadette) 
draait alles om polariteiten: Goed en Kwaad, Licht en Donker, 
en niet te vergeten Jekyll en Hyde. Dat Stevenson Schot was en 
Gordon zijn profeet is, zullen we weten. Gordon betoont zich 
in deze werken wederom een goede editor, en de vermenging 
van de twee films met hun opvallend compatibele beeldtaal in 
Between Darkness and Light is een briljante vondst.
Maar hoe interessant zijn uiteindelijk de ideeën die uit deze 
werken spreken? Het gaat langzamerhand vervelen dat in 
interviews naast de ‘Schotse traditie’ van auteurs als Stevenson 
en James Hogg steevast ook de religieuze opvoeding van 
Gordon en zijn daaruit resulterende obsessieve omgang met 
schuld en kwaad ter sprake komt. Kennelijk moet Gordons 
werk, dat in het beste geval met minimale middelen een 
maximaal effect weet te bereiken, gemakkelijker consumeer
baar worden gemaakt door het aan grote begrippen en aan de 
levensloop van de kunstenaar op te hangen. Het autobiografi
sche vertoog wordt overigens weer geproblematiseerd door de 
in diverse publicaties (zo ook in die van Eindhoven en Hannover) 
opgenomen verhalen waarin familieleden of anomieme vrien
den over hun relatie met ‘Douglas’ vertellen - verhalen die qua 
stijl wel erg op die van de niet van literaire aspiraties verstoken 
Gordon zelf lijken. Uiteindelijk versterken deze kennelijke 
mystificaties de fixatie op de levensgeschiedenis en persoon
lijkheid van de kunstenaar alleen maar. Op zichzelf zou dat 
geen probleem zijn, als Gordon er méér van zou maken dan de 
narcistische exercities die het meestal zijn, die het doel lijken te 
hebben de aura van zijn werk te verhogen maar er in feite 
afbreuk aan doen. Nu heeft Gordon ook zeer goede werken met 
autobiografische elementen gemaakt, zoals Something Be
tween My Mouth and Your Ear (1994), een blauwe ruimte 
waarin hits worden gespeeld uit de tijd toen Gordons moeder 
zwanger van hem was: een werk dat gelukkig geen nadrukke
lijke baarmoedermetaforen gebruikt en veeleer een soort 
temporele atopos creëert waarin de tijd haar rechtlijnigheid is 
verloren. Het nadrukkelijk autobiografische vertrekpunt leidt 
tot een werk waarin de persoonlijkheid van de kunstenaar als 
het ware oplost in de assocaties die in het kale blauwe kamertje 
opkomen en weer vervliegen.

• GALERIE • ANNETTE • DE • KEYSER •

AN EXHIBITION OF DRAWINGS
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Momenteel is in het Kölnischer Kunstverein Gordons nieuwe 
werk Feature Film te zien. In zekere zin is dit het spiegelbeeld 
van 24 Hour Psycho-, daar de film zonder geluid, hier de 
filmmuziek zonder de bijbehorende film - in dit geval een 
andere Hitchcock-klassieker, Vertigo. Gordon liet Bernard 
Herrmanns filmmuziek door een orkest uitvoeren, waarbij hij 
opnames maakte van dirigent James Conlon. Het gaat om 
extreme close-ups: de handen, delen van het gezicht, een oog. 
Tussendoor vervaagt het beeld soms en stopt de muziek; dan 
zijn zacht en onduidelijk wat dialogen te horen. Van Gordons 
film zijn in de Kunstverein tegelijkertijd twee grote projecties 
te zien, aan de korte zijden van de verduisterde lange zaal. De 
gespannen gelaatsuitdrukking van Conlon doet wat al te cliché
matig dirigentenachtig aan, maar de passages met enkel de 
bleke onderarmen of de handen voor de donkere achtergrond 
zijn prachtig: het is een soort ballet van details, pure beweging, 
die door de muziek echter ook altijd een relatie met Vertigo 
blijven houden. Gordon slaagt er zo in een schijnbaar ‘koel’ 
detailbeeld met spanning op te laden. In het bijbehorende 
kunstenaarsboek wordt behalve met de op CD bijgeleverde 
muziek ook door enkele kleine, tussen de fiill-page videostills 
geplaatste filmbeelden de link met Vertigo gelegd. Wederom 
betoont Gordon zich een uitmuntend editor; het zou een 
verademing zijn als hij zich ook met de bij een editor passende 
bescheidenheid zou opstellen, en minder als kunstenaar met 
kunstenaars-ego.
Douglas Gordon, Kidnapping in 1998 uitgegeven door Ste
delijk van Abbemuseum, Postbus 235,5600 AE Eindhoven 
(040/275.52.75), ISBN 90-70149-65-6; Douglas Gordon in 
1998 uitgegeven door Kunstverein Hannover, Sophien- 
strasse 2,30159 Hannover(0511/32.45.94),ISBN3-9805041- 
2-3; Feature Film, A Book by Douglas Gordon, Londen, 
Artangel Afterlives/Book Works, St John’s Lane 36, 
EC1M 4BJ London (0171/336.68.01). De expositie Feature 
Film is nog tót 30 mei te zien in de Kölnischer Kunstverein, 
Câcilienstrasse 33,50667 Keulen (0221/21.70.21). (S.L.)

HELMUT NEWTON, PAGES FROM THE GLOSSIES. 
Deze publicatie toont Helmut Newtons modefotografie zoals 
ze bedoeld was om te verschijnen: niet als afzonderlijke foto’ s, 
maar in de pagina’s van tijdschriften, met de armere, minder 
gedefinieerde fotografische kwaliteit die daar het gevolg van is, 
en in een lay-out, met tekst naast of in het beeld. Nog interes
santer ware misschien geweest er ook de andere foto’s of 
artikels naast te kunnen bekijken, die niet noodzakelijk mode 
als onderwerp hebben. Of toch weer niet: zoals ze hier in 
verzelfstandigde facsimiles zijn weergegeven, laten ze zien 
hoe het opzet van dit opdrachtwerk - in de context van een 
tijdschrift geplaatst kunnen worden - zich in de beelden heeft 
geïnterioriseerd. In de tweede helft van de jaren ’ 50, de periode 
waarin Newton debuteert, lijken modefoto’ s hun kracht om als 
zelfstandig object te functioneren, te hebben kwijtgespeeld; 
glamour en elegantie zijn, net als in Hollywood, hun verleidend 
potentieel verloren. Vanaf dan zoekt de modefotografie kaders 
om te assimileren en wordt ze steeds meer verbonden met 
andere contexten en onderwerpen, gepresenteerd als verhaal, 
een fotoroman bijvoorbeeld, als treffende scène of situatie. De 
introductie van pornografische elementen en verwijzingen 
maakt van Newton in de jaren ’70 een enfant terrible en 
topfotograaf. Een kenmerkend en algemeen thema, dat men bij 
metaforische uitbreiding pornografisch kan noemen, is de 
totalebeschikbaarheidvanhettotvoorwerp verworden lichaam. 
Het is reeds vroeg in zijn werk aanwezig en het meest expliciet 
in voyeuristische en gewelddadige scènes, maar ook elders 
keert het voortdurend terug. De ontluistering die het lichaam 
ondergaat, vinden we zowel in de martelscène in de James 
Bond-fotoroman uit 1963, gepubliceerd in Adam, een mannen
magazine van Vogue France, als in de medicaliserende foto’s 
uit American Vogue in de jaren ’90. Terreur is hier in vele 
vormen aanwezig, vaak samengaand met de visuele dreiging 
van diep fotografisch zwart: claustrofobische ruimtes en don
kere, dreigende omgevingen, ongemakkelijke positionering, 
verhulling van het gezicht, donkere dreigende personages, 
fallische raketten of duikboten, mechanische contrapties, ge-
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Voorstel groot polychroom, inkomhal de Ferraris, tekening

vaarlijke dieren en talloze referenties aan prostitutie, 
sadomasochisme en militarisme. Zelfs de kledij, altijd perfect 
gefotografeerd, wordt ingezet tegen het model. In de modefoto 
is dat pornografische of obscene uiteraard niet rechttoe recht
aan, maar in de eerste plaats een verwijzing of een citaat, er 
wordt gespeeld, gedemonstreerd. Zo ontstaat een vervreem
dingseffect, een ironische afstand, die wie deze niet opmerkt als 
naïeve kijker brandmerkt. Toch lijkt me het emancipatorische 
dat sommigen hierin zagen ver te zoeken, de bevrijdende ironie 
blijft afwezig. Integendeel, de evidente artificialiteit van de 
posesvan de modellen en de grafische compositie in het 
fotografische vlak versterkt, door zijn integratie in de mode
fotografie, het objectkarakter van het bezitbare, manipuleer
bare en in laatste instantie vernietigbare pornografische lichaam. 
Het gebruik van mannequinpoppen (ook: opblaaspop, crash 
test dummies) naast fotomodellen thematiseert die 
depersonalisering: de pop en het model lijken eerder tweelin
gen dan tegenpolen. Ook de seksualisering van de relatie 
fotograaf-model - een thema dat meer voorkomt in de jaren ’ 60 
en ’70, men denke aan Antonioni’s Blow Up - Newton die als 
met camera gewapende voyeur figureert in een paar foto
reeksen (één daarvan draagt de titel Caught Underwears), 
fuseert de beschikbaarheid van het pornografische met die van 
het modieuze lichaam.
Hoeveel terreur, seksuele, fotografische (onflatteuze effecten 
zoals de door rechtstreeks flitslicht roodgekleurde ogen bij
voorbeeld) of andere, de omgeving ook moge bevatten, de 
modellen lijken er niet overmatig door aangetast. Hun soms 
van het geagresseerde lichaam afgewende gezicht doet nog het 
meest denken aan de blik van martelaren die zich reeds richten 
op een andere, betere.wereld, waar ze precies door hun verzoe
king, deel van zullen uitmaken. De tentoongestelde lichamen 
betwisten hun totale beschikbaarheid niet. In deze fotografi
sche wereld wordt geen alternatief geboden, niets in deze 

verbeelding ontsnapt aan de clichés en categorieën van de 
media, die niet gesaboteerd mogen worden omdat de foto’ s dan 
ophouden te werken, in het mediatieke niet meer kunnen 
functioneren. Uitgebeeld wordt hier de overgave van de licha- 
melijke integriteit om in het paradijs van de media te worden 
opgenomen, om mee te circuleren met die massa beelden die 
niet in de eerste plaats objecten of gebeurtenissen willen tonen, 
maar psycho-affectieve aansluiting willen vinden met de grootste 
gemene deler van onze verbeelding. Het is eender of dat contact 
geschiedt via pijnpunten of via pleasure zones, het gaat om het 
publiek consumeerbare effect. Wie geshockeerd wordt, is ten 
minste niet teleurgesteld, en behoudt dat contact. Met wat 
nostalgie heeft Newton het over zijn beginperiode, toen foto’s 
nog foto’s waren en geen ‘beelden’. Zelf heeft hij in die 
overgang een markante en prominente rol gespeeld. Wat 
overigens niemand mag weerhouden deze foto’ s aandachtig te 
bekijken, een uitdrukkelijke afkeer van het pornografische is 
immers zoals een afkeer van het christelijke: het getuigt van 
weinig cultuurhistorisch besef.
Helmut Newton, Pages from the glossies, facsimiles 1956-1998 
werd in 1998 uitgegeven door Scalo Verlag, Weinberg- 
strasse 22 A, 8001 Zurich (01/261.09.10). (P.R.)

DE FERRARIS & CONSCIENCE, STILLS. Zo heet de 
publicatie die verscheen naar aanleiding van de 'kunstintegratie' 
in twee pas opgeleverde Vlaamse administratiegebouwen Graaf 
de Ferraris en Hendrik Conscience aan de Brusselse 
Jacqmainlaan. In opdracht van Minister van Financiën, Begro
ting en Gezondheidsbeleid Wivina Demeester leverden Wou
ter Davidts en Ronny De Meyer van de vakgroep Architectuur 
en Stedenbouw van de Universiteit Gent onder redactie van 
Bart Verschaffel een publicatie af die het resultaat afleesbaar 
kritisch documenteert. ‘Afleesbaar kritisch’ want de lezer 
dringt trapsgewijs door tot de betekenis van een werkplek 
waarin kunstenaars te gast waren om ‘kunst te maken’. Zo 
schreef Davidts een tekst die helder uiteenzet hoe kunst zich 
verhoudt tot zijn natuurlijke omgeving: de tentoonstellings
ruimte, het museum. Verder schetst hij hoe kunst de afgelopen 
eeuw afgebakende grenzen doorbroken heeft en, opgenomen 
in het ware leven, wel degelijk een verschil moet uitspelen om 
zich als kunst te doen (h)erkennen. Bart De Baere (S.M. A.K.), 
die naast Menno Meewis (Middelheim) en Paul Willemsen 
(Argos) als extern jurylid optrad, schetst vervolgens de situatie 
en problemen bij het opzet en de uitvoering van deze jury- 
opdracht. De opdrachtgevende Minister heeft een sinds 1986 
goedgekeurd, maar dode letter gebleven Vlaams decreet her
opgevist inzake kunst in openbare gebouwen. Ten gronde blijkt 
de naleving van dit decreet erg amateuristisch opgevat. Pas na 
uitschrijving van een algemene wedstrijdregeling en de reactie 
hierop van kunstenaars, werden door het selectiecomité expli
ciet kunstenaars uitgenodigd. Ook de technische, artistieke en 
administratieve begeleiding liet te wensen over omdat er vanuit 
de administratie niemand was met specifieke ervaring hierom
trent. Kunstenaars moesten initieel bijvoorbeeld zelf hun pro
ject prefinancieren, als ware onderaannemers; ze beschikten 
over te weinig tijd om het werk te realiseren, enzovoort. 
Desalniettemin betoogt De Baere dat er dankzij de opgedane 
ervaringen een technisch kader is uitgezet dat in volgende 
bouwwerven de basis kan vormen om vanuit andere invalshoe
ken kunstintegraties door te voeren.
Na lezing van de twee inleidende teksten kan men het boek 
openplooien en doordringen tot excerpten uit de projectdossiers 
van de kunstenaars. Zij lichten hun plannen toe, ventileren 
meningen en onthullen zelfs tekeningen van niet-geselecteerde 
voorstellen. Philippe Van Snicks tekening van een groot muraal 
polychroom dat issamengestelduitonregelmatige kleurvlakken, 
bedoeld voor de inkomhal, heeft bij voorbeeld een decoratief én 
komisch onthullend potentieel. Terecht leest men meermaals 
de kritiek dat het artistieke werk wordt aangewend om de 
architecturale miskleun van architect Jaspers te verzachten. 
Een derde luik in dit boek tenslotte zijn de afbeeldingen van de 
werken in situ, gefotografeerd vanuit het terloopse standpunt 
van een in en rond de gebouwen flanerende bezoeker. In drie 
parallel lopende lagen werden deze teksten, dossierexcerpten
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-
Nieuwe Publicaties 

