
DE WITTE RAAF
redactie & administratie
DWR/TWR vzw
Postbus 1428 -1000 Brussel 1 
tel 32(02)223.14.50 - fax 32(02)223.23.18 
vijftiende jaargang - ISSN 0774-8523 
verschijnt tweemaandelijks - 15.000 ex.
afgiftekantoor Gent X 
toelating gesloten verpakking Gent X 3/187

nummer 9 0
maart-april 200 1 
www.dewitteraaf.be

België-Belgique 
P.B.

GENTX
3/2964

Professional/Dilettant
Overat wordt vandaag geprofessionali
seerd, en van de weeromstuit steekt 
het dilettantisme overal de kop op. 
Over die noodlottige dialectiek gaat 
dit nummer.
Professionalisering veronderstelt dat 
men de kwaliteit van het handelen kan 
meten en verifiëren door middel van 
‘kwaliteitsnormen’. Deze logica breidt 
zich tegenwoordig uit naar nagenoeg 
alle sferen. De humane wetenschap
pen worden gerationaliseerd (bv. de 
evolutie van kunstgeschiedenis naar 
‘kunstwetenschap’), maar ook een 
notie als de ‘kwaliteit van het leven’ 
verraadt het streven naar een profes
sionele kwaliteitsnorm. Professioneel 
leven is echter onmogelijk, stelt Bart 
Verschaffel. Mensen worden immers 
gedreven door een weifelend en ver
deeld verlangen. Toch droomt de poli
tiek van een volmaakte vertegenwoor
diging van de burgers, wil het onder
wijs de mensen als klanten tevreden 
stellen, en dromen de media van een 
sluitende representatie die- in de woor
den van Bart Meuleman - de mensen 
aan zichzelf zou terugschenken. Terwijl 
de verdeeldheid van dit verlangen elk 
antwoord op de vraag ‘wat mensen 
willen’ onmogelijk maakt. Mensen we
ten niet wat ze willen. Overal waar die 
‘wil’ door professionele eisen toch ge
temd en beheerst moet worden, woe
kert het dilettantisme.
In 1799 brachten Goethe en Schiller 
het dilettantisme in de kunsten in kaart 
Dilettantisme was toen het spookbeeld 
van de competente kunst die op haar 
regels stond. Vandaag nemen de pro
fessional en de dilettant eikaars rol 
over waar het hen uitkomt: de profes
sional (de manager) is 'creatief, de 
kunstenaar een ‘professionele knoeier’. 
Rosalind Krauss ziet een verlies van 
competentie in de opkomst van de ‘vi
suele cultuur’, en vergelijkt heden
daagse kunstenaars met bureaucraten 
die 'zelf niets kunnen, maar wel op 
andermans competenties teren.
De term dilettant dient om een onder
scheid te maken tussen een kunnen en 
een niet-kunnen. Mare De Kesel en 
Dirk Piiltau maken duidelijk dat het 
dilettantisme in de moderne kunst een 
manier is om haar gebrek aan profes
sionele grond te verwerken. En de mo
derne politiek is niet beter af, voegt De 
Kesel daaraan toe. Hoe meer ze zich 
beroept op een geldende waarheid, hoe 
minder ze er in slaagt haar ‘dilettante 
ongrond’ te verbergen.
Verder in dit nummer: een tekst van 
Steven Jacobs over fictieve kunstge
schiedenis en kunstenaarsanekdoten 
als vormen van een primitieve kunst
geschiedenis, en een kunstenaars
bijdrage van Guy Mees.
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Dilettantisme was een van Hitlers karakte
ristieke eigenaardigheden. Hij had nooit 
een beroep geleerd en was in wezen altijd 
een buitenstaander gebleven. Als vele 
autodidacten kon hij niet beoordelen wat 
echte vakkennis betekende. Zonder begrip 
van de complexe moeilijkheden van elke 
grote opdracht trok hij daarom onverzadig
baar steeds nieuwe functies tot zich. Omdat 
hij vrij was van vastgeroeste ideeën, ont
wikkelde hij met zijn verstand dat de dingen 
vlug begreep vaak de moed voor ongewone 
maatregelen die een deskundige niet eens 
had kunnen bedenken. De strategische suc
cessen van de eerste oorlogsjaren kan men 
vrijwel geheel toeschrijven aan Hitlers 
ondeskundigheid met de spelregels en aan 
de doortastendheid van de leek die hij was. 
Aangezien de tegenpartij was ingesteld op 
spelregels die de zelfverzekerde autodidact 
Hitler niet kende of niet toepaste, ontston
den verrassende effecten die, in combinatie 
met militaire overmacht, de eerste voor
waarde tot zijn succes schiepen. Zodra ech
ter tegenslagen optraden leed hij als de 
meeste ongeschoolden schipbreuk. Nu werd 
zijn onkunde met de spelregels zichtbaar als 
een andere vorm van onbekwaamheid, nu 
waren zijn tekortkomingen geen voordeel 
meer. Des te groter de mislukkingen wer
den, des te sterker en verbetener kwam zijn 
onverbeterlijkdilettantisme tevoorschijn. De 
neiging tot onverwachte en verrassende 
beslissingen was geruime tijd van kracht 
geweest, nu bevorderde die zijn nederlaag.