■ Carol Armstrong, Scenes in a library, reading the 
photograph in the book, 1843-1875, October books, MIT 
Press, Cambridge (MA), 1999. ISBN 0-262-01169-7
■ Art at the turn of the millennium, Burkhard Riemschneider 
en Uta Grosenick (eds.), Taschen Verlag, Köln, 1999. ISBN 
3-783822-873939
■ David Bade, Nextnotextnext (tent, cat.), Musée d’Art 
Moderne et d’Art Contemporain, Nice, 1999. ISBN 90- 
9012526-4
■ René van den Broek, Atelier Reflections, Amsterdam, 
1999. ISBN 90-804727-1-9
■ Diedrich Diederichsen, Loving the Alien, Science Fiction, 
Diaspora, Multikultur, allgemeines Programm, ID Verlag, 
Berlin, 1998.
■ Rudi Fuchs, Recht op schoonheid, De Bezige Bij, Am
sterdam, 1999. ISBN 90-234-3785-3
■ Rodney Graham, Le système du cottage Landor, Pour 
faire pendant à l’histoire d ’Edgar Poe (vertaald door Thierry 
Dubois), Yves Gevaert Uitgever, Brussel, 1998. ISBN 2- 
930128-10-0
■ Isabelle Graw, Silberblick, Texte zu Kunst undPolitik, ID 
Verlag, Berlin, 1999.
■ Ann Veronica Janssens en Hans Theys, Het raadsel van 
de verdwenen kat, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Brussel, 1999. ISBN 90-9012-440-3
■ Rosalind Krauss, Bachelors, October Books, MIT Press, 
Massachusetts, 1999.
■ Neil Leach, The anaesthetics of architecture, PIT Press, 
Cambridge (MA). 1999. ISBN 0-262-62126-6
■ Werktekeningen, semiotische constructies in blauwdruk, 
J. Jacques Maas en Arnold Smeets (eds.), Tilburg University 
Press, Tilburg, 1999. ISBN 90-361-98-99-2
■ Slavoj Zizek, Pleidooi voor intolerantie (vertaald door 
Jan Willem Reitsma), Uitgeverij Boom, Amsterdam, 1998. 
ISBN 90 5352 473 8 

en afbeeldingen tot een boek gemonteerd, met het gevolg dat de 
lezer - eens doorgedrongen tot de afbeeldingen - met een 
fladderende bundel knutselt; een afleesbare deconstructie. Ter 
afronding van deze eerste fase kunstintegratie in de Vlaamse 
administratiegebouwen, organiseerden de auteurs begin april 
een besloten discussie, met aanbevelingen tot gevolg die de 
Minister ter harte mag nemen. Narcisse Tordoir verwoordde ér 
onder meer wat de externe juryleden eigenlijk al wisten, dat er 
onder meer uit de Nederlandse situatie voldoende lessen te 
trekken zijn. Zo had hij het over een fondssysteem, waarbij 
ondernemingen een percentage van de bouwkosten in een 
centrale geldpot storten, waaruit dan geput wordt om grotere 
projecten over een langere termijn te realiseren. De reeds 
aangekaarte technische en administratieve omkadering blijft 
een probleem. Moet elk klein bouwproject gepaard gaan met 
een kunstintegratie in miniatuur? Is het wenselijk om een 
werkplek doorheen al zijn geledingen te doordringen met een 
ratjetoe aan werk van een dertigtal kunstenaars, zoals gebeurd 
is in beide gebouwen? Voldoen enkele uitgekiende realisaties 
niet? Beseft men ten volle dat men kunst inplant in de werksfeer 
van mensen zonder hen te vragen of zij er een boodschap aan 
hebben? De ironie van het lot wil dat precies door de systema
tische spreiding van de ingrepen over de verschillende verdie
pingen, en geconcentreerd rond lift- en gangenstelsels, dit 
kantoorgedrocht bevestigd wordt. Had men zich bijvoorbeeld 
niet beter beperkt tot een volwaardige en centrale realisatie van 
Marin Kasimirs Perdre le Nord, een panoramische foto-op- 
name van de bouwsite over een tijdsverloop van tien jaar, 
inclusief de optocht van de Witte Mars en Van Snicks hoger- 
vermeld polychrome muurschildering als politieke ‘pièces de 
résistances’. Er zijn nog andere goede ideeën, maar ook nog 
heel wat vragen, waaraan we zeker deze bestuurlijk getinte
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Uitzicht vanop Brasilia, Schaarbeek, Louis Bertrandlaan 

mogen toevoegen: waarom heeft Minister Wivina Demeester 
haar partijpolitieke collega Luc Martens - Minister van Cultuur 
—niet in dit omvangrijke dossier betrokken? Voor een werking 
op lange termijn en in een brede culturele context, ware dit 
aangewezen. Indien de berichten kloppen dat Wivina Demeester 
zelf ministeriële ambities koestert inzake cultuur, dan heeft ze 
alvast dit project te herijken.
De Ferraris & Conscience, Stills is enkel te bestellen via 
Catherine Laenen van de Cel Kunstintegratie bij de Vlaamse 
Gemeenschap, Afdeling Gebouwen, Boudewijnlaan 30 in 
1000 Brussel (02/553.51.98). (E.W.)

BRUSSEL, VERTICALE HORIZONTEN. Een nieuw fo
toboek van Marie-Françoise Plissart, aangevuld met tekst van 
Benoît Peeters (co-auteur van de stripverhaalserie De Duistere 
Steden), toont vanop torengebouwen panorama’ s over Brussel. 
In deze foto’ s is iets vreemd aan de hand. Peeters schrijft in de 
inleiding terecht: “De foto’s herstellen een soort harmonie. De 
stad krijgt opnieuw de samenhang die zij zozeer mist”. Brussel 
wordt inderdaad verzoet. De verleiding van dit beeld is echter 
bedrieglijk: ze wordt geconstrueerd met elementen van het 
banale en wanstaltige. Een zondagse wandeling door eindeloze 
rechte straten afgelijnd door aftakelende 19de-eeuwse wonin
gen kan een deprimerende beleving zijn. Met een hele batterij 
technische en esthetische middelen, zoals hetingenomen vogel
perspectief met oog voor achtergevels en bepaalde ritme- 
ringen, wat schemering en lange sluitertijden, verleent Plissart 
deze banale omgeving een nieuwe poëtische frivoliteit. Zelfs 
het wanstaltige krijgt harmonieuze contouren, zoals bijvoor
beeld de foto op de voorflap vanop de Madou-toren Brussel in 
de avondschemering toont. Naast het Rijksadministratief Cen
trum figureren daar onder meer de Noord wij k en de IB M-toren. 
Elk van deze gebouwen heeft de vernietiging van een stuk stad 
op zijn geweten en bezit slechts miezerige architecturale kwa
liteit. Door het banale en wanstaltige object in een ander 
perspectief te plaatsen laadt Plissart het met nieuwe betekenis
sen en interpretaties op: zo begint de grijze 19de-eeuwse gordel 
weer te glinsteren en blijkt de Noordwijk een feest te zijn. Voor 
vele Brussel-adepten bevestigt dit boek dat de opeengestapelde 
wanstaltigheid die deze stad zo kenmerkt, tot sublieme beroe
ring kan brengen zonder daarbij de herinnering aan de alle
daagse banaliteit en wanstaltigheid weg te vegen. Zo verlenen 
ze aan de verminkte plekken en wangedrochten heel even een 

waardigheid die in de dagdagelijkse beleving ervan ontbreekt. 
Dat de liefde voor een stad dergelijke spanning teweeg kan 
brengen tussen grauwheid en verrukking lijkt me de essentie 
van deze beelden. Daarom zijn de teksten die deze foto’s 
begeleiden ietwat teleurstellend. Benoît Peeters verhaalt ons 
weliswaar zijn liefde voor Brussel en schetst amateuristisch de 
recente geschiedenis van de stad. Zijn nostalgie naar het 19de- 
eeuwse burgerlijke Brussel valt dan wel uit de toon. Deze 
gedateerde invalshoek begeleidt prenten die juist de mogelijk
heid van poëzie in een laat 20ste-eeuws Brussel aanraken. 
Peeters’ tekst opent helaas geen enkel vernieuwend perspectief 
om het geboden fotomateriaal als bouwsteen tot een ‘andere’ 
constructie van het hedendaagse Brussel te vertalen. In de 
Brusselse context waar het nostalgische verlangen naar de 
19de-eeuwse burgerstad welig tiert met een obstinate weige
ring tot een metropolitane benadering van stedelijkheid, is dit 
jammer. Temeer omdat deze foto’s als breekijzer kunnen 
dienen om een aantal verstarde beelden over Brussel te nuan
ceren. Denken we onder meer aan de recente beslissing van het 
Brusselse schepencollege om op termijn zestien ‘atypische’ 
torens in het centrum af te toppen.
Fijn gedetailleerde panorama’s kenmerken deze fotoreeks. In 
groter formaat, zoals op de tentoonstelling naar aanleiding van 
deze publicatie, komen de foto’ s nog beter tot hun recht. Op die 
manier zet Plissart de succesvolle traditie van het 19de-eeuwse 
panorama voort. C. Boyer verklaart in The City of Collective 
Memory (1992) het eertijdse succes van de 19de-eeuwse 
panorama’ s vanuit het verlangen van de nieuwe burgerij om de 
snelgroeiende en onoverzichtelijk geworden stad te begrijpen. 
Het panorama kwam aan die behoefte tegemoet. Het overzich
telijke stadsbeeld verborg eveneens de stad die men niet 
verlangde te zien: de stad van de dompelaars, van de miserie en 
onderkant. Ook Plissarts panorama’s geven in zekere zin een 
idyllisch stadsbeeld. Ze zij n echter dubbelzinnig want de idylle 
wordt ook geconstrueerd met elementen van de (steden
bouwkundige) onderkant (zoals de Noordwijk of het Rijks
administratief Centrum). Toch word je als kijker onwillekeurig 
verleid door dat panoramisch spektakel. Haar abstractie van het 
dagdagelijkse, de relatieve afwezigheid van mensen en het 
‘goddelijk’ perspectief zijn elementen in de opbouw van een 
stedelijk sprookje. Hoe verder je van een stad bent, hoe mooier 
ze eruitziet.
Marie-Françoise Plissait en Benoît Peeters, Brussel: verticale 
horizonten werd in 1998 uitgegeven door Prisme Editions, 
WielemansCeuppenslaan 45bus 2,1190 Brussel (02/346.13.19). 
ISBN 2/9600103-3-7 (A.D.)

Coördinatie: Etienne Wynants

Medewerkers: Petra Brouwer, Wouter Davidts, Alexander 
D'Hooghe, Erik Eelbode, Jan Florizoone, Sven Lütticken, 
Peter Rotsaert, Lieven Van Den Abeele

©OPYRIGHT
ART AND ARCHITECTURE BOOKSHOP

DE INTERNATIONALE BOEKHANDEL VOOR ACTUELE KUNST, ARCHITECTUUR, DESIGN, TUINARCHITECTUUR, 
FOTOGRAFIE, GRAPHIC DESIGN EN TYPOGRAFIE

JAKOBIJNENSTRAAT 8 B-9000 GENT HAARSTRAAT 22 B-2000 ANTWERPEN
TEL 09/223 57 94 FAX 09/233 31 73 TEL 03/232 94 16
OPEN 10-12u30, 13u30-18u30 (NIET OP ZONDAG) OPEN WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG 14-18u30, ZATERDAG 11-18u30

CULTURELE REIZEN EN DAGUITSTAPPEN

• Venetië + Biënnale : 23-27 september
• S.M.A.K. + Hedendaagse kunstscène in Gent : 5 juni
• Andere reizen : Praag - augustus

München - oktober 
Barcelona - oktober

TIJDSCHRIFT VOOR BEELDENDE KUNST EN BOUWKUNST VAN OUDHEID TOT HEDEN

KUNSTLICHT
BRENGT EEN THEMANUMMER UIT MET ZES ARTIKELEN OVER:

OPDRACHTGEVERS, HANDELAREN EN VERZAMELAARS

Programma : Connections c/o Art Travel 
Kongostraat 74 - 9000 Gent 
tel + fax : 32 - (0)9 - 233 37 70

NEDERLANDERS KUNNEN KUNSTLICHT BESTELLEN DOOR F. 14,- OVER TE MAKEN OP GIRONUMMER 
5859646 T.N.V. KUNSTLICHT O.V.V. “OPDRACHTGEVERS, HANDELAREN EN VERZAMELAARS'. 
BELGEN KUNNEN KUNSTLICHT BESTELLEN DOOR 300 BFR. (CHEQUE/CONTANT) O.V.V. 
“OPDRACHTGEVERS, HANDELAREN EN VERZAMELAARS' OP TE STUREN NAAR: 
KUNSTLICHT, OPLEIDING KUNSTGESCHIEDENIS, VRIJE UNIVERSITEIT, DE BOELELAAN 1105, 
1081 HV AMSTERDAM NEDERLAND. TELEFOONNUMMER: 020-4446360; E-MAILADRES: KUNSTLICHT@LET.VU.NL
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen 
kunnen worden in de agenda...
De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch, een Nederlands en een 
Europees gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaatsnaam, en 
per plaatsnaam alfabetisch naar de naam van de tentoonstellingsruimte 
gerangschikt. De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alternatieve ruimten... Initiatieven van open
bare instellingen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de 
agenda opgenomen, zelfs als slechts eenmaal 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 3138452 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 tentoonstellingen), 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.

n.—------- . . .....
België

Aalst

■ Oud Politiecommissariaat
Karmunik Colinetstraat 7-Aalst ©053/73.28.11 - di-vr 10-12u 13-18uza-W 14-18u 
“Fabrieksstad Aalst Ontspoord,eenprojectmetplaatsgebondeninstallaties"-Frederick
Bell, Thomas Huyghe.FreyaMaes, Valerie Mannaerts,... [9/5 tot 31/10]
■ Netwerk
De Ridderstraat 28- 9300Aalst ©053/78.89.81 - wo-za 14-18u
Els Vanden Meersch [tot 12/06]
■ Cultureel Centrum De Werf
Molenstraat51 - 9300Aalst <7)053/73.28.11 - di-vr 10-12u 14-17u za-w 14-17u
“Fabrieksstad Aalst, Louis Paul Boon 1912-1979” [9/5 tot 31/10]
•Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst <7053/78.86.80 - do-zo 14-18u zo 10u30-13u30
Luc Retiens, Annina Van Sebroeck - mail-art/Lieven Nollet - schildersateliers, 
fotobeelden/Maria Hobbing - installatie [30/5 tot 26/6]
■ Stedelijk Museum Oud Hospitaal
Oude Vismarkt 13 - 9300Aalst <7053/70.26.60- di-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17u 
‘Fabrieksstad Aalst, Louis Paul Boon 1912-1979” [9/5 tot 31/10]

Aarschot

■ Speelhoven
Haterbeekstraat90 - 3200Aarschot 7016/56.80.03 - za-zo 13-19u 
“Speelhoven ’99" - Hugo Vanmaercke, Dirk Van den Broeck [tot 30/5]