Albert Speer, Herinneringen

In zijn beroemde Herinneringen karakteri
seert Albert Speer, Hitlers architect en later 
zijn minister van bewapening, de Führer als 
iemand met een “ingeboren neiging tot 
dilettantisch optreden”. [1] Hij doelt daar
mee op de vaak opvallend amateuristische, 
onprofessionele manier waarop Hitler aan 
politiek deed. Aanvankelijk had hij daar 
trouwens een goed deel van zijn succes aan 
te danken, zo meent Speer. Juist zijn oner
varen, dilettantische en dus niet te voor
ziene reacties maakten dat hij vriend en 
(vooral) vijand steeds te vlug af was. Maar 
het is in Speers ogen tegelijk ook de oorzaak 
van Hitlers ondergang. Eenmaal iets mis 
ging, ontbrak het hem aan elke expertise om 
met kennis van zaken een crisis ten goede te 
keren. “Des te groter de mislukkingen wer
den, des te sterker en verbetener kwam zijn 
dilettantisme te voorschijn”. Tja, wat wil je, 
zo redeneert Speer op dezelfde bladzijde: 
“Hij had nooit een beroep geleerd en was in 
wezen altijd een buitenstaander geble
ven”. [2]

Inderdaad, Hitler was daar nooit aan 
toegekomen. Hij had de middelbare school 
niet afgemaakt en was gezakt voor het toe
latingsexamen voor de kunstacademie. Wat 
niet belet dat hij zich een tijd lang op eigen 
houtje aan de schilderkunst heeft gewijd. Er 
zijn een aantal tekeningen en aquarellen van 
zijn hand bekend en ze verraden alle een 
fascinatie voor monumentale architectuur. 
In zijn jonge jaren, toen hij nog als bohémien 
rondhing in Wenen en München, had hij 
trouwens deels van de verkoop van zijn 
‘kunst’ moeten leven. Die artistieke inte
resse zou hij zijn leven lang bewaren. Speer 
zelfheeft er zonder meer zijn carrière aan te 
danken. Toen Hitler hem als jonge, nog 
onbekende architect naar voren schoof en, 
Vaak tot ergernis van zijn paladijnen, met de 
grootste achting behandelde, was dat vooral

omdat hij in hem de kunstenaar zag die hij 
zelf altijd had willen zijn. [3] Heel wat 
interpretatoren hebben die artistieke flair 
ook in zijn politieke en militaire escapades 
herkend. Hij leek politiek te bedrijven en 
zelfs oorlog te voeren alsof het kunst was. 
Wat met schilderijen was mislukt, trachtte 
hij blijkbaar goed te maken met een grootser 
opgezet, politiek Gesamtkunstwerk: zijn 
‘Derde Rijk’.

In dat laatste erkennen velen, Albert 
Speer incluis, de basistrek van Hitlers 
dilettantisme. Hitler keek tegen de werke
lijkheid aan met de blik van een kunstenaar. 
Dat wil hier zeggen: met de blik van iemand 
die niet zozeer op deskundigheid en arbeid, 
als wel op plotse invallen van inspiratie 
rekende. Over de manier waarop hij zijn 
redevoeringen voorbereidde, schrijft Speer 
in diezelfde Herinneringen: “Ik had de in
druk dat (...) hij naar artistiek-bohémien- 
achtige aard arbeidsdiscipline verachtte en 
zich niet tot regelmatige arbeid kon dwin
gen. Hij liet de inhoud van zijn redevoerin
gen of van zijn gedachten gedurende weken 
van schijnbaar niets doen rijpen tot het ver
zamelde en opgestuwde zich als een val
lende bergbeek over de aanhangers of de 
onderhandelingspartners uitstortte”. [4] Of 
zoals Sebastian Haffner, een Hitler-specia
list van het eerste uur, het uitdrukt: “Zijn 
manier van werken op politiek gebied was 
nooit die van de hoogste staatsambtenaar, 
maar van een ongebonden vrije kunstenaar 
die op inspiratie wacht, die dagenlang, we
kenlang, schijnbaar niets uitricht en zich als 
hij de geest krijgt plots in koortsachtige 
activiteit stort”. [5]

‘Dilettantisme’, ‘kunstenaarschap’, 
‘gebrek aan professionaliteit’: in één adem 
genoemd, lijkt het alsof die drie termen 
rechtstreeks naar elkaar verwijzen en elkaar 
inhoudelijk ten dele overlappen. Dilettant is

http://www.dewitteraaf.be


diegene die amateuristisch, onprofessioneel, 
zonder echte kennis van zaken te werk gaat. 
En het paradigma voor dat gebrek aan 
professionaliteit vinden we bij de figuur van 
de kunstenaar. Hij benadert het domein 
waarmee hij zich inlaat als een ‘bohémien’, 
als een 'wezenlijke buitenstaander’, als ie
mand die ageert vanuit het niets of vanuit 
een niet nader te specificeren ‘inspiratie’. 
Wat hij doet, doet hij niet zozeer deskundig, 
onderlegd, geschoold, als wel geïnspireerd, 
begeesterd, intuïtief. En zelfs al is hij ge
schoold, zo luidt het vandaag nog, toch doet 
hij in laatste instantie aan kunst ‘vanuit zijn 
buik’. Wiehem ‘amateurisme’ verwijt, weet 
niet welke positieve eigenschap hij hem 
toedicht, met name dat hij werkt vanuit een 
amor, een liefde, eerder dan vanuit een 
berekend intellect.