Antwerpen 

■ Hessenhuis
Falconrui 53 ■ 2000Antwerpen 703/206.03.50 - di-zo 10-17u
“Na en naar Antoon Van Dyck, de romantische recuperatie in de 19de eeuw” [15/5 
tot 31/10]
H Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 - 2000Antwerpen 703/231.90.56 - wo-za 14-18u
‘Liste 99, the young art fair Basel”-kunstbeurs [15 tot 20/6]
“An exhibition of drawings” - Bettina Bach, Vincent Geyskens, Nils Erik Gjerdevik, 
Shelagh Keeley, Bjarne Melgaard, Berend Strik... [tot 26/6]
■ Fins Cultureel Centrum
Italiëlei 69 - 2000Antwerpen 703/231.87.51 - zo-di 14-18u do 14-20u
Raija Malka - schilderijen [16/6 tot 29/8]
■ Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat28 - 2000Antwerpen 703/202.46.27 - dagelijks ll-18u
“Een vorstelijk imago, het beeld van de heerser sedert Antoon Van Dyck” [25/6 tot 17/10] 
■ MUHKA
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen 703/238.59.60 - di-zo 10-17u
“States of humanity” - Alex Vermeulen [tot 13/6]
‘Trouble spot Painting” [9/5 tot 20/8]
“Henry Moore (1898-1986)” - tekeningen [22/5 tot 12/9]
Annemie Van Kerkhoven [26/6 tot 12/9]
•Galerie IHAM
Paardenmarkt 92 - 2000Antwerpen 7096/20.68.23 - do-zo 14-18u
“Zonder titel?” - NivO - keramiek/Margot Appels - schilderijen [tot 30/5]
“Klank is de kleur...” - Hugo Van Goethem - schilderijen [tot 27/6]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen 703/2387809 - di-zo 10-17u
“Antoon Van Dyck (1599-1941)” [15/5 tot 15/8]
■NXCC
Pourbusstraat5-2000Antwerpen 703/216.08.71 - wo-za 14-18u
‘Trouble spot Painting” [9/5 tot 22/8]
B Jordaens Art Center
Reyndersstraat 6 - 2000Antwerpen 703/201.00.11 - di-zo U-18u
Eleonor Van De Rijt, Annie Andriessen, Sonja Rosalia Bauters [tot 23/5]
Guy Vandenbranden, Jas, Ludoo Boonen, Ron Van De Vijver, JAS/”De Kunst
kamer” - hedendaagse glaskunst [28/5 tot 22/6]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19 - 2000Antwerpen 703/232.08.82 - di-zo 10-16u45
“Enku 1632-1695, tijdloze beelden uit 17de eeuws Japan” [tot 29/8] 
m Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat9 - 2000Antwerpen 703/238.81.66 - do-za 13-17u
Peter van Houten [27/5 tot 19/6]
■ Galerij Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen 703/237.11.27- di-vr 10-18u za 12-18u 
“Groepstentoonstelling” - Mark Luyten, Joe Scanlan, Guy Mees... [tot 22/5] 
Tobias Rehberger [28/5 tot 26/6]
On Kawara [1 tot 31/7]
■ Van Laere Contemporary Art
Verlatstraat23-25 - 2000Antwerpen 703/257.14.17- di-za 14-18u
Luca Pancrazzi [tot 27/5]
Peter De Cupere [3/6 tot 18/7]

■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47- 2000Antwerpen <703/248.0871 - wo-za 14-18u
Franky D.C., Walter Swennen, Erik van Lieshout, Sven t Jolie... - schilderijen [tot 
22/5]
■ Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt 22-23-2000Antwerpen <703/233.02.94 -di-zo 10-16u45
"Antoon Van Dyck, inspirerende landscapstekeningen” [15/5 tot 20/8]
“Ortas terrarum, ways of worldmaking; cartography and contemporary art’ - Laurie
Anderson, Alighiero Boetti, James Lee Byars, Fischli & Weiss,... [22/6 tot 24/9]
■ Roger Vandaele, Atelier Editie
Waalse Kaai31 - 2000Antwerpen 703/237.20.19 - za-zo 14-18u
Henk Visch [tot 22/5]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai47- 2000Antwerpen <703/242.93.00 - di-zo 10-17u
“World Press Photo 1999” [tot 13/6]
“Inward whispers” - Chantal Maes [tot 15/6] •
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai47- 2000Antwerpen 703/242.93.00 - di-zo 10-17u
“Laboratorium” [27/6 tot 3/10]
•Rubenshuis
Wipper9-11 - 2000Antwerpen 703/232.47.47- di-zo 10-16u45
“Antoon Van Dyck, inspirerende landschappen” [15/5 tot 20/8]
■ Century Center Project, 4de verd.
De Keyserlei 58-60- 2018Antwerpen 7info 03/224.85.08 - wo-zo 10-18u
“Office Work” - Tomoko Takahashi [tot 30/5]
•deSingel
Desguinlei 25 - 2018Antwerpen 703/244.19.20 - di-zo 14-18u
“SubUrban options, fotografie en verstedelijking” [tot 30/5]
■ Studio Propaganda
Helenalei 26,10de verd. • 2018 Antwerpen 703/230.20.27- za-zo 14-18u
“Criminal!” - Julie Dermansky [tot 6/6]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018Antwerpen 703/238.40.34 - ma-vr ll-13u 14-18u
Kurt Van Den Eynden - tekeningen [tot 28/5]
Hans Beers - gouaches, pastels, wandkleden [4 tot 24/6]
■ Galerie Annie Gentils
PeterBenoitstruat40 -2018Antwerpen 703/216.30.28 - do-za 14-18u
Philip Aguirre Y Otegui [tot 17/7]
■ Sint-Lucaspassage
St.-Jozejstraat35 - 2018Antwerpen 703/231.22.86 - ma-vr 10-16u
“Accenten III, fotografie & communicatie; Hans Kroeskamp” [tot 28/5]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen 703/827.15.34 - di-zo 10-20u
“Henry Moore (1898-1986)” [23/5 tot 15/8]
■ Cultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 - 2030Antwerpen 703/543.90.30 - ma-za 10-17u
Usa Roelants, Robert Elfgen - schilderijen, fotografie [tot 23/6]
“Van revolutie tot evolutie, Portugese kunst” - Portalegre, Ana Salasar, José Antonio
Tenente, Siza Viera, Pedro Cabrita Reis... [21/5 tot 20/6]

Bilzen

■ Landcommanderij Alden Biesen
Kasteelstraat6-3740Bilzen 7089/51.93.50- di-zo 10-18u
“Alessandro Pasqualini (1493-1559), Italiaanse renaissance aan de Nederrijn” -
fotografie [tot 20/6]
“De muze” [tot 27/6]

Bonheiden

■ Art Depot
Oude Keerbergsebaan 2E-2820Bonheiden 7015/52.00.12 - vr-za 14-19u zo 14- 
17u
Karen Bimholz, Geert Nijs, Ron Van De Wyver [30/5 tot 1/8]

Boom 

■ Gemeentebestuur van Boom
Antwerpsestraat44 - 2850Boom 703/844.31.34
“Overbruggen, tentoonstellingsproject op beide oevers van de Rupel te Klein- 
Wil lebroek en Boom” - Geert B isschop. Els Ceulemans, Frie J. Jacobs, S ven ‘t Jolie, 
Jürgen Voordeckers, Shanglie Zhou... [tot 27/6]

Brugge 

■ Hallen
Markt 7- 8000Brugge 7050/44.30.40 - vr-zo 10-12u 14-17u
“Zich ophouden bij.. .,een keuze uit de collectie van de Vlaamse Gemeenschap door
Jan Hoef’ [tot 24/5]

Brussel 

■ Galerie Mot & Van den Boogaard
A. Dansaertstraat46-1000Brussel 702/514.10.10 - do-za 12-18u30
Richard Billingham [tot 29/5]
“Art 30 Basel” - Uri Tzaig - kunstbeurs [16/6 tot 21/6]
“You assume certain places exisf ’ - Dora Garcia, Joachim Koester, Uri Tzaig [3 tot 
27/6]
■ Galerie Artiscope II
Barthélémylaan 20 -1000 Brussel 702/503.17.65 - wo-za 14-18u
“Space” - ET De Paris/”Place” - R.V. Kastelic [tot -/6]
■ Galerie Synthèse
Ernest Allardstraat24 -1000Brussel 702/514.40.55 - wo-za 14u30-18u
Yorgos Papageorgiou [3/6 tot 4/7]
■ côtéKanal
Hopstraat 71 -1000Brussel 702/512.34.25 - di-zo 12-18u
‘Fantasy Jacoba IV” - Beatrijs Albers, Lara Almardegui, Leen Voet, Imogen 
Stidworthy, Johan Meskens, David Evrard... [tot 30/5]
■ Galerij James Van Damme
Kloosterdreef37-1000Brussel 702/644.30.63 - di-za 12-18u
Ernesto Neto [27/5 tot 7/7]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen 
Koningsstraat 10-1000Brussel 702/507.84.66 - di-zo 10-18u
"Umwelt/Umfeld, kunst en leefmilieu, vijf voorstellen” - Panamarenko, Joseph 
Beuys, Stan Douglas, Bjarne Melgaard, Benoit Platéus [tot 13/6]
“Andy Warhol: a factory” [1/6 tot 19/9]

■ Nassaukapel, Koninklijke Bibliotheek van Belgie
Kunstberg -1000 Brussel - ma-za 10-16u50
“Wim Platteborze, leven met letters” [tot 22/5]
■ Verbindungsbüro Nordrhein-Westfalen
Michelangelolaan 10-1000Brussel 702/739.17.75 - ma-do 13-18u vrl3-16u30 
“Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Bonn” [tot 21/5]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat3 -1000Brussel 702/508.32.11 - di-za 10-12u 13-17u 
“Legaat Germaine Kieckens” - Max Ernst, Serge Poliakoff, Enrico Baj... [ 1/6 tot 
11/7]
■ Petra Bungert Projects
O.LV. Van ViMkstraat2-1000Brussel 702/502.69.12 - do-za 14-18u
Dan Walsh - schilderijen/”Mud book” - John Cage, Lois Long [tot 15/5]
Andreas Kari Schulze, John Beech, Tilman - installatie, sculpturen [13/5 tot 24/7] 
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel 702/219.14.22 - di-za 14u30-18u
Sol LeWitt [20/5 tot 3/7]
■ Galerie Suite
Devreesestraat 19 -1030Brussel 702/215.11.66 - di-zo 14-18u
“Wauthoz versus Warhol” [11 tot 27/6]
■ Abd Joseph Gallery
Maarschalk Fochlaan 89-1030Brussel 702/245.67.73 - di-za ll-19u
“Grafitti kunstenaars”/’Tags” - Frédéric TScharner - fotografie [tot 22/5]
■ Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan 63 -1040Brussel 702/735.66.49 - ma-vr 10-13u 14-17u za 13-18u
“4 artistes de Tunisie” - Rafik El Kamel, Guider Triki, Habib Bouabana, Ahmed 
Hajeri [tot 12/6]
■ Galerie Artiscope I
St.-Michielslaan 35 -1040Brussel 702/735.52.12 - di-vr 13u30-18u
“Monica, steel cutouts” - Tom Wesselmann [tot 21/5]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel 702/5380818 - di-za 14-19u
“Common sense” - Martin Parr/Matthew Mac Caslin, Yan Pei Ming, Sam Samore 
[tot 22/5]
“New English photography” - curator Tim Dawson [-/5 tot -/6]
“Art 30 Basel” - kunstbeurs [16 tot 21/6]
■ Gallery VUB
Pleinlaan 2 -1050Brussel 702/641.30.87- ma-vr Hu30-17u
“Vrije grafiek studenten beeldende kunst’ ’ [3 tot 23/6]
“Eindwerken architectuurstudenten VUB” [28 tot 30/6]
H Galerie Xavier Hufkens
St-Jorisstraat6-8 -1050Brussel 702/646.63.30 - di-za 12-18u
“Maverick Juliao Sarmento [tot 6/6]
Barry Flanagan [3/6 tot 4/9 (gesl. 1 tot 17/8)]
“Art Chicago” - kunstbeurs [6 tot 1 l/5]/“Art 30 Basel” - kunstbeurs [16 tot 21/6]
■ Aeroplastics Contemporary
Blanchestraat32 -1060Brussel 702/537.22.02 - wo-za 13-19u
Johnny Waters [-/5 tot 76] 
m Pianofabriek
Fortstraat 35a -1060Brussel 702/541.01.70- ma-vr 10-17u za-za 13-18u
“Parvis” - Andreas Brehmer, Lucia Penninckx [tot 4/7]
■ Maison Pelgrims
Parmastraat69-1060Brussel 702/536.02.31 - za-za 14-19u
Chartes Mutanganwa - schilderijen [tot 23/5]
■ Espace Photographique Contretype
Verbindingslaan 1 -1060Brussel 702/538.42.20 - di-za 13-18u
“8 regards photographiques sur Bruxelles” - Fred Barthes, Gast Bouschet, Jean-Paul
Brohez, Anne Denis, Walter Mirtl... [tot 30/5]
“Propositions d’artistes” [3/6 tot 11/7]
• Atelier 340

Rivierendreef340-1090Brussel 702/424.24.12 - di-za 14-19u
“Avant-goûf ’ - Jean-Georges Massart [tot 30/5]
■ Cultured Centrum Brussel
Oude St-Nikolaaskerk - St-Nikolaasplein 5 -1120 Brussel 702/262.04.33 - di-do 
za-za 15-18u
“Kunst & aarde” [7/5 tot 25/6]
■ Le Botanique
Koningsstraat236 -1210Brussel 702/226.12.11 - di-zo ll-18uvr ll-21u
Charles Szymkowicz - schilderijen [tot 16/5]
“Gerard Malanga, objectif pop” [1/6 tot 12/9]
■ De Japanse Toren
Van Praetlaan 44 -1020 Laken 702/268.16.08 - di-zo 10-16u45
“Mingei, Japanse volkskunsf ’ [tot 29/8]

Charleroi 

■ Palais des Beaux-Arts
Place du Manège-6000Charleroi 7071/30.15.97- di-zo 10-18u
Michel François [tot 30/5]
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charlervi/Mont-sur-Marvhienne 7071/43.5810 - 
di-zo 10-18u
“Afiiques” [tot 22/5]
“ A propos de chasses, de marches, de processions et autres grands tours” - Sophie 
Deneumostier, Charles Henneghien, Hélène Martiat, Véronique Vercheval [tot 1/8] 
“Récif’-FrançoLsHers/Traces”-Wilmès&Masccaux/ Raphaël de SelysLongchamps
(1841-1911), un photographe amateur au XIXième siècle” [30/5 tôt 5/9]

Deurle

■ Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 709/282.51.23 - di-za 13-17u zo ll-17u
Dirk Braecktnan [tôt 16/5]
Tony Cragg [23/5 tot 18/7]

Deurne

■ Provinciaal Museum Sterckshof
Hoojtvunderlei 160 - 2100Deume 703/360.52.52 - di-zo 10-17u30 
'“Ziiva voor Sir Anthony” [15/5 tot 15/8]

Eeklo 

■ Mareterra Artes
Kaaistraat 10 - 9900Eeklo® 09/37835.89- vr-zo 14-19u
“Drie aspecten” - Cesar Bailleux [tot 16/5]
“Beeld en kleur” - M. Berrocal, G. Ragusa - beelden, schilderijen [18/6 tot 12/9]
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WAUTHOZ versus WArHOl
11 t/m 27 Juni 1999, dinsdag tot zondag van 14 tot 18 uur.