Het is interessant om die betekenis
cluster ‘dilettantisme, kunstenaarschap, ge
brek aan professionaliteit’ van dichterbij te 
onderzoeken. Niet om elk van de drie ter
men uit die cluster los te weken en hen 
opnieuw mooi af te lijnen, maar wel om na 
te gaan welke motieven achter die cluster- 
vorming schuilgaan. Wat betekent het dat 
onprofessionaliteit juist met een term als 
dilettantisme wordt aangeduid en waarom 
is het dominante beeld om dit te illustreren 
dat van de kunstenaar? Welke verborgen 
resonanties klinken mee wanneer men het 
gebrek aan professionaliteit uitgerekend met 
een artistieke term gaat benoemen en welke 
verholen belangen worden dóór die reso
nantie gediend?

1. Kunst & dilettantisme
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Het is bekend dat de term ‘dilettantisme’ uit 
de sfeer van de kunst stamt. Doorgaans staat 
hij daar voor een onprofessionele, amateu
ristische manier om artistiek bezig te zijn. 
Waar het werk van een ‘professional’ blijk 
geeft van talent, laat dat van een dilettant 
vooral een gebrek daaraan zien. Althans, zo 
is men op een bepaald moment dit onder
scheid tussen talent of geen talent - tussen 
echt of onechte kunst - gaan noemen. In die 
zin is de slechte, minder bekwame kunste
naar niet altijd onprofessioneel geweest: hij 
is dat geworden. Men is hem op een bepaald 
moment zo gaan noemen, en wel op het 
ogenblik dat men de goede, bekwame kun
stenaar voor een ‘professional’ is gaan hou
den. Kunst is vooral eerst ‘professioneel’ 
geworden en pas op die basis kreeg de term 
‘dilettantisme’ een zin en heeft hij ingang 
gevonden. Die term dankt zijn inhoud - en 
zoals ook zal blijken het dubbelzinnige van 
die inhoud - volledig aan de eigenaardige 
‘professionalisering’ die de kunst ten deel is 
gevallen. Die professionalisering is inder
daad merkwaardig als men bedenkt dat in 
diezelfde beweging de term ‘professie’ 
- waarop professionaliteit teruggaat - een 
totaal andere inhoud heeft gekregen. Para
doxaal genoeg is de kunst zich juist dan op 
haar professionaliteit gaan beroepen wan
neer ze zich niet langer gedragen wist door 
haar eeuwenoude klassieke ‘professie’.

‘Professie’ is immers in oorsprong een 
door en door religieus, theologisch woord 
en verwijst naar het christelijk fundament 
dat eeuwenlang aan de basis van het feno
meen kunst heeft gelegen. Alleen gebruik
ten die christelijke eeuwen nooit dat pre
cieze woord ‘professie’ als ze het over hun 
kunst hadden. Daarvoor was de band tussen 
kunst en haar christelijk fundament te van
zelfsprekend. Op het moment echter dat 
men wel uitdrukkelijk naar de term ‘profes
sie’ begon te verwijzen en men dus van 
artistieke professionaliteit ging spreken, had 
die term reeds alle religieuze connotatie 
verloren.

Binnen de oorspronkelijke, christelijke 
context betekent ‘professie’ zoiets als een 
belijdenis, een zich bekennen tot, een uit
drukkelijk geloven in. Meer specifiek gaat 
het om dat ritueel waarbij een monnik zijn 
kloostergeloften aflegt en zich op die ma
nier tot zijn God ‘bekent’. Zijn professie 
bezegelt zijn intentie om zich eens en voor
goed aan die geloften te houden. Niet toe- 
vallig waren de eerste ‘professionele’ chris
telijke kunstenaars - de iconenschilders - 
in regel monniken, en beleefden zowel zij
zelf als hun publiek dat soort schilderkunst 
als een gebed, een belijdenis, een manier om 
zich tot hun God te bekennen. De westerse 
kunst heeft eeuwen in dit soort christelijke 
‘professie’ gebaad.

Alleen is het misleidend om de term 
als geloofsbelijdenis te vertalen. Geloof in
terpreteren wij immers spontaan als het te
genovergestelde van kennis en wetenschap; 
geloven is voor ons iets aannemen waarvan 
we geen zekere kennis hebben. Deze defini
tie van geloof is al bij al erg jong. Het is een 
typisch moderne kijk op de zaak, die in de 
loop van de zeventiende eeuw (de eeuw 
waarin de moderniteit ontstaat) ingang heeft 