GALERIJ SUITE
Devreesestraat, 19, B 1030 Brussel.

tel&fax +32 2 215 11 66, gallery@1suite.com, www.1suite.com

OPERATIE ÉÉNOOG / 6 MEI - 4 DEC
Experimentele Cinema en Media-Kunst/Installaties
Org. : Ruimte voor Aanvallen van het Uiterste i.s.m. Film-Plateau / Gent

Projecties/Debatten/Lezingen/Tentoonstellingen 
met O. a. werk van: Michel François / Boltanski / Jo Huybrechts I 
Jonas Mekas / Andy Warhol / Anne-Mie Van Kerckhoven / Stan Brackhage / 
Kenneth Anger / Didier Volckaert / Frank Vranckx / Martin Arnold / Ana Torfs 
I Peter Missoten / Paolo Gioli / Henri Storck / An van Dienderen / Luther Price 
I Len Lye / Peter Gidal / Kubelka / Michael Snow / Trinh-T. Min-ha / Eric 
Pauwels / Boris Lehman / William Wegman / Karen Vanderborght / Richard 
Venlet / Panamarenko / Marcel Broodthaers / Marcel Duchamp / Man Ray / 
Bruce Conner / Gustav Deutsch / Bill Viola /

Voor het programma : 09/233.43.09 OF Mentat@ping.be

mailto:gallery@1suite.com
http://www.1suite.com
mailto:Mentat@ping.be


Otegem Bremen

•De Slijperij
Doelenstraat41 - 2440 Geel ^014/58.27.51 - do 19-22u za-zo 14-17u
Jo Vandeperre - fotografie, objecten [15/5 tot 13/6]
■ Cultureel Centrum de Werft
Wetft32 -2440Geel (D014/57.08.66- ma 13u30-16u30di9-12u3013u30-18u wo- 
vr9-12u3013u30-16u30za 10u30-12u
Leo Soons [tot 14/5]

Gent 

■ Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark - 9000 Gent ©09/222.17.03 - di-zo 9u30-17u
"Mattis-Teutsch, Roemeense avant-garde” [tot 30/5]
■ Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
Citadelpark 1 - 9000 Gent ®09/221.17.03 - di-zo 9u30-17u
“De opening” [9/5 tot 5/12]
■ Campo Santo Kapel
Antwerpsesteenweg - 9040 Sint-Amandsberg 1)09/225.49.18 - vr 14-19u za-zo 
ll-19u
“Toewijding” - Gery De Smet [tot 30/5]
"Over" - Siegfried Snauwert, Anne-Lize Biliet, Lode Laperre, Bart Vandevijvere,
Joris Van der Borght, Jan Vrancken, Dominiq Vandewalle [5 tot 20/6]

Hasselt

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraatóa - 8553 Otegem <£>056/64.48.93 - wo-zo 14-18u
"Farbe fur das Volk” - Josef Félix Miiller [tot 9/5]
Günther Förg [29/5 tot 4/7]

Sint-Amands

■ Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71 - 2890 Sint-Amands <£>052/33.08.05 - za-ZO 12-19u
“Emile Verhaeren en Europa” [tot 31/10]

Sint-Niklaas

■ Vierkante Zaal, Academie voor Schone Kunsten
Van Britsomstraat ■ 9100 Sint-Niklaas <£> 03/776.33.00 - ma-wo 19-21u za-zo 10- 
12ul4-17u
“Annex” - Marjetta Metsovaara [tot 30/5]
■ Stedelijk Museum Sint-Niklaas
Zamanstraat49 - 9100Sint-Niklaas <£>03/777.29.42 - di-za 14-17uzo 10-17u
“Dodenrituelen en koppensnellerij, de cultuur van de Dayakop Borneo” [6/6 tot 10/10]

Stavelot

■ Gesellschaft für Aktuellc Kunst
Teerhof21 - 28199 Bremen <£>0421/50.08.97 - di-zo H-18u
Fiona Banner [tot 4/7]

Düsseldorf 

■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf <£>0211/83.810 - di-zo 10-18u vr 10-20u 
"Afrikanische Kunst, verborgene Schatze aus dem Museum Tervuren" [tot 27/6]

Emden 

■ Kuinsthalle in Emden
Hinter dem Rahmen 13 - 26721 Emden <£>021/209.95- di 10-20u wo-vr 10-17uza- 
zo ll-17u
“Auguste Chabaud (1882-1955)” [tot 4/7]

Essen 

■ Museum Folkwang Essen und Stadtische Galerie
Goethestrafle 41 - 45128 Essen <£>0201^8.45.314 - di-zo 10-18u do 10-21u
“Homeframe, Heimordnung" - Hans Hemmert [tot 11/7]

■ Cultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan 5 - 3500Hasselt © 011/22.99.31 - di-zo 10-17u
Jos Delbroek - sculpturen [tot 27/6]
■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten
Zuivebnarkt 33 - 3500Hasselt 0011/29.59.60 -di-za 10-I7uzo 14-17u
“MTV” - Denise Peeters, Jan Verhaeghe [11/5 tot 6/6]
“In de ban van de ring”-Jan Fabre,Thomas Schiitte,Chen Zen, Kenji Janobe, Louise 
Bourgeois, Tony Oursler... [19/6 tot 12/9]

Kortrijk 

■ Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat38- 8500 Kortrijk (£>056/25.88.57- ma do-vr 14u30-18u30
“4 x jong bloed” [tot 30/5]
■ BBL
Gmte Maria50 - 8500Kortrijk © 056/23.24.42 - ma-vr 8u45-12u3014-16u30za 
9-12u
“Collection Frac Nord-Pas de Calais, een keuze” - Richard Long, Hiroshi Sugimoto, 
Jean-Marc Bustamante, Günter Förg, Christopher Wool... [tot 19/6]

Leuven 

■ Universiteitsbibliotheek KUL
Ladeuzeplein 21 - 3000 Leuven <D016/32.46.60 - ma-vr 9-18u za9-12u
“Démarches” - Jef Geys, Wendelien van Oldenborgh [tot 20/6]
• Predikherenkerk
O.LVmuwstraat - 3000Leuven <0016/22.45.64
“Démarches” - Jen-Paul Marcheschi [25/4 tot 20/6]
■ Stedelijk Museum Vander Kelen-Martens
Savoyestraat 6 - 3000Leuven <0016/22.69.06
“Démarches"-Philip Aguirre YOtegui, Eric Poitevin, Ann VeronicaJanssens, Frank
Theys... [tot20/6]

Lier

■ Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen
Van Cauwenberghstraat 14 - 2500Lier <1)03/489.11.11- di-do za-zo 10-12u 13u30- 
17u30
"Zes kopieën naar Anton van Dyck” [tot 11/7]

Mechelen

■ Cultureel Centrum A. Spinoy
Minderbroedersgang 5 - 2800Mechelen 0015/29.40.00 - di-zo 10-18u 
"Buiten-gewoon Creatief ’99, kunstenfestival van mensen met een mentale handicap” 
[28 tot 29/5]
“Retrospectieve Pol Mara (1920-1998)” [tot 29/8]
■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10 - 2800Mechelen <£>015/33.63.36 - vr-zo 14-18u
‘Gekleurde stemming” - Andreas Fogarasi [tot 6/6] 
“Zomeraccrochage” [3/6 tot 11/7]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100- 7140Morlanwelz <£>064/21.21.93 - di-zo 10-18u
“Réserve précieuse, acquisitions récentes” [tot 15/5]
“Explorer l’Egypte et la Nubie au début du XIXe siècle” [tôt 12/9]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Iefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke <0058/51.47.57 - vr-zo 14-18u
Udo Achterhold, Jan Jacob - schilderijen, sculpturen [tot 16/6]
Claudi Gielczynski, Maurice Brams - schilderijen, sculpturen [20/6 tot 8/8]

Oosteeklo

■ Galerÿ William Wauters
Antwerpse Heirweg 5 - 9968 Oosteeklo <£>09/373.70.06 - za-ma 14-18u
Lucassen & Noorman - schilderijen, werken op papier [tot 17/5]

Oostende 

■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende <£>059/50.81.18 - di-zo 10-18u
“Broaching it diplomatically: a tribute to Madeleine K Albright’ - juwelen [tot 23/5]
“Retrospectieve Serge Vandercam”/Charif Benhelima - fotografie [29/5 tot 18/7]

■ Galerie le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970 Stavelot <£>080/86.42.94 - vr-zo 14-19u
Andrea Gabutti - tekeningen [tot 6/6]

Strombeek-Bever

■ Cultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853 Strombeek-Bever <£>02/267.41.56 - dagelijks 10-22u30 
“Cuba” - fotografie [12/5 tot 6/6]

Tielt

■ Galerie CD
Kortrijksestraat44 - 8700 Helt <£>051/40.77.81 - do-za 15-18u
“Mensen tekenen”-BeriindeDeBrayckere,MonikaDillier,NinaHaveman-wetken
op papier [tot 15/5]
Peter Buggenhout, Jan Fabre, D.D. Trans - installaties, tekeningen [22/5 tot 3/7]

Tienen 

■ Stedelijke Tekenacademie
Minderbroedersstraat 12 - 3300 Tienen <£>016/81.32.71 - za 14-18u zo 10-1214- 
18u
“Escapade” - kenniek en tekeningen [20 tot 27/6]

Turnhout 

■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat 42 - 2300 Turnhout <£>014/41.94.94 - di-za 14-I8u zo 10-12u 14- 
18u
“Manta, een vergeten bedrijf’ - Robert Kokken - fotografie [tot 31/5] 
“Retrospectieve Wim Van Pelt (1928-1993)” [tot 6/6]
“Units, Kunst in Huis” - Christine Clinckx, Greta De Gendt, Ward denys, Thomas
Huyghe, Lieven Paelinck, Hans Verhaeghen [29/5 tot 27/6]
Stefaan Cordier - fotografie [2 tot 28/6]

Wevelgem

■ Cultureel Centrum Guldenberg
Acaciastraat - 8560 Wevelgem <£>056/43.34.90 - ma-vr 9-12u 14-17u wo 9-12u 14- 
19u
“Shortcuts from eye to picture” - Jurgen Addiers [tot 3/6]
■ Plaatselijke Openbare Bibliotheek
Vanackerestraat 18 - 8560 Wevelgem <£>056/41.41.61
“Dromen op pootjes” - Panamarenko, Luk Van Soom, Rudi Mertens... [tot 21/5]

Zoersel

■ Kasteel-Gemeentehuis van Zoersel
Kasteeldreef 55 - 2980 Zoersel
“Kunst in Zoersel ’99" - Romy Finke, Amo Nolfen, Michel Huisman, Suchan 
Kinoshita, Hans van Houwelingen, Bjarne Melgaard, Lois Weinberger, Emese 
Benczur... [5/6 tot -/9]
■ Tweede Natuur
Paardenmarkt26 - 2980Zoersel <£>03/384.21.92 - do-zo 13-17u
“Natuur, kunst, architectuur, landschap, fotografie 1999” - Georges Baines, Tony 
Cragg, SjoerdBuisman,DavidNash, AntoonDries.. ./’Zintuiglijke wandeling”-Els 
Dietvorst, Peter Schoutsen, Stefaan Van Biezen... [5/6 tot 18/7]

Duitsland

Aachen

• Neuer Aachener Kunstverein
Rudolfstrasse 56-58 - 52070Aachen <£>0241/50.32.55 - di-zo 14-18u wo 14-20u 
“Unbehagen der Geschlechter, aktionistische Künstlergruppen in New York 1986- 
1998” [30/5 tot 11/7]

Bonn 

■ Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn <£>0228/91.71.200-di-wo 10-21u do-zo 10-19u
“Great Collections VIII; Museu National de Arte Antiga Lisbon” [tot 11/7]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119 Bonn £>0228/69.39.36 - di-zo H-17u do ll-19u
“Die Schlupfwinkel, 1979-1999” - Patrick Van Caeckenbergh /’Nistungsversuch,
Barrikade” - Johannes Spehr [tot 27/6]

Esslingen 

■ Galerie der Stadt Esslingen V ilia Merkel
Pulverwiesen25 - 73728Esslingen <£>0711/35.12.24.61 -di ll-20u wo-zo ll-18u 
“Untemehmen Kunst, Positionenzeitgenössischerdeutscher Kunst aus derSammlung 
Landesgirokasse” - Andreas Gursky, Wiebke Siem, Tobias Rehberger, Rosemarie 
Trockel... [ 14/5 tot 27/6]

Frankfurt 

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frank/urt <£>069/29.98.82.20- di-zo 10-19u wo-do 10-22u 
“Between art and life, from abstract expressionism to pop art” [tot 11/7] 
■ Portikus
Schone Aussicht2 -60311 Frank/urt am Main <£>069/605.008.30 - di-zo ll-18uwo 
ll-20u
Maria Eichhorn [tot 13/6]
Mark Wallinger [19/6 tot 1/8]
■ Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai 43 - 60596 Frank/ürt-am-Main <£>069/21.23.84.71 - di-zo 10-17u 
wo 10-20u
“Die Architektur von Heinz Bienefeld (1926-1995)” [tot 27/6]

Hagen 

■ Kari Ernst Osthaus-Museum der Stadt Hagen
Hochstra/Je 73 - 58095 Hagen <£>02331/207.31.38 - di-zo ll-18u 
“Museum der Museen” [tot 20/6]

Hannover 

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover <£>0511/32.45.94 - di-zo U-17u wo ll-21u 
“Preis der Kunstverein Hannover 1997-!999”-Hlynur Hallson, Petra Kaltenmorgen 
[20/5 tot 13/6]

Köln

■ Heidel berger Kunstverein
Hauptstrasse 97 - Heidelberg <£>06221/18.40.86
"Metamorphosen von Mensch und Natur" - Karl Hartung [30/5 tot 4/7]
■ Schnütgen-Museum