gevonden en pas eind achttiende eeuw, on
der meer door Kant, min of meer onder- 
bouwd en geconsolideerd werd. Die kijk 
geldt in ieder geval niet voor de tijd dat de 
kunst nog in een religieus gefundeerde ‘pro
fessie’ was gegrond. Als in de Middeleeu
wen of in de Renaissance kunstenaars zich
zelf door een ‘professie’ gedragen wisten, 
wil dat niet zeggen dat ze bewust afzagen 
van elke wetenschappelijke pretentie en 
enkel geloofsaspiraties koesterden in de 
moderne zin van het woord. Integendeel, 
hun ‘professie’ - of zo je wil hun ‘geloof - 
bracht hen naar eigen zeggen juist inzicht en 
kennis. De gebroeders Van Eyck schilder
den de bloemen en de planten op de panelen 
van hun Lam Gods met een wetenschappe
lijke precisie omdat voor hen kennis en 
godsaffirmatie ondubbelzinnig in eikaars 
verlengde lagen. Wetenschap was het na
trekken van oorzaken en kwam altijd uit bij 
de eerste oorzaak: God. De natuurlijke 
schoonheid van de flora die zij in hun schil
derkunst evoceren, is in hun ogen niets 
anders dan de ‘objectieve’ glans van de 
goddelijke waarheid zoals die in de toenma
lige wetenschap aan de orde werd gesteld.

Meer nog, ook hun eigen creatief ver
mogen als kunstenaar wist zich in die ‘we
tenschappelijke professie' gefundeerd. Aan 
de basis van de werkelijkheid lag een al
machtig creatief vermogen en ze beseften 
goed dat hun kunst alleen mogelijk was 
voor zoverre deze zich deelachtig wist aan 
die creatieve almacht. Van al het aardse, 
eindige ‘kunnen’ was hun kunst als het ware 
een superlatief en in die hoedanigheid liet 
zij een glimp zien van het oneindige godde
lijke ‘kunnen’ dat aan de basis van de hele 
werkelijkheid lag. Hun sterfelijke creativi
teit maakte iets zichtbaar van de onsterfe
lijke creativiteit waaraan het hele univer
sum zijn bestaan te danken had. Voor de 
toenmalige kunstenaars was dit niet zozeer 
een geloofsact als wel een inzicht, een ken
nis, een weten.

Het is dit weten dat met de moderniteit 
- of, wat op hetzelfde neerkomt, met de 
dood van God - zijn grond en bestaansrecht 
verloor. Na meer dan honderd jaar bloed
vergieten omwille van die God kwam er een 
onherstelbare barst in het eeuwenoude idee 
dat Hij en zijn ‘kunnen’ het grondend prin
cipe van mens en wereld zou zijn. Stilaan 
verliet men zelfs de gedachte dat de werke
lijkheid überhaupt door een ‘kunnen’ werd 
gedragen. Wat mij verbond met de realiteit 
werd niet langer gezien als een vermogen 
om aan het ‘kunnen’ van die realiteit deel te 
nemen (in het Latijn heet dat ‘kunnen’ 
potentia, in het Grieks dunamis'. termen die 
de basis vormen van het thomistisch- 
aristotelisch wereldbeeld uit de Middeleeu
wen). De band met de realiteit liep voortaan 
langsheen een radicale twijfel. Dit is wat 
René Descartes aan het begin van de zeven
tiende eeuw naar voren schoof: een twijfe
lende, zelfbewuste blik die zich niet langer 
spontaan in de wereld thuis voelde, maar 
vooral eerst wilde voelen, ervaren, merken 
of dat wel zo was. Om het meteen verwij
zing naar Francis Bacon te stellen: voortaan 
werd de empirie, de gewaarwording - of, 
zoals het in het Grieks van de filosofie heet, 
de aisthèsis - de meest basale toegang tot de 
realiteit. Wij wisten ons niet langer gedra
gen door de oneindige kracht die ook aan de 
werkelijkheid buiten ons ten grondslag lag; 
we wisten ons tegenover die werkelijkheid 
gesteld en werden haar gewaar als iets wat 
van buiten op ons inwerkt.

Dit alles is van beslissende invloed 
geweest voor de kunst. Zij mocht dan een 
uitgelezen vorm van creativiteit zijn, zij kon 
zich hoe langer hoe minder gefundeerd weten 
in de oneindige goddelijke creativiteit waar
aan het universum zijn bestaan te danken 
zou hebben. Net als de mens in het alge
meen, kwam ook de kunst tegenover de 
werkelijkheid te staan en kon ze enkel nog 
uitgaan van de manier waarop ze die (als 
van buiten af) waarnam. Haar fundament 
werd, in plaats van creativiteit, aisthèsis. Zij 
werd de plaats waar men, bewuster dan 
elders, de werkelijkheid louter ‘esthetisch’ 
waarnam (wat in feite een pleonasme is: het 
Griekse aisthètesthai, waarvan ‘esthetisch’ 
het bijvoeglijk naamwoord is, betekent 
waarnemen). Kunst ging zich niet meer 
vanuit een creativiteit definiëren, maar van
uit een esthetiek, dit is vanuit een zuivere, 
smetteloze en daarom schone gewaarwor
ding. Kunst werd voortaan gelegitimeerd en 
gefundeerd als een aangename, genotvolle 
gewaarwording van het schone. Kunst werd 
met andere woorden een kwestie van ‘es
thetica’.

Uitgerekend hier moet de herkomst 
van het ‘dilettantisme’ worden gesitueerd, 
zij het nog niet meteen in de negatieve 
betekenis waarmee het algauw zal worden 
beladen. Het Italiaanse dilettare, waarvan 
het woord ‘dilettantisme’ een afgeleide is 

en dat verwant is met het Franse 'délicieux', 
betekent immers ‘behagen scheppen in’, 
‘genieten van’, ‘een voorliefde hebben voor’. 
Waar dilettante aanvankelijk enkel de ge
ijkte term is voor een liefhebber van 
Italiaanse opera, klinkt in de achttiende eeuw 
algauw de bredere betekenis van dilettare 
door en verwijst de term stilaan naar de 
nieuwe grond waarin de kunst zich gaat 
funderen. Dat dilettare vertolkt wonderwel 
de aisthèsis waartoe de kunst zich, nu ze 
modem geworden is, moet bekennen. Zij 
kan immers hoe langer hoe minder preten
deren een afspiegeling te zijn van de ware 
kern van de werkelijkheid, zoals de christe
lijke Middeleeuwen nog voorhielden. Het 
‘wetenschappelijk’ karakter dat ze ten tijde 
van Van Eyck nog had, wordt na de wen
ding van de moderniteit in de zeventiende 
eeuw steeds problematischer. In plaats daar
van zal zij er genoegen mee nemen vooral 
het gevoel van de mens te kunnen raken. Zij 
wil niet langer gewaardeerd worden om
wille van haar waarheidsgehalte, maar om
wille van het welbehagen en het genot dat ze 
teweegbrengt bij hen die zich door haar 
laten raken. Kunst wordt de plaats waar men 
iets mooi vindt, louter en alleen omdat het 
ons aangenaam beroert. De schoonheid die 
zij evoceert, zal zich niet langer meten naar 
de maatstaven van de waarheid en de goed
heid, zoals eeuwenlang het geval was ge
weest, maar naar de wetten van de affecten- 
leer die een steeds belangrijker plaats zal 
verwerven binnen haar discipline. Kunst vindt 
haar belangrijkste legitimatiegrond dus in 
het feit dat ze ons aangenaam kan stemmen 
en ons er daarom toe kan brengen om kunst- 
liefhebber (‘dilettant’) te worden en om be
hagen te scheppen (dilettare) in de kunstwer
ken waarmee ze ons weet te verleiden.

Niet toevallig trouwens weerklinken 
de termen dilettare en ‘dilettant’ het eerst in 
kringen van musici. Aan het begin van de 
moderniteit moeten zij, meer dan wie ook, 
het idee laten varen dat hun kunst niet langer 
in de werkelijkheid zelf — of, in christelijke 
termen, in de schepping - gefundeerd is, 
maar in het autonoom esthetisch genoegen 
dat men eraan beleeft. In een postcopemi- 
caans wereldbeeld kan de muziek zich niet 
langer voorhouden een vertolking van de 
klank der hemelsferen te zijn, zoals men in 
de Oudheid en de Middeleeuwen nog dacht. 
Muziek wordt hoe langer hoe meer exclu
sief vanuit een affecterdeer geïnterpreteerd. 
Zowel de musici als de toehoorders worden 
dan ook in de eerste plaats gezien als men
sen die zich door de muziek kunnen laten 
affecteren, die ervan kunnen genieten en 
ervan houden. Kunst wordt in de meest sterke 
zin van het woord een zaak voor de liefheb
bers, voor diegenen die affectief op de wer
kelijkheid betrokken zijn en zich liefdevol 
(als ‘amoureuze amateurs’) laten ontroeren 
door de schoonheid van een kunstwerk.

Dit is wat Immanuel Kant al formu
leerde toen hij de schoonheid - en met haar 
ook de kunst - definieerde als datgene wat 
onze redelijke vermogens een aangenaam 
(zelf)gevoel kan geven. Kunst en schoon
heid zijn hier letterlijk een kwestie van 
dilettare en ‘dilettantisme’. Op het meest 
basale niveau wordt kunst dus een kwestie 
van lust. Het principe waardoor ze zich laat 
gezeggen, wordt een lustprincipe. Het pro
blematische is hier niet zozeer dat kunst een 
band zou kennen met gevoelens van lust en 
genot (dat was altijd al zo geweest), maar 
dat die lust haar principe wordt, dat zij haar 
enige, meest fundamentele basis wordt. 
Voortaan wordt kunst exclusief gedefini
eerd als datgene wat ik schoon vind. In de 
vijftiende eeuw zou dit nog betekend heb
ben dat ik iets erken als een superlatief van 
‘kunnen’, en dat ik het pas daarom mooi 
vind. Nu betekent dit - omgekeerd - dat, 
van zodra ik op puur affectieve basis iets 
mooi vind, alleen die subjectieve gewaar
wording volstaat om het kunst te noemen. 
De lustbeleving - het dilettare - is hier niet 
zozeer het effect van het kunstwerk, als wel 
de ultieme basis ervan. Kunst is met andere 
woorden per definitie ‘dilettantisme’ ge
worden.