Cacilienstrasse 29 - 50667Köln <£>0221/221.36.20 - di-vr 10u-16u za-zo llu-16u
“L’Oro di Siena” [28/5 tot 15/8]
■ Museum Ludwig
Bischqfsgartenstrq/3e 1 - 50667 Köln <£>0221/221.23.70 - di 10-20u wo-vr 10-18u 
za-zo ll-18u
“Deep Blues” - Bill Traylor [tot 16/5]
“Serien und Konzepte” [tot 25/7]
"Handarbeiten" - C.O. Paeffgen [29/5 tot 1/8]
“Die abwesenden Bilder" - Endre Tot [21/5 tot 1/8]
“UnterSchienenschweben,Photographienvom Bau der Schwebebahn in Wuppertal 
vor einhundert Jahren” [22/5 tot 5/9]
■ Kölnischer Kunstverein
Cdcilienstrasse 33 - 50667Köln <£>0221/21.70.21 - di-zo U-17u
“Feature film” - Douglas Gordon [tot 23/5]
■ Erzbischofliches Diözesanmuseum
RoncaUiplatz 2 - 50667Köln <£>0221/257.76.72 - vr-wo 10u-17u
“Crosses” - Andy Warhol [tot 24/5]
■ Galerie Ulrich Fiedler
Lindenstrasse 19- 50674Köln <£>0221/923.08.00-di-vr llu-13u 14u 18u za llu-14u
“Cut & paste” - Manuela Burkart, Cor Dera, G.R.A.M., Petra Herzog, Jürgen 
Schmidt, Florian Schwinge [tot 12/6]
■ Museum fur Ostasiatische Kunst
UniversitOtsstrasse 100 - 50674 Köln <£>0221/94.05.18-0
"Pinselspuren, Meisterwerke chinesische und japanischer Schriftkunst aus der 
Sammlung Heinz Götze" [tot 1/8]

Krefeld 

■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 - 47798 Krefeld <£>02151/77.00.44 - di-zo ll-17u
"Onder den Oranje boom, Niederiandische Kunst und Kultur im 17. und 18.
Jahrhundert an deutschen Fürstenhöfen" [tot 18/7]

München 

■ Staatsgalerie Moderner Kunst
Prinzregentenstrafte 1 - 80538 München <£>089/29.27.10- di-zo 10-17u do 10-20u 
"Pr" - Roni Hom [tot 27/6]
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■ Kunstverein München
Galeriestrasse4c-80539München 0089/22.11.52 -di-zo ll-18u
“Dream city, a Munich collaboration” - Vito Acconci, Franz Ackermann, Joseph
Beuys, Clegg & Guttmann... [tot 20/6]
■ Kunstraum München
Viktor-Scheffel-StrqPe20-80803München 0089/34.89.20- di-vr 14-18u za H-14u 
“Dream city, a Munich collaboration” - Olaf Metzel, Dan Peterman, Tim Rollins, 
Martha Rosler, Thomas Schutte... [tot 20/6]
m Villa Stuck
Prinztegentenstrqpe60-81675München 0089/45.55.5125-di-zo 10-17udo 10-21u 
“Dream city, a Munich collaboration” - Peter Friedl, Ayse Erkmen, Hans-Peter 
Feldmann, Giilsün Karamustafa, Stefan Kem... [tot 20/6]

Munsterland

■ Skulptur-Biennale im Münsterland 1999
Ascheberg-Herbem - Ludinghausen - Nordkirchen - 00251/590.71.68 
“Skulptur-Biennale im Munsterland 1999” - Mark Dion, Hermann Pitz, Bert Theis, 
Mark Formanek, Bogomir Ecker, Roman Signer... [ 12/6 tot 27/9]

Nürnberg

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strqfe 32 - 90402 Nürnberg 00911/231.24.03 - di-zo 10-17u wo 10-20u
‘Chroma, Malerei der neunziger Jahre” - Veto Pfeiffer, Anke Pfisterer, Frances

Scholz... [tot30/5]
Gustav Metzger [24/6 tot 12/9]

Stuttgart

■ Württembergischer Kunstverein
Kunstgebaude am Schlossplatz - 70173 Stuttgart 0 0711/22.3370 - di-zo ll-18u 
wo ll-20u
Marie José Burki [tot 6/6]
"Untemehmen Kunst. Positionenzeitgenössischer Deutscher KunstausderSammlung
Landesbank Baden-Württenberg” [15/5 tot 13/6]

Ulm 

•Ulmer Museum
Marloplatz 9 - 89073 Ulm 00731/161.43.00 - di-zo ll-17u do ll-20u
“Erich Heckel, Aquarelle und Zeichnungen" [tot 30/5]
“Laudanum” - Tracey Moffatt [6/6 tot 18/7]
"Schwarzweiss im Goldenen Zeitalter, Niederlandischer Druckgraphik des 16. und

17. Jahrhunderts. Sammlung Christoph Muller” [27/6 tot 29/8]
■ Stad thaus Ulm
Münsterplatz 50- 89073 Ulm 00731/161.77.40 - ma-vr 9-18u za-zo ll-18u 
“The Kunst-Garten, garden designs by Furttenbach (1591-1667)” [tot 13/6]

Wolfsburg

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg 005361/266.90 - wo-za ll-18udi+zo 11-2ÛU 
"Avantgarderobe, Kunst und Mode im 20 Jahrhundert” [tot 6/6]

Dijon 

■ Le Consortium, centre d’art contemporain
Rue de Longvic 37- 21000Dijon 003.80.68.45.55 - di-za 14-18u
“Following and to be followed” - Steven Parrino, Stephane Dafflon [tot 22/5]

Dunkerque 

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240 Dunkerque 003.28.63.63.13 - di-za 10-18u 
“Entre excès et retrait” - Christian Bonnefoi, Daniel Dezeuze, Philippe Favier, 
Bernard Joubert, Donald Judd... [21/5 tôt 2/10]

Grenoble

■ CN.A.C. Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble 004.76.21.95.84 - di-zo 12-19u
John Miller, Jim Isermann [6/6 tot 5/9]

Orléans

■ Frac Orléans
Rue de la Tour Neuve 12 - 45000 Orléans 002.38.62.52.00
“Architecture en mouvements, bulles et cellules” - Marinus Boezem, Peter coock, 
David Greene, Coop Himmelblau, André Bloc... [tot 27/5]

Paris

■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 001.47.03.12.50- di 12-21u30wo-vr 12-19u 
za-zo 10-19u
“Rétrospective Gutaï 1950-1965” [tôt 27/6]
■ Musée du Petit Palais de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill - 75008Paris 001.42.72.21.13 - di-zo 10û-17u40
“Maroc, les trésors du royaume” [tôt 18/7]
■ Maison Européenne de la Photographie
Rue de Fourny5-7-75004 Paris 001.44.78.75.00 -wo-zo ll-20u
“Lumière noire” - Touhami Ennadre/”Autoportraits, un choix dans la collection” 
[tôt 30/5]
‘Courant continu” - Ralph Gibson/’Portraits, scènes virtuelles” - Catherine Ikam, 
Louis Fieri [tot 30/5]
■ Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 - 75007Paris 001.53.59.12.40 - di-zo 13-19u
“Arcs, statues, colonnes à Paris” [19/5 tôt 20/6]
■Musée Cernuschi
Avenue Velasquez 7- 75008Paris 001.45.63.50.75 - di-zo 10-17u40
“L’Age d’or de la céramique chinoise, VI-XIVième siècles” [tôt 27/6]
■ Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower3 - 75008Paris 001.44.13.17.17-wo 10-22udo- 
mal0-20u
“La collection du Musée Leopold de Vienne” [tôt 14/6]
■ Centre National de la Photographie
RueBerryer 11 - 75008Paris 001.53.76.12.32-wo-ma 12-19u
Boris Mikhailov, Marina Ballo Charmet [tôt 26/5]
‘Collection de la DG Bank” [10/6 tôt 23/8]
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 Paris 001.53.67.40.00 - di-vr 10u-17u30 
za-zo 10u-18u45
“Lapeintureaprèsl’abstraction, 1955-1975"-Martin Barré,Jean Degottex, Raymond
Hains, Simon Hantai’, Jacques Villeglé [20/5 tôt 19/9]
“La collection du Centre Georges Pompidou, un choix” [tôt 19/9]
“Remake of the Weekend (french)” - Pipilotti Rist/”Hôtel passager” - Martine
Aballéa [tôt 19/9]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris Cedex 01 0 01.40.20.50.50 - do-zo 9-18u 
ma+wo 9-21u45
“Archéologie du Grand Louvre, les fouilles du Carrousel (1989-1990)” [tôt 28/6]
“L’essence de l’architecture, déduction métaphysique” [tôt 12/7]
“Les bronzes de la Couronne” [tôt 12/7]

Pouges-les-Eaux

■ Centre d ’ Art Contemporain, Pare Saint Léger
Avenue Conti - 58320Pougues-les-Eaux 003.86.68.86.06 - di-zo 14-19u 
“Les règles du jeu, le peintre etlacontrainte” - Jean François Dubreuil, Simon Hantaï, 
Jean Philippe Lemée, Pierre Milotte, François Morellet... [tôt 20/6]

Reims

■ Le Collège Frac Champagne-Ardenne
Place Museux 1 - 51100 Reims 003.26.05.78.32 - di-zo 14-18u
Joëlle Tuerlinckx [tôt 30/5]/Philippe Mayaux [18/6 tôt 22/8]

Rennes

■ Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai E. Zola 20 - 35000Rennes 002.99.2855.85 - wo-ma 10-12u 14-18u
Tom Drahos [19/5 tot 16/8]
■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 002.99.22.27.27
Paul Pouvreau - fotografie/’Qui a peur du rouge, jaune et bleu?’ - Philippe Cam - 
fotografie [tot 3/7 ]

Saint-Etienne 

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse -42000Saint-Etienne 004.77'.79.52.52 - wo-ma 10-18u 
“Alberto Giacometti, la collection du Centre Georges Pompidou” [tot 27/6]

Groot-Brittannië

Edinburgh

■ National Gallery of Scotland
The Mound - Edinburgh - ma-za 10-17u zo 14-17u
‘The draughtsman’sart, master drawings from the National Gallery ofScotland” [tot 13/6]
■ Scottish National Gallery of Modern Art
BelfoniRoad - EH4 3DR Edinburgh 00131/624.62.00 - ma-za 10-17u zo 14-17u 
“John Coplans, a self portrait 1984-1997’ [29/5 tot 25/7]

Halifax

■ Henry Moore Studio
Gate 1, Dean Clough - HX3 5AX Halifax 00845/309.89.89
“A village and its surroundings” - Vittorio Messina - installatie [tot 30/8]

Kent

■ The Herbert Read Gallery
New Dover Road, Canterbury - CT13ANKent 001227/76.93.71 - ma-vr 10-17u 
"Modi-operator" - Hermann Pitz [tot 20/5]

Leeds

■ Henry Moore Institute
TheHeadmw 74-LSI 3AALeeds 00845/309.89.89-dagelijks I0-17u30wo 10-21u 
“Katarzyna Kobro (1898-1951)” [tot 27/6]

London

■ Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street - El 7QX London 00171/522.78.88- di-zo ll-17uwo 
ll-20u
“Examining pictures” - Marlene Dumas, Laura Owens, Gary Hume, Martin 
Kippenberger, Andy Warhol. Sigmar Polke, On Kawara, Hya Kabakov... [tot 27/6]
■ Saatchi Gallery
98A Boundary Road - NW8 ORH London 00171/624.82.99 - do-zo 12-18u
“Neurotic realism” - Stephen Gontarski, Brian C. Griffiths, Martin Maloney, Paul 
Smith... [tot 15/8]
■ Design Museum
Shad Thames -SEI 2YD London 00171/37860.55- ma-vr llu30-18u za-zo 12-18u
“Modem Britain 1929-1939” [tot 6/6]
“Verner Panton, licht & colour” [17/6 tot 10/10]
■ Tate Gallery
Millbank - SW1P 4RG London 00171/887.80.00 - ma-za 10-18u zo 14-18u
“Retrospectieve Jackson Pollock (1912-’56)” [tot 6/6]
■ Victoria and Albert Museum
South Kensington - SW72RLLondon 00171/938.83.61 -mal2-17u50di-zp 10-17u50
‘The arts of the Sikh Kingdoms” [tot 25/7]
“Silver and syrup, selections from the history of photography” [tot 30/8]
“Clementina, Lady Hawarden; studies from life 1857-1864” - fotografie [tot 30/8]
“Designing in the digital age” [30/6 tot 3/1]
■ Royal Academy of Arts
Piccadilly -WIV 0DS London 00171/439.74.38-ma-zo 10-18u
“Wassily Kandinsky (1866-1944), watercolours and other works on paper” [tot 4/7]
■ Serpentine Gallery
Kensington Ganiens - W2 3XA London 00171/402.60.75 - dagelijks 10-18u
William Kentridge [tot 30/5]
■ National Gallery
Trafalgar Square - WC2N 5DN London 00171/300.80.00 - dagelijks 10-18u wo. 
10-21U
“Orazio Gentileschi at the court of Charles r" [tot 23/5]
“The Gere Collection of landscape oil sketches” [23/6 tot 30/8]
“Rembrandt self portraits” [9/6 tot 5/9]

Nederland

Almelo

■ Stichting Het Torentje
Boddenstraat 66 - 7607 BN Almelo 00546/87.2818
“Like a zombie” - Tiong Ang [tot 6/6]
■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhof2 - 7607ZD Almelo 00546/84.33.88 - di-za 13u30-17u
“Geruwde huid” - Rudy Lanjouw, Margreet de Vries - schilderijen, keramiek [tot 16/5]

Marseille Sète
Almere

■ Ateliers d’Artistes de la Ville de Marseille
Boulevard Boisson 11-19 -13004 Marseille 004.91.85.42.78 - di-za 14-19u
"Ivresse" - Serge Comte, Shimabuku, Pierre Thoretton [tot 11/6]

■ Centre Régional d’Art Contemporain
Quai Aspirant Herber26 - 34200Sète 004.67.74.94.37-wo-ma 12u30-19u 
“Ainsi de suite 3” - Jill Baroff, Jean-Pierre Bertrand, Johannes Kahrs, Jim Shaw...
- tekeningen [tot 27/6]

■ De Paviljoens, Almeers Centrum voor Hedendaagse Kunst 
Odeonstraat5 -1325AL Almere 0036/537.82.82 - di-za 12-17u 
“Mental map” - Marinus Boezem [tot 27/6]

Mouans-Sartoux
Valenciennes Amersfoort

■ Espace de 1’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370Mouans-Sartoux 004.93.75.71.50 - wo-ma 
ll-18u
“Art au sol” - John Armleder, Sonia Delaunay, Helmut Federle,... - tapijten [tot 13/6]

■ L’Aquarium
Rue Ferrand 8 -59300 Valenciennes 003.27.22.57.59-di-za 15-19u
“L’Aquarium touche le fond, las” - Eric Duyckaerts, Brace Nauman - video [tot 22/5]

Nantes Villeneuve d’Ascq

■ Musée des Beaux-Arts de Nantes
Rue Georges-Clémenceau 10 - 44000Nantes 002.40.41.65.65 - wo-ma 10-18u 
“Pirosmani (1862-1918)” [tot'7/6]
“Retrospectieve Paul Delaroche (1797-1856)” [76 tot -/9]
■ Frac des Pays de la Loire
Rue Frédéric Kuhlmann 7 - 44100Nantes 002.40.69.87.87 - di-zo 14-18u
WimDelvoye [tôt 13/6]

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve d’Ascq 003.20.19.68.68 - wo-ma 10-18u 
“Les années cubistes” [tôt -/7]

■ Centrum Beeldende Kunst Hermen Molendijk Stichting
Breestraat 1 - 3811 BH Amersfoort 0033/461.87.46 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u
“Noodverlichting” - Frank Halmans [tot 22/5]
“Voorheen Het Archief’ - Jeroen van der Velden, Sanny Overbeeke, Rob Knijn,
Marjolijn van der Mey... [28/5 tot 11/7]
■ Mondriaanhuis

Kortegrachtll-3811 KGAmersfoort0O33/462.O1.8O-di-vrlO-17uza-Zol4-17u
“Met achting bespot: Mondriaan in cartoons, strips en animaties” [tot 30/5]
“Moments (een schoonheid van het alledaagse)” - Daan Roosegaarde [27/6 tot 
15/8]

Nice

• Villa Arson

Groot-Hertogdom Luxemburg

Luxembourg

■ Casino Luxembourg
Avenue Stephen Liégeard20- 06105Nice cedex2 004.92.07.73.80- di-zo 13-18u ’ rue Notre-Dame 41 - 2240 Luxembourg 00352/22.50.45 -wo-ma 10-18u 
Olaf Metzel, Patrick Corillon, Ulrike Graber [tot 6/6] “Everything must go 1974-1999” - Jim Shaw [tot 4/7]

Amstelveen

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen 0020/547.50.50- di-zo ll-17u
Tjibbe Hooghiemstra [tot 16/5]
“Retrospectieve Jan Roede” [tot 23/5]
“Cobra uit Deense, Belgische en Nederlandse museumcollecties” [tot 27/6] 
“The fifties, Britse Cobra kunstenaars en tijdgenoten” [28/5 tot 15/8]
“Retrospectieve Reinier Lucassen" [22/5 tot 22/8]

44
 • 

D
e W

itt
e R

aa
f 7

9 •
 m

ei
-ju

ni
 19

99

' Licht en dingen '

LONNIE VAN BRUMMELEN 
MIEKE MARX
30 mei t/m 20 Juni 1999
opening op zondag 30 mei 16.00 uur

PRPL
KUNSTENAARSINITIATIEF

FBRK

PARAPLUFABRIEK
Van Oldenbarneveltstraat 63 a 
Postbus 84, 6500 AB Nijmegen 
tel / fax: 024-360 17 46
email: info@paraplufabriek.demon.nl 
open do t / m zo 13.00 - 17.00

NOX/LRR5 SPUYBROEK
□eepSurfrce
8 MEI T/M 13 JUNI 1999

EXEDRR PRESENTEERT PETER STEL OP 'KUNSTVLRRI 3’ 
IN DE WESTERGR5FRBRIEK TE RMSTERDRM VRN 8 T/M 16 MEI

EXEDRR EXPOSITIECENTRUM VOOR HEDENDRRGSE BEELDENDE KUNST, VORMGEVING EN ARCHITECTUUR 
OPENINGSTIJDEN: WOENSDRG T/M ZR1ERDRG 12.00-17.00 UUR, ZONDRG 14.00-17.00 UUR 

LRNGESTRRRT 52 1211 HR HILVERSUM TEL/FAX 035-6233138 EXEDRR@XS4RLL.NL

OEEPSUAFACE WOADT ONDEASTEUND DOOA HET STIMULERINGSFONDS VOOR RRCHITECTUUR

mailto:info@paraplufabriek.demon.nl
mailto:EXEDRR@XS4RLL.NL


Amsterdam Arnhem Gouda

■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam ©020/620.48.78 - di-ta 13-17u
Arons & Gelauff Architecten [tot 22/5]
“Plannen voor het Stationseiland” [27/5 tot 26/6]
H De Nieuwe Keric
Dam -1012 Amsterdam 0020/638.69.09 - ma-to 10-18u
“Kunstschatten uit Mongolië” [26/6 tot 17/10]
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam @020/622.90.14 - di-za 10-20u30zo 13-17u
“Smooth space”-Christophe Fink, Eran Schaerf, Keiko Sato, Lara Schnitger, Jan van 
de Pavert, Hugo Heyrman [tot 13/6]
■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam @020/523.18.22 - ma-vr 10-17uza-ZP U-17u
“Een ‘Kathedraal’ aan het U, de restauratie van de Sint Nicolaaskerk" [tot 13/6]
“Bloemen” - Efrat Mansharey [tot 7/11]
• W139
Warmoesstraat 139 -1012 JBAmsterdam @020/622.94.34 - wo-w 13-18u
Joris Brouwers/'Open keuken” - Meschac Gaba [22/5 tot 6/6]
"Faling/failure" - Lara Almarcegui, Emmanuelle Antille, Otto Berchem, Matthieu 
Laurette, Noa Sadka, Brian Dick... [22/5 tot 20/6]
■ Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland439 -1013LP Amsterdam @020/638.82.11 - da-za 13-18u
Gijs Frieling, Els Timmerman, Dick Zweegman - schildering, mixed media, 
fotografie [tot 15/5]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 EA Amsterdam @020/623.62.37 - di-vr ll-18u za 14- 
18u Ie zp 14-17u
“Swamp” - Antonietta Peeters [tot 10/6]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016LJAmsterdam @020/423.30.46 - di-za 13-18u
“Small disasters” - Aernout Mik [tot 5/6]
“Kunstenaars van de galerie” [12/6 tot 24/7]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht 380 -1016GA Amsterdam @020/622.1732 - wo-za 13-17u30
Elka Oudenampsen, Rem Hooghiemstra, Marcel Doorduin - gemengde techniek, 
schilderijen [tot 12/6]
■ PS
Leidsekade 60 -1016 CXAmsterdam @020/620.93.03 - eerste zondag v.d. maand 
14-17u
“Selected works 1993-1999” - Julian Dashper [tot 30/6]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam @020/422.04.71 -di-zo ll-17u
Michael Tedja, Charlotte Schleiffert [tot 13/6]
■ Collection d’Art
Keizersgracht 516 -1017 El Amsterdam @020/622.15.11 - wo-za 13-17u
Ysbrant [tot 30/5]
■ Gate Foundation
Keizersgracht 613 -1017 DS Amsterdam @020/620.80.57 - ma-vr 10-17u
“Art work nature, visions of nature in contemporary art” - Dominique Zinkpé, 
Georges Adeagbo, Chimme Dorji, Kama Wangdi, Ida van der Lee, Karla Solano... 
[5/6 tot 1/8]
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam @020/625.72.14 - di-za 13-18u
Flank van den Broeck - schilderijen [tot 12/6]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409 -1017PH Amsterdam @020/624.17.77- wo-za I4-20u
“Cette Afrique là” - Roger Ballen [tot 30/5]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam @020/625.56.51 - di-za 12-I7u 
“Anarchitecture” - Maik Bain, Thoroddur Bjarnason, Martin Boyce, Matti Braun, 
Thomas Demand, Gert Robijns... [tot 6/6]
Job Koelewijn, Olafur Eliasson [18/6 tot 22/8]
■ Maison Descartes
Vijzelgracht 2A -1017  HR Amsterdam @020/622.49.36- ma-vr 10-18u za-zo 13-17u 
Nathalie Sarraute [tot 28/5]
■ Nationaal Vakbondsmuseum
H. Polaklaan 9 -1018 CP Amsterdam @020/624.11.66 - di-vr ll-17u za 13-17u 
"Arbeid en schoonheid vereend, de kunstenaar Richard Nicolaüs Roland Holst 
(1868-1938)” [tot 29/8] 
■ Galerie Jos Art
KNSM Laan 291 -1019 LE Amsterdam @020/418.70.03 - wo+za+zo 13-17u30 
di+do+vr 9u30-17u30
Klaus Bahnsen - schilderijen, beelden [tot 26/5]
Ernst Vijlbrief - schilderijen, collages [28/5 tot 27/6]
■ Rijksmuseum
Stadhouderskade42 -10712D Amsterdam @020/674.70.00- ma-za 10-17u
“Het vlietende leven, Japanse rolschilderingen uit het Kumamoto Museum of Art” 
[tot 13/6]
“Vogels, prenten, tekeningen en foto’s” [tot 27/6]
“Traditie en vernieuwing, kostuum en textiel rond 1900” [tot 30/8]
“Ha Nederlandse stilleven, 1550-1720” [19/6 tot 19/9]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Amsterdam @020/573.29.11 - di-zo ll-17u
Felim Egan - schilderijen, aquarellen [tot 16/5]
“Gemeentelijke aankopen vormgeving 1998-1999” [tot 30/5]
“Ha transparante Noorden, industriële vormgeving uit Finland, Zweden, Denemar
ken, Noorwegen en Usland” [tot 6/6]
David Salle - schilderijen [tot 13/6]
“Shifting views, keuze uit de collectie fotografie” [5/6 tot 15/8]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CXAmsterdam @020/570.52.00 - ma-za 10-17u
“Theo van Gogh (1857-1891), kunsthandelaar, verzamelaar en broer van Vincent” 
[24/6 tot 5/9]
“Retrospectieve Kisho Kurokawa” - architectuur [24/6 tot 14/11]
■ Week-end Tentoonstellingen
Stadhouderskade 112 -1073AXAmsterdam @020/673.47.84 - 14-20u
“Eigenwerk”-BülentEvren(7tot9/5)-RankVandenBroeck(4tot6/6)-Alexanda 
van Zanten (11 tot 13/6) [1/4 tot 13/6]

Apeldoorn

■ Educatiecentrum Perspectief
2de Wormersweg 80 - 7301GG Apeldoorn @055/599.44.55 - ma-vr 10-16u 
“Mondai (op zoek naar ha verloren kind)” - Daan Roosegaarde, Marieke Buijs [7/6 tot -]
■ Stichting Archipel
Vosselmanstraat402 - 7301 GLApeldoom @055/578.55.55 - do-zo 13-17u 
“De menselijke maat” - Michel Scholten, Willeke van der Meer [tot 22/5] 
“Bounty eiland” - Lieven Hendriks, Jaap Kroneman [29/5 tot 27/6]
■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn @055/521.91.55 - di-za 10-17u za 13-17u 
“Le mémorial des enfants” - Rineke Marsman - schilderijen/”Sprekende dingen, 
objecten en hun verhaal, fotografie uit de collectie” [28/2 tot 16/5]
“«Rewind-fast forward», moderne kunst uit het nieuwe Zuid-Afrika” - Willie 
Bester, Kevin Brand, Sue Williamson, Sam Nhlengethwa... [4/6 tot 6/9]

■ Historisch Musami Ha Burgerweeshuis
Bovenbeekstraat21 - 6811 CV Arnhem @026/442.69.00 - di-za 10-17u zo ll-17u
“Schatten onda de schotel, metaaldetectorvondsten” [tot 31/5]
"Sonsbeek 100 jaar” [19/6 tot 29/8]
■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg87- 6812AA Arnhem @026/351.24.31 - di-za 10-17u za ll-17u
“Verbeelde kriminelen" - Ad Gerritsen - tekeningen [tot 23/5]
“Sieraden, de keuze van Arnhem” [tot 24/5]
“De ideale man” - Hans Eijkelboom [tot 30/5]
"Keranova II, een nieuwe generatie” [12/6 tot 8/8]
Karei de Netée - werken op papier [5/6 tot 12/9]
■ Hooghuis Arnhem
Vossenstraat 10 - 6811 JLAmhem @026/445.87.75 - wo-za 13-17u
“Westergasfabriek, Kunstvlaai 3” - Anand Mahabier, Ad van Buuren, Rosanne van
Klaveren, Merije van Ouwerkerk [tot 16/5]
“Een reeks avonden”-Pandit Ashok Pathak, Ramon Gieling, Karel Doing... [19 tot 29/5]
Theo Konijnenburg, Franck Bragigand [12/6 tot 4/7]

Berg en Dal 

■ Afrika Museum
Postweg 6 - 6571 CS Berg en Dal @024/684.20.44 - ma-vr 10-17u za-ZO ll-17u 
“Hommage aan Idolo" - Josiah Onemu [tot 1/11]

Bergen

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 -1861 CR Bergen @072/589.89.27- di-zo 13-17u 
“De Ploeg in Bergen, de keuze van Henk van Os” [15/5 tot 19/9]

Breda

■ Stichting Fundament
Voormalige vuilstort Bavel-Breda - Breda @076/522.71.68
‘Talesofthe tip,art on Üiegarbage”-VitoAcconci,BerendStrik&One Architecture, 
Maurizio Cattelan & FDT, Chen Zhen, Carsten Holler, Suchan Kinoshita, Aernout 
Mik... [tot3/10]
• Chassé Galerie
Claudius Prinsenlaan 8 - 4811DK Breda @076/530.31.00 - ma-za 13-18u
Jan Sierhuis - schilderijen [tot 10/6]
•DeBeyerd
Boschstraat22 - 4811 GH Breda @076/522.50.25 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
“Willen den Ouden, een overzicht” - tekeningen, aquarellen, schilderijen [tot 24/5] 
Teun Hoeks - fotowerken, tekeningen, video/”The inward gaze” - Christopher Cook 
- schilderijen [30/5 tot 18/7] 
m Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EE Breda @076/514.19.28 - do-zo 13-17u
Geir Tore Holm, Liliane Vertessen, Osnat Weiss [28/5 tot 20/6]

Den Haag

■ Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan41 - 2517HVDenHaag @070/338.11.11 -di-za 9-21uzo-ma9-18u
“Nederlandse prenten met muziek uit de 16de eeuw” [tot 23/5]
"Vionnet, keizerin van de mode” [tot 6/6]
“Madeleine Vionnet (1912-1939)” - mode [tot 6/6]
“Henri Plaat” - tekeningen [tot 4/7]
“Wols, de schilder als fotograaf” [tot 15/8]
“Der Krieg” - Otto Dix - tekeningen [tot 15/8]
Yoshiki Hishinuma - mode [19/6 tot 26/9]
“Zilver uit de tijd van de Verenigde Oostindische Compagnie” [tot 26/9]
■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514 EHDen Haag @070/338.11.11 - di-zo ll-17u
“Pioneers en Terriers, Colenbrander, Ohr & USA clay today” [2915 tot 12/9]
■ Stroom hebk
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag @070/365.89.85 - ma-za 12-17u
“De Grote Leugen, beeldbewerking uit het Rusland van Stalin” [tot 29/5]
"Field, 10.000 terra cotta beeldjes aan het Spui” - Antony Gromley [22/6 tot -715]

Deurne

■ Gemeentemuseum De Wieger
Oude Liesselseweg 29 - 5751 WN Deurne @0493/32.29.30 - di-zo 12-17u 
“Alle tijd van de wereld” [tot 20/6]

Dordrecht

■ Pictura
Voorstraat 190-192 - 3311 ES Dordrecht @078/613.75.62 - di-zo 14-17u
“Dromen van een pasgeborene” - Mariëtte van den Bergh - installatie/Wolf Hollaar 
- grafiek [tot 27/5]
“Om de stad”-Mia van der Burg, Pim van Halem/’ ’Maritieme gebeurtenissen”-Wim 
Biesheuvel [4/6 tot 1/7]