Althans in de oorspronkelijke zin van 
het woord. Want algauw zal dilettantisme 
de uitgelezen term zijn om aan te geven hoe 
het in de kunst zeker niet moet. Het wordt 
het woord voor wat juist geen echte kunst is. 
De conclusie die zich hier dan ook opdringt, 
is even simpel als verrassend: sinds de mo
derniteit bestaat de kunst het om haar eigen 
tegendeel te benoemen met de term die in 
feite haar essentie uitdrukt. Haast van zodra 
ze zich gedefinieerd heeft als een dilettare, 
zwaait ze met de term ‘dilettantisme’ om 
aan te wijzen wat ze zeker niet is. Het 
dilettante wordt de naam voor iets wat in 
feite de toegang tot het rijk van de ware 
kunst moet worden ontzegd.

Met een term als dilettantisme verdon
keremaant de kunst dus haar eigen funda

ment. Door slechte, onvolwaardige kunst 
dilettantisch te noemen, houdt ze verborgen 
dat ze zelf, tot in haar meest positieve uitin
gen, op een dilettantisme, een dilettare moet 
steunen. Dat de term dilettantisme haast 
meteen een dominant negatieve klank kreeg, 
wijst erop dat de kunst er niet in slaagde om 
vrede te nemen met haar eigen nieuwe 
dilettante fundament. Het trauma dat de 
kunst met haar moderniteit te verwerken 
kreeg, was het feit dat haar ‘kunnen’ niet 
langer gefundeerd was in een ‘kunnen’ dat 
ook aan de basis van de werkelijkheid zelf 
lag. Kunst hield op een ‘superlatief van 
kunnen’ te zijn en werd liefhebberij, ama
teurisme, lustbeleving, genotvolle percep
tie, Anschauung, aisthèsis, esthetica. Een 
esthetica die per definitie oppervlakkig bleef 
en zich op niets anders dan op het 
autoreferentiële van haar eigen sensibiliteit 
kon beroepen, zonder in staat te zijn nog iets 
wezenlijks over het ervaren object te kun
nen vertellen. De kunst bleek niet in staat 
om die oppervlakkigheid, die onmacht nog 
iets over de werkelijkheid zelf te kunnen 
zeggen, met zoveel woorden voor zichzelf 
en voor anderen toe te geven. Daarom greep 
ze naar listige strategieën om die onmacht te 
verduisteren, te loochenen, te verdringen. 
Zij trok zich op aan haar zogeheten 
professionaliteit om op die manier des te 
efficiënter het trauma dat de teloorgang van 
haar eeuwenoude ‘professie’ haar had aan
gedaan, niet te moeten onderkennen. Ze 
was niet langer gegrond in een door de 
werkelijkheid zelf gedragen creativiteit, 
maar dit als zodanig affirmeren kon ze niet. 
Zij kon bovendien het alternatief waaraan 
ze zich wilde vastklampen, het dilettare, 
alleen voor lief nemen door het meteen te 
verdringen en tot kenteken van slechte, 
dilettantistische kunst te maken.

Geen wonder dus dat het dilettantisme 
de moderne kunst tot op vandaag als een 
symptoom is blijven bespoken. Heel wat 
-ismen die de moderne kunst heeft gekend, 
hebben kunstenaars opgeleverd die zich, in 
naam van de kunst, uitdrukkelijk als dilet
tant naar voren schoven en zich bewust 
keerden tegen de heersende ideologie van 
de zogenaamde professionalisering; Die 
dilettanten vertegenwoordigen vaak het 
beste van wat de moderne kunst te bieden 
heeft, omdat die kunst door hun optreden 
telkens weer op het punt staat met haar eigen 
fundament - haar trauma - te worden ge
confronteerd. Het openlijk dilettantisme van 
vele moderne kunstenaars dwingt de kunst 
te beseffen wat het betekent dat zij zelf een 
liefhebberij, een dilettare, een lustbeleving, 
een pure, behaaglijk in zichzelf rondtol
lende aisthèsis is geworden. Maar even vaak 
staat juist het uitgesproken ironisch karak
ter van hun geste zo’n confrontatie in de 
weg. Ironie is immers vaak niet meer dan 
een middel om het trauma te bezweren en 
zichzelf wijs te maken dat men er niet echt 
door geraakt wordt. Dit maakt de geste 
waarin de kunst zich uitdrukkelijk dilettant 
verklaart, veelal bij voorbaat krachteloos. 
Zij is dan niet veel meer dan een formeel 
negatieve wijze om de professionalisering 
van de kunst te bevestigen. Ook een toege
geven dilettante geste is maar zinvol dank
zij de heersende aanname dat kunst een zaak 
van professionele kenners is. Net zoals 
amateurtheater altijd op een of andere ma
nier de ernst en het niveau van een profes
sioneel gezelschap in de verf zet.

Zowel het negatieve dilettantisme als 
het positieve professionalisme zijn beide 
exponent van een strategie die het onver
werkte trauma dat aan de oorsprong van de 
moderne kunst ligt, verborgen wil houden. 
Het dilettantisme fungeert daarbij duidelijk 
als symptoom. Als steeds weerkerende smet 
op het blazoen van een professionele kunst 
dreigt het het verdrongen trauma telkens 
opnieuw aan de oppervlakte te brengen, en 
mobiliseert het tegelijkertijd alle professio
nele krachten om dit te verhinderen. De 
actieve grilligheid van de moderne kunst- 
scène gaat minstens ook daarop terug.

2. Politiek & dilettantisme

Die analyse lijkt op het eerste gezicht mis
schien niet echt geloofwaardig, zeker als 
men zich uitsluitend op het domein van de 
kunst concentreert. Dat de moderniteit van 
de kunst de exponent van een onverwerkt 
trauma zou zijn en dat juist een negatieve 
term als dilettantisme haar essentie het tref
fendst zou uitdrukken, dit alles lijkt onaan
nemelijk als men het tegen het licht houdt 
van de indrukwekkende traditie waarop de 
moderne kunst onderhand mag terugblik
ken. Niettemin wordt die analyse bevestigd 
als men de manier onderzoekt waarop men 
in andere domeinen, dat van de politiek 
bijvoorbeeld, de term dilettantisme han
teert. De band die daar spontaan wordt ge
legd tussen dilettantisme en kunstenaar-



schap, en de hele sfeer die daar spontaan in 
meeklinkt, bevestigen die analyse alleen 
maar. Als Albert Speer Hitlers onprofessio
nele houding dilettantisch noemt, dan roept 
ook hij (die als architect nochtans zelf kun
stenaar was) met duidelijk pejoratieve be
doeling het beeld van een ‘artistiek figuur’ 
voor de geest. In verband met Hitlers mani
fest gebrek aan discipline, laat hij zich in 
zijn Herinneringen ergens ontvallen: “Wie 
de werkwijze kent van vele artistieke figu
ren, kan in die ongedisciplineerde tijds
indeling van Hitler de levensstijl van een 
bohémien zien”. [6] Verbind dit met een 
eerder geciteerde passage uit Haffners eer
ste Hitlerstudie, en je hebt alle ingrediënten 
op een rij om bovenstaande analyse te kun
nen maken. Hitlers manier van werken, zo 
heet het daar, is die “van een ongebonden 
vrije kunstenaar die op inspiratie wacht, die 
dagenlang, wekenlang, schijnbaar niets uit
richt en zich als hij de geest krijgt plots in 
koortsachtige activiteit stort”.

Hoe doet Hitler aan politiek, hoe gaat 
hij concreet te werk? Hij doet zoals een 
‘kunstenaar’ doet, een moderne, ‘vrije kun
stenaar’ welteverstaan. Die is op het meest 
fundamentele niveau vooral drom ‘vrij en 
ongebonden’ omdat de moderniteit zijn crea
tiviteit heeft losgekoppeld van een stevige, 
in de werkelijkheid zelf gewortelde schep
pingskracht, zoals in de Middeleeuwen en 
de Renaissance nog het geval was. Hij weet 
zich niet langer begeesterd door een ‘inspi
ratie’ die hem, zoals vroeger, vanwege duis
tere muzen of vanwege een Schepper te 
beurt valt. Hij moet het daarentegen hebben 
van een autonome, in zichzelf rondtollende 
‘inspiratie’, die nergens vandaan komt en 
nergens een ankerpunt vindt. Zijn ‘inspira
tie’ is zonder grond en zonder herkomst 
geworden. Geen muzen, geen góden, geen 
God fluisteren hem nog iets toe. Op het 
moment waarop hij zich voor hun ‘geest’, 
hun ‘aanblazing’ openstelt, hoort hij niets. 
Tot hij letterlijk vanuit dat niets een plotse 
aanval van enthousiasme krijgt die hem 
even koortsachtig als kortstondig aan het 
werk zet. Alsof hij plots wordt gegrepen 
door een gevoel van behagen of een eruptie 
van lust, die met dezelfde snelheid waarmee 
ze opkomtook weer wegkwijnt. Hitler werkt 
op de eb en de vloed van dit welbehagen, hij 
laat zich gezeggen door het ritme van zijn 
lusterupties. Kortom, hij is een dilettant die, 
tot op het niveau van zijn professionele 
bezigheden, niets anders kan dan het ritme 
van het dilettare achternahinken.

In de manier waarop Hitlers politieke 
dilettantisme wordt beschreven als was hij 
op dat vlak alleen maar een ‘stuk kunste
naar’, klinkt onverbloemd de nauwe band 
door die (moderne) kunst met dilettantisme 
verbindt. Juist het uitgesproken negatieve 
karakter van die connotatie laat toe dat het 
trauma van de moderne kunst ongezouten 
aan de oppervlakte komt: die leeft enkel nog 
van een dilettare en heeft daarom alle vaste 
grond onder de voeten verloren. Ze moet 
zich-optrekken aan een in zichzelf opgeslo
ten sensibiliteit die, als ze zich dan uit, dat 
doet met het effect van een ware ‘acting 
out’, een ongecontroleerde uitbarsting waar
uit nogmaals blijkt hoe weinig ze de bron 
van haar creativiteit beheerst.