Eindhoven

■ Van Abbemuseum
Bilderdijldaan 10 - Eindhoven @040/275.52.75 - di-zo ll-17u
“De Verzameling: deel I, aanwinsten uide beleidsperiode Jan Debbaut. 1988-heden"
[tot 13/6]
“De Verzameling: deel B, aanwinsten uit de beleidsperiode Rudi Fuchs, 1975-1987” 
[26/6 tot 22/8]
■ Van Abbemuseum, entr’acte
Vonderweg 1 - Eindhoven @040/275.52.75 - di-zo ll-17u
“Cinéma-Cinéma, contemporary artandthecinematicexperience”-PierreHuyghe, 
Eija-Liisa Ahtila, Fiona Banner, Christoph Draeger, Pierre Bismuth,... [tot 24/5] 
“Buren, recente beeldende kunst uit Brabant"'lJeroen Eisinga [5/6 tot 22/8]
■ MU Art Foundation
Emmasingel20-5611AZ Eindhoven @040/296.16.63- ma-vr 10-18u za ll-17u zo 
13-17u
“Zes steden” - MVRDV - architectuur [tot 19/6]

Enschede

■ Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 - 7514 BP Enschede @053/435.86.75
“Aardse paradijzen II, de tuin in de Nederlandse kunst, 1770-2000” [19/6 tot 29/8]

■ De Verborgen Tijd, Museum voor Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markt 1 - 2801GP Gouda @0182/52.07.46- za 14-17u zo 15-17u 
"Stangenberger, De bedwelming” - Henri Boere - video [22/5 tot 27/6]

Groningen

■ Groninger Museum
Museumeiland I - 9711 ME Groningen @050/366.65.55 - di-za 10-17u
Larry Clark - fotografie [tot 6/6]
“Kijkdagen” - Henk van Ulsen [tot 20/6]
“Heavy petting” - Lidy Jacobs - sculpturen [tot 20/6]
“Shoes from the soil” [tot 4/7]
“Jan van der Zee (1898-1988), geschilderd, gesneden en ontworpen” [20/6 tot 5/9] 
■ Centrum voor Architectuur en Stedenbouw
Gedempte Zuiderdiep 98 - 9711 HL Groningen @050/367.91.11 - ma-vr 9-17u
“Groepsportretten maximum laad vermogen” [21/5 tot 2/7]

Haarlem

■ Spaamestad Fotoarchief
Groot Heiligland47- 2011 Haarlem @023/518.51.52 - di-za 12-17u zo 13-17u
“Fotografen voor Duchenne” [tot 25/7]
■ ABC architectuur bouwhistorisch centrum
Groot Heiligland47-2011 EP Haarlem @023/534.05.84- di-za 12-17uzol3-17u
“Nieuwe Finse architectuur” - Jussi Tiainen - fotografie [tot 27/6]
■ Vleeshal
Grote Markt - Haarlem @023/511.57.75- ma-za 11-17u zo 13-17u
“Aardse paradijzen II, de tuin in de Nederlandse kunst, 1770-2000” [tot 30/5]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011CH Haarlem @023/531.90.10 - di-za 10-17u zo 12-17u
“Georg Rueter (1875-1966), een veelzijdig kunstenaar” [tot 24/5]
“De getekende zelfportretten van Co Westerik, 1946-1999” [tot 30/5]
“Max Beckmann (1884-1950), tekeningen uit het nalatenschap van Mathilde Q.
Beckmann” [ 12/6 tot 22/8]

Hattem

■ Voerman Museum Hattem
Achterstraat46-48 - 8051GC Hattem @038/444.28.97-di-za 10-17u 
“50 jaar Voerman Museum” [tot 31/8]

Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19- 6411HK Heerlen @045/560.44.49- di-vr ll-17u za-zo 14-17u 
“Gotische reflecties, de geest der gotiek in hedendaagse kunst’ - Marinus Boezem, 
Jan Dibbets, Roland Fischer, Isa Genzken,ToineHorvers... [tot 23/5] 
“Recent wok van enkele generaties Limburgse schilderkunst’ - Ger Lataster, Pieter 
Defesche, Toon Teeken, Fons Haagmans, Ton Slits, Roy Villevoye, Benoît Her
mans. .. [28/5 tot 22/8]

Heino/Wijhe

■ Hannema-de Stuers Fundatie
Kasteel Het Nijenhuis - 8131 Heino/Wijhe @0572/39.14.34 - di-zo ll-17u
“Vooral vrouwen, 20ste eeuwse sculpturen” [tot 6/6]
“Wisselend zichzelf gelijk” - Willem den Ouden [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
‘“s-Hertogenbosch binnenskamers” [5/6 tot 26/9]

Hilversum

•Exedra
Langestraat 52 -1211 HA Hilversum @035/623.31.38 - wo-za 12-17u zo 14-17u 
“Deep surface” - NOX/Lars Spuybroek [9/5 tot 13/6]

Hoorn

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoom @0229/28.00.28 - ma-vr Il-17u za-zo 14-17u
“Sisi in het Westfries Museum” [tot 30/5 ]
“Groningse realisten” [tot 6/6]
“Chinese schilders” [4/6 tot 4/7]
“Hollanders naar Japan, van De Liefde tot de Kaiyo-Maru” [18/6 tot 22/8]
•DeBoterhal

Kerkplein 39-1621 CZHoom @0229/21.72.49 - di-zo 14-17u
“Waardige zaken, eigentijdse wonderkamers" - Fransje Killaars, Erik Fens [tot 26/5]
•Sandberg 2
Korte Achterstraat 2a -1620EC Hoom @0229/27.44.98 - do-zo 14-17u
“Wimbledon School of Art" [tot 30/5]
Ms. Delmotte [17/6 tot 4/7]

Leeuwarden

■ Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911KS Leeuwarden @058/212.30.01 - ma-za ll-17u zo 13-17u 
“Installa” - Jolanda Kooijmans [tot 30/5] 
“Xerox”-EricSteensma-video-instalIatie/”De weg van het vlees”-Marten Winters 
- video/Edwin Zwakman - fotografie [tot 30/5]
“Mesdag en de zee” - schilderijen, tekeningen [tot 6/6]
“Het andere land, Sjonge Nederlandse landæhapsschilders”-HansBroek,Gé-Karel 
van der Sterren, Koen Vermeule, Robert Zandvliet, Ronald Zuurmond [tot 13/6]

Leiden

■ Centrum Beeldende Kunst
Hooglandse Kericgracht 19-21 - 2312 HS Leiden @071/516.53.69- wo-za 12-17u 
dol9-21u
“Exposed!” - Jasper van den Brink, Jeroen Kooijmans, Gerald van der Kaap. Tobias
Schalken, Bill Spinhoven [28/5 tot 3/6]

(hooghuis arnhemi Vossenstraat 10 6811 JL Arnhem
B tel fax 026 4458775

■ open wo t/m zo, 13 - 17uur
PETER VAN HOUTEN

hooghuis op lokatie kunstvlaai 3 zuiveringshal Westergasfabriek Haarlemmerweg 8-10 Amsterdam
Anand Mahabier sculptuur .
Ad van Buuren 'elektronisch wandobjekt 
Rosanne van Klaveren dia/geluidisinstallatie
Marije van Ouwerkerk filmprojektie

8 t/m 16. mei 99 openingstijden 13 -19.00 uur opening zat 8 mei 16.00 uur

za 12/06 t/m zo 04/07
Theo Konijnenburg & 
Franck Bragigand 
opening za 12 juni 20.00 uur

presentatie: 27 mei 1999 19.00 uur
27 mei t/m 19 juni 1999
(do. vr. za. 13.00 - 17.00 uur)

GEIR TORE HOLM 
LILIANE VERTESSEN 

OSNAT WEISS 
presentatie: 28 mei 1999 20.00 uur 

28 mei t/m 20 juni 1999 
(do. vr. za. zo. 13.00 - 17.00 uur)

hooghuis organiseert een reeks avonden in de periode van 19 mei t/m 29 mei, in het kader van 
‘onderbelichte en zeldzame items' binnen hét brede gebied van de kunst, met de nadruk op de 
media film/video en geluid, vertonlngen/lezingen/recital 19mei Babeth van Loo21mei Ramon Gieling 
26mei Karel Doing 27mei Wim van der Aar 29mei Pandit Ashok Pathak

ANTWERPEN LOKAAL
Verbrande Entrepotstraat 9 

. (B) Antwerpen 
T: 32 (0)3 2388166 oil

Kloosterlaan 138 
(NL) 4811 EE Breda 
T: +31 (0)76 5141928 
F: +31 (0)76 5207124 
HTTP://www.lokaalOl.nl 
E: bureauQlokaal01.nl
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Maastricht

■ Hledah op vaste locatie
Bmsselsestraal 114-Maastricht ©043/350.04.33-do-w 13-17u
“Go and eat the north-west wind” - Danio Man - video (2lu) [21 tot 22/5]
•

Avenue Céramique 250 - Maastricht ®043/329.01.90 - di-za ll-17u
“Collectie Limburg 1"P "Ettore Sottsass, glaswerk uit de collectie E Mourmans"/
Antoine Berghs - installatie/Lucebert - tekeningen/”Heads/ball (ceiling)” - Paul 
Devens [tot 30/5]
Co Westerik - tekeningen [27/6 tot 22/8]
'The purge, schilderijen 1991-1998” - Ure Tuymans [30/5 tot 5/9]
"Wasserinstallation 1999” - Roman Signer [30/5 tot 12/9]
Armando - sculpturen [27/6 tot 12/9]
"Oude kunst, het gelijk van de achterkant” [27/6 tot 28/11]
■ Hedah achter glas
Cortenstraat 3 - 6211 HT Maastricht 0043/350.04.33 - 12-18u
Westergasfabriek, Kunstvlaai 3; ‘Toenadering” - Sophie Ernst - performance/
’Tekenmachine 2" - Rank Tubee [8 tot 16/5]
“Sailor sails”-Tamara Dees [1 tot 31/5]

Middelburg

B De Vleeshal
Markt - Middelburg 00118/65.22.00- di-zo 13-17u
“Panorama” - Marinus Boezem [10/5 tot 20/6]
■ Zeeuws Museum
Abdij3-4331 BK Middelburg ®0118/62.66.55 - ma-za ll-17uzo 12-17u 
“Lucie van Dam van Isselt (1871-1949), Meizoentjes” [tot 15/8]

Nijmegen

■ Paraplufabriek

Van Oldebameveltstruat 63A -6572AT Nijmegen ®024/360.17.46 - do-zo 13-17u 
"Oogverdovend, deel 2” - Matthijs de Bruijne, Jan van den Dobbelsteen, Grooten- 
dorst & Van den Berg, Maurice van Tellingen [tot 16/5]
“Licht en dingen” - Lonnie van Brummelen, Mieke Mant [30/5 tot 20/6]
■ CBK Nijmegen
Oude Haven 102 - 6511XH Nijmegen 0024/360.07.60 - wo-zo 12-17u 
‘Tijdsbestek” - Fiona Tan, Erzsébet Baerveldt, Jos van Gessel, Mouchette, Hans van 
der Linde, Boudewijn Corstiaensen [tot 27/6] 
■ Beam
Pijkestraat 4 - 6511BP Nijmegen 0024/360.61.00- wo-zo 13-17u
“Niet voeren” - Nana Ruegebrink [tot 22/5]
■ Universiteit Nijmegen, afdeling tandheeldkunde
P. van Leyden laan 25 - 6525 EX Nijmegen 0024/361.41.26 - ma-vr9-17u 
“Moments (een schoonheid van het alledaagse)” - Daan Roosegaarde [31/5 tot 
25/6]

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat65 - 5341 GCOss00412/62.93.28 - di-zo 12u30-16u30
“Afmeting in tijd” - Cari Andre, Joseph Beuys, Jan Dibbets, Lucio Fontana, 
gastcurator Joseph Semah [tot 30/5]

Otterlo

■ Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6- 6731AW Otterlo 00318/59.12.41 - di-zo 10-17u 
“Marinus Boezem, het vroege werk, 1965-1975” [9/5 tot 27/6]

Piasmolen 

■ De Vierde Dimensie
Zevenbergseweg 12 - 6586 Plasmolen 0024/696.21.76 - do 13-21u vr-zo 13-18u
Willem van Ballegooyen, Bernard Olsthoorn - schilderijen, sculpturen, reliëfs 
[tot 23/5]

Purmerend 

■ Museum Waterland
Kaasmarkt 16 -1441 BG Purmerend 00299/42.26.05 - di-zo 12-17u
“Waardige zaken, eigentijdse wondetkamers in Noord-Holland" - Una Henry, Hans
Ligteringen, Giny Vos [15/5 tot 26/6]

Roermond 

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersomveg 4 ■ 6041 JE Roermond 00475/33.34.96 - di-vr ll-17u za-ZO 14-17u 
“Aan de andere kant..- Hans Kuijs, Pi Backus [tot 30/5]
“Glasinstallaties, oervormen in licht en kleur” - Udo Zembok, Hans-Joachim Malle 
[tot 6/6]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HLSchiedam 0010/246.36.66- di-za ll-17u zol2u30-17u
“De onmiddellijke confrontatie met Nederlandse kunst 1959-1999 uit de Altena
Boswinkel Collectie” [tot 16/5]
“Daan van Golden kiest Aloysius Donia” [28/5 tot 18/7]
“Snikken en glimlachjes in het 19de eeuwse Schiedam” [tot 9/1]

Sittard

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstmat 6 - 6131 ER Sittard 0046/451.34.60 - di-zo ll-17u
Wim Catrysse [tot 6/6]
Raph de Haas - schilderijen, tekeningen [tot 13/6] 
"Zomertentoonstelling, gastcurator Her Luigi Tazzi" [19/6 tot 29/8]
■ Kunstcentrum Sittard
Leyenbmekerweg 113 A - 6132 Sittard 0046/452.36.86 - wo-zo 14-17u
“Jars B” - David Bade, Ellen Ligteringen, Pim de la Parra [9/5 tot 6/6]

Tilburg

■ Stichting De Pont
Wilhelmin^rark 1 - 5041EA Tilburg 0013/543.83.00 - di-zo ll-17u
Bettie van Haaster - schilderijen [tot 16/5]
“Zwei-Mann-Orchester, 1973” - Mauricio Kagel [tot 30/5]
Jean-Pierte Raynaud - installatie [tot 27/6]
■ FAXX Podium voor Hedendaagse Kunst
Dunantstraat 1 - 5017 KC Tilburg 0013/584.10.10- di-vr 10-17u za-zo 13-17u do 
10-21u
“Nummers”-LindaArts-schilderijen,glasetsen/”Uitdenooitgeziene stadscollectie, 
afl. 1" [tot 30/5]
■ De Verschijning
Lanciersstraat42 - 5017 CS Tilburg 0013/544.42.40 - do-zo 13-17u
“Maybe one thousand Buddhas for one dream with hidden noise” - Alexander
Korsmit [29/5 tot 13/6]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg 0013/536.74.75 - di-vr 10-17u za-zo 12-17u
“Soft sculptures, hedendaagse kunst uit de collectie”/T+I=H”-KarinArink [tot 16/ 
5]
“Bodyfashion Design & Photo Contest 1999” [tot 13/6]
“Bauhaus textiel, invloedrijke experimenten 1919-1933” [22/5 tot 5/9]
“Rien Bekkers, theaterkostuums* [tot 12/9]
“Marinas exceptional textiles, van idee naar industrie” [18/6 tot 23/1]

Uden

■ Museum voor Religieuze Kunst
Vorstenburg 1 - 5401AZ Uden 00413/26.34.31 - di-vr I0-17u za-zo 13-17u 
“Beelden in de abdij, kunst uit het noordelijk deel van het Hertogdom Brabant” [22/ 
5 tot 22/8]

Utrecht

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 0030/236.23.62 - di-za 10-17u zo 12-17u 
“Dutch modernism” - mode [tot 18/6]
“Panorama 2000, uitzicht op een nieuw millennium” [5/6 tot 30/9]
■ Huis a/d Werf
Boorstraat 107- 3513 SE Utrecht 0030/231.53.55 - ma-vr 10-17u za-zo 13-17u 
“Festival a/d Werf, Superspace” - Ann Veronica Janssens - tien installaties in de stad 
[20 tot 29/5]
“Showrooms 3: Montserrat Soto” - installaties [tot 29/5]
E Casco
Oudegracht366 - 3511 PP Utrecht 0030/231.99.95 - wo-zo I3-l7u30 
“Darkness at noon, uncontrolled effects” - Toby Webster [tot 30/5]
Apolonija Sustersic [76]

Venlo 

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo 0077/351.34.57- di-vr 10-16u30 za-zo 
14-17u
“More than meets theeye” - Monique Camps, Theo Lenders, Ingeborg Meulendijks 
[tot 6/6]

Vlieland 

■ Museum Tromp's Huys
Dorpsstraat 99 -8899AD Vlieland 00562/45.16.00 - di-vr Il-I7u za-zo 14-17u 
“Recente aanwinsten” [tot 30/5]

Oostenrijk

■ Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 - 08007Barcelona 003/487.03.15 - di-zo ll-20u 
“Art & Language in practice” [tot 20/6]

Santiago de Compostela 

■ Centro Galego de Arte Contemporanea
Valle Inclan -15704 Santiago de Compostela 00981/57.79.26 - di-zâ ll-20u
ZO ll-14u
“Minimal - maximal” - Cari Andre, Miroslaw Balka, Larry Bell, Heimo Zobernig, 
Robert Morris, Lawrence Weiner... [tot -/6J

Zwitserland

Aarau

■ Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz ■ 5001 Aarau 0062/835.23.30 - di-zo 10-17u
René Zach/Hugo Weber [5/6 tot 22/8]

Basel

■ Kunstmuseum Basel
St Alban-Groben 16 - 4010 Basel 0061/206.62.62 - di-zo 10-17u
“Théophile A. Steinlen et Max Kampf ’ [tot 27/6]
■ Museum Für Gegenwartkunst
St. Alban-Rheinweg 60 - 4010Basel 0061/272.81.83 - di-zo 10-17u
“White fire, flying man, l'art américain de la seconde moitié du XXème siècle dans
la collection” [4/6 tôt 26/9]
■ Basel Art Fair
Messeplatz 1 - 4021 Basel 0061/686.20.20 - wo-zo ll-19u ma ll-18u
“Ait Base!” - kunstbeurs [16 tot 21/6]
■ Liste, The Young Art Fair
Wartek brewery, Burgweg 15 - 4058Basel 0061/692.20.21 - wo-zo 13-21u30
“Liste 99” - kunstbeurs [15 tot 20/6]

Bem

•Kunsthalle
Helvetiaplatz 1 - 3005 Bem 0031/351.00.31 - di l0-21u wo-zo 10-17u
“Besitzen” - Christoph Rütimann/Martina Klein [tot 20/6]

Freiburg

■ Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 - 79098 Freiburg 00761/349.44 - di-zo U-17u
“Bodeniibung” - Beat Zoderer [tot 30/5]
■ Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 - 79098 Freiburg 00761/349.44 - di-zo ll-17u
Wolfgang Ellenrieder [11/6 tot 18/7]
■ Fri-Art Centre d'Art Contemporain
Petites-Rames 22 -1700 Fribourg 0037/23.23.51 - di-vr I4-18u za-zo 14-17u
Fransje Killaars, Jeroen de Rijke & Willem de Rooij [11/4 tot 30/5]

Schaffhausen

■ Hallen fur neue Kunst
Baumgartenstrafie 23 - 8200Schaffhausen 0053/25.25.15 
"Menschen und Landschaften” - Hanne Darboven [tot 28/3/2000]

Zürich

■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrq/le 270 - 8005Zurich 001/272.15.15 - di-vr 12-18u za-zo ll-17u
“Retro Visage” - Georg Herold [tot 30/5]
Steve McQueen [12/6 tot 15/8]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024Zurich 001/251.67.65 - di-do 10-21u vr-zo 10-17u
Hanny Fries [tot 18/7]
Teh habe die Apokalypse verpasst, ein Lippenbekentnis und hundert Erklarungen”
- Susanne Weirich [21/5 tot 1/8]
“Rudolf Steiner, Joseph Beuys, Emma Kunz” [21/5 tot 1/8]
■ Museum fur Gestaltung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich 001/446.21.11 - di-vr 10-18u za-zo 10-17u
“Game over, elektronische Spielkultur" [tot 4/7]
“Your private sky, R. Buckminster Fuller, Design als Kunst einder Wissenschaft” 
[19/6 tot 12/9]
■ Museum fur Gegeniwartskuiust
Limmatstrasse 270 - 8005 Zurich 001/277.20.50 - di-vr 12-18u za-zo ll-17u
“The good, the bad and the ugly’’ - Atelier van Lieshout [tot 30/5]
Uri Tzaig [12/6 tot 15/8]

Rotterdam
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■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotterdam 0010/441.94.00 - di-za 10-17u zo 
ll-17u
“J.B. Jongkind: aquarellen uit de Hoekse Waard” [tot 13/6]
“150 jaar Boijmans Van Beuningen”/”BennoWissing, overzicht grafisch werk voor
Boijmans”/”150 jaar Rotterdamse verzamelaars” [22/5 tot 5/9]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015AA Rotterdam 0010/440.03.01 - di-za 10-17uzo ll-17u
Jin Weihong [tot 13/6]
“Picasso, kunstenaar van de eeuw” [tot 4/7]
“Magie en modernisme, kunstenaars van Bali 1928-1942” [20/5 tot 22/8]
“Hos meets Droog Design” [16/5 tot 12/9]
■ Galerie Fotomania
Hoombrekersstraat 22- 3011 CLRotterdam 0010/413.50.55-do-zo 12-17u
“Cabin fever” - Ania Rachmat [tot 16/5]
■ Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR Rotterdam 0010/411.01.44 - di-zo ll-18u 
“Space”-LauraEmsley,Matthew Geller,RolandHetzog,ReginaMöller,Jaki Irvine, 
Josephine Pryde... [tot 20/6]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat 63-3012 BN Rotterdam 0010/213.20.11 -di-zo ll-17u 
“www.tibet.chin.com, foto’s van Tibet 1995-1999" - Kadir van Lohuizen 
[tot 6/6]
“August Sander en Jeff Wall, landschappen” [tot 27/6]
■ Alliance Française
Westersingel 14 - 3014 Rotterdam 0010/436.04.21 - ma 14-20u di-do 10-20u vr 
10-17u zpyzo 13-17u
“Schilderijen 1” - Harold Schouten, Gérard Traquandi [tot 12/5]
“Schilderijen 2” - Dagmar Baumann, Bruno Carbonnet, Agnès Thurnauer, Marleen 
van Wijngaarden [28/5 tot 2/7]
■ Goethe Institut Rotterdam
Westersingel 9 - 3014 GM Rotterdam 0010/209.20.90 - ma-do 10-19u vr 10-17u 
“Goethe in Sizilien" - Frank Horvat- fotografie/”Ortsverwandschaften” - Uwe Poth 
- schilderijen [tot 28/5]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam 0010/440.12.00 - di-za 10-17uzo ll-17u
“Nine + One IL jonge Nederlandse landschapsarchitecten: Bureau Vista en DS 
Landschapsarchitecten” [tot 13/6]
"Geotecture, de kunst van ondergronds bouwen” [tot 27/6]
“Yona Friedman, het universum van een architect’ [22/5 tot 18/7]
“IBA Emscherpark in Rotterdam, de transformatie van een landschap" [tot 8/8]
"AIR-Zuidwaarts; Waar het landschap begint” [tot 8/8]
“Architectuur voor vissen” - Stephan Gross [tot 20/8]
■ Galerie Maas
Oudedijk 159 - 3061AB Rotterdam 0010/412.40.48 - do-vr 14-20u za 13-18uzo 
14-17u
Hans Andringa, Petri Voet - schilderijen, keramiek, grafiek [tot 20/5]

■ Kunst Halle Krems
Steiner Landstrasse 8 - 3504 Krems 002732/82.669 - di-zo 10-18u
‘Timeless, an art history of time” [76 tot 79]

Salzburg

■ Salzburger Kunstverein
Hellbrunner Strasse 3 - 5020Salzburg 00662/842.29.40 - di-zo 10-17u
“The Living Theatre” - Andrea Bowers, Jessica Bronson, Sam Durant, T. Kelly
Mason, Eric Saks... [3/6 tot 18/7]

Wien 

■ 20erHaus
Arsenalstrasse 1 -1030 Wien 001/779.69.00
Maria Lassnig [tot 6/6]
‘Tel Aviv - Wien” [ 12/6 tot 15/8]
“La casa, il corpo, il cuore” - Mona Hatoum, Andres Serrano, Avis Newman, Gabriel 
Orozco, Roza El-Hassan, Franz West... [tot 10/10]
■ Generali Foundation
WiednerHaupstrasse 15 -1040 Wien 001/504.98.80 - di-vr ll-18u do ll-20u za- 
zo ll-16u
“Retrospectieve Martha Rosler, Positionen in der Lebenswelt’ [12/5 tot 8/8]
■ Kunsthalle Wien, Museumsquartier
Museumplatz 1 -1070 Wien 001/521.89.33 - dagelijks 10-l8u do 10-20u
“Cuba, maps of desire” - Ana Mendieta, Carlos Garaicoa, Abigail Gonzalez, Felix 
Gonzalez-Torres, Marta Maria Perez, KCHO... [tot 30/5] 
“Retrospectieve Inga Morath" [18/6 tot 10/10]
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien 001/521.89.33 - dagelijks 10-18u do 10-20u
Rodney Graham [28/5 tot 12/9]

Spanje

Barcelona

■ Museu d'Art Contemporani de Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 0093/412.08.10 - wo-vr 12-20u za 10-20u 
zo 10-15u
“Deixar de fer, una exposicio" - Perejaume [tot 20/6]
“Adas” - Gerhard Richter [tot 4/7]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 juli 1999. Gegevens voor de agenda moeten 
binnen zijn vóór 15 juni 1999 op ha postbusadres: Postbus 1428,1000 Brussel 1.
The next issue of De Witte Raaf wil! be ivleased on 1 July 1999. Please send your 
iiiformation before 15 June 1999to: Postbus 1428, B-1000Brussel 1.
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■ Jacq Vogelaar Poëtica als strategie: Carl Einstein ■ Dirk Pül tau 
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 Verblijft Buck Spender & B. 
Kartoen De Lage Landen Ajlevering 2 Het Mysterie Magritte

—
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■ Riccardo Petrella De klippen van de mondialisering De drin
gende noodzaak van een nieuw sociaal contract ■ S ven Lütticken 
Markteconomie en libido-economie Volgens Atelier Van Lies
hout, freudo-marxisten en schizo-analytici ■ Oskar Bâtschmann 
Kunstmacht Installaties en ervaringen ■ Steven Jacobs Et in 
Arizona ego Sublimiteit en landschap in de westerns van Anthony 
Mann en John Ford ■ Dirk Lauwaert Over het droomwezen der 
fotografie Theorie van een verlangen ■ Rudi Laermans Mo
derne kunst en moderne maatschappij Luhmanns kunsttheoretische 
observaties geobserveerd ■ Buck Spender & B. Kartoen De 
Lage Landen Aflevering 3 Het Rijk der Vrouw
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■ 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- 
problematiek ■ 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-Fó ■ 
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-FEBRVARJ1999 

■ Mieke Bal Geelzucht en Schone Letteren ■ Bart Meuleman 
Mismaakte kinderen ■ De encyclopedie van fictieve kunste
naars (deel 2) van A tot DolfZeebroeck ■ 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

NUMMER 78 - MAART-APRIL1999 

■ Dirk Lauwaert De koppige openbaarheid der opinie ■ Stanley 
Cavell Televisie als feit ■ Jeroen Boomgaard Portret van een vage 
vriend ■ Frank Reij nders Het licht van binnenuit Over schilderkunst 
en nieuwe media ■ Bart Meuleman Het jaar tien Televisie en politiek 
in Vlaanderen ■ Dirk Pültau Ambient City (transient radio) ■ Dirk 
Pültau Thuis in cultuur ■ Sven Lütticken Prijs en waarde De 
moderne kunst onder vuurU Rudi Laermans Morgen is alles anders 
Over de massamedia als nieuwsbrengers ■ Buck Spender & 
B. Kartoen De Lage Landen Fabre ’s Fabriek

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

MET DE STEUN VAN

Het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting

M
De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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■ Geert Bekaert Architectuurtheoreticus en -criticus.
■ Daniël Biltereyst Doceert film-, t.v.- en culturele mediastudies 
aan de Vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit 
Gent. Schrijft regelmatig over media, cultuur en maatschappij, on
der andere als columnist in Samenleving en Politiek.
■ Koen Brams Hoofdredacteur van De Witte Raaf.
■ Erik Eelbode Stafmedewerker van Amarant (Gent). Redacteur 
van De Witte Raaf en eindredacteur van Obscuur, tijdschrift. Hij 
werkte mee aan de publicatie Dirk Braeckman, z.Z(t) (Uitgeverij 
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■ Dirk Pültau Schrijft over beeldende kunst voor verschillende 
media, onder andere voor NRC Handelsblad.
■ Camiel van Winkel Kunstcriticus. Dit najaar verschijnt bij 
Uitgeverij SUN zijn boek Modemeleegte. Overkunstenopenbaarheid. 
■ Rudi Visker Onderzoeksleider van het F.W.O. Vlaanderen. Do
ceert hedendaagse wijsbegeerte aan het H.I.W. (Leuven). Binnen
kort verschijnt van hem Truth and singularity. Taking Foucault into 
Phenomenology (Kluwer, 1999).
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De foto’ s van het VTM-gala in het vorige nummer van De Witte Raaf 
werden gemaakt voor Luc Van Acker.
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