In het gebruik van de term ‘dilettan
tisme’ verwijst de politiek naar het domein 
van de kunst, om daar haar ‘negatief aan te 
wijzen en duidelijk te maken hoe ze zichzelf 
niet gedefinieerd wil zien. Zonder het zelf 
goed te beseffen, brengt ze zo de trauma
tische oerscène van de moderne kunst aan 
de oppervlakte. Maar in dezelfde beweging 
houdt de moderne politiek op die manier 
vooral ook haar eigen trauma verborgen. 
Door het dilettantisme spontaan aan het 
domein van het artistieke toe te wijzen, gaat 
ook zij - net als de kunst trouwens - haar 
eigen inherente dilettantisme van zich weg 
schrijven.

Dat ook de politiek - en meer bepaald 
de moderne politiek - teruggaat op een nooit 
definitief te vermijden ‘dilettantisme’, wordt 
duidelijk wanneet men de tegenhanger daar
van, het politieke ‘professionalisme’, nader 
analyseert. Niet dat zo’n professionele 
betrachting op zich totaal onzinnig zou zijn, 
maar de pretenties en de vooronderstellin
gen die erin meeklinken, vragen minstens 
om een kritische reflectie. Wat gezegd is 
over de professionalisering van de kunst, 
geldt mutatis mutandis ook voor de politiek. 
Ook zij heeft zich aan dat woord vastge
klampt op het moment dat haar eeuwenoude 
(christelijk theologische) ‘professie’ haar 
inhoud en haar functie had verloren. Poli
tiek stond eeuwenlang gelijk met het hand
haven van een in een goddelijke orde gefun
deerde macht. Die macht legitimeerde zich 
niet door te verwijzen naar het geluk en het 
welbehagen van de totale bevolking. Inte
gendeel, welbehagen zat er alleen in voor 
een uiterst kleine minderheid en gold daar-
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enboven nooit als expliciete legitimatie- 
grond voor de politieke orde. Die moest 
exclusief bij de in God rustende waarheid 
worden gezocht. Dat het ‘geluk voor allen’ 
- met andere woorden het algemeen wel
zijn - een politieke factor werd, is een ver
worvenheid van de Franse Revolutie. Als 
één van de eersten constateerde Saint-Just 
dat “het geluk een nieuw idee is in Eu
ropa”. [7] En Robespierre noemde zijn re
gering veelbetekenend ‘Comité du Salut 
Publique'. Voortaan diende politiek om het 
welzijn van allen te realiseren.

Alleen, wat fs welzijn, wat fs geluk? 
De moderniteit heeft immers ook die ideeën 
van hun oude fundamenten beroofd. Het 
geluk kan niet langer worden gedacht als de 
index voor een natuurlijke zijnsvoltooiing, 
zoals men in het spoor van Aristoteles en 
Thomas van Aquino eeuwenlang had ge
dacht. Het geluksgevoel, zo heette het toen, 
is een teken waaruit een mens mag opmaken 
dat hij in de juiste richting evolueert en dat 
hij goed op weg is om de natuurlijke ‘poten
tie’ (vermogen, deugd, dunamis) die in hem 
zit, tot ontplooiing en zo mogelijk tot vol
tooiing te brengen. Omdat met de moderni
teit Aristoteles als basisreferentie wegvalt, 
wordt dra ook dit aristotelische mensbeeld 
onhoudbaar. Geluk wordt dan niet langer 
gezien als de index voor een of andere 
essentie, maar als een zelfstandig affect, als 
het aangenaam geroerd - geaffecteerd - 
worden door lustvolle, behaaglijke gewaar
wordingen. Met andere woorden als 
dilettare.

Dat nu uitgerekend dit soort ‘dilettant’ 
geluk het streefdoel van de politiek wordt, 
maakt de zaak er bepaald niet gemakkelij

ker op. Vanuit een aristotelisch perspectief 
kon men er nog prat op gaan een weten
schappelijk inzicht in het geluk te hebben. 
Dat was immers gegrond in de natura en 
daarover had de toenmalige wetenschap 
klaarheid verschaft. Wie inzicht had gekre
gen in de natura van het geluk, had een 
stevige basis om mens en gemeenschap in 
hun streven naar dat geluk te begeleiden. 
Maar eèn als dilettare gedefinieerd geluk 
plooit zich veel minder makkelijk naar de 
eisen van een wetenschappelijke zekerheid. 
Geluk wordt hier de exponent van een in 
principe ‘oppervlakkig’ gevoel dat aan niets 
essentieels meer gebonden is (zoals bij 
Aristoteles nog wel het geval was), en waar
over dus ook niets essentieels meer te ver
tellen valt. Wat de mens gelukkig maakt, 
moet hij voortaan zelf uitmaken. Hij is vrij 
en niemand kan hem nog, in naam van welk 
essentieel inzicht of wetenschappelijke ze
kerheid ook, zeggen wat goed voor hem is. 
Sinds de moderniteit staat het hem nu een
maal vrij om behagen te scheppen (dilettare) 
waarin hij wil.

Hoe kan men nu op die basis een 
politiek uitdokteren die zich expliciet op het 
geluk en het welzijn - en dan nog het geluk 
en het welzijn van allen - oriënteert? Waarop 
kan men nog steunen om de inhoud van dat 
geluk te bepalen? Die inhoud onttrekt zich 
immers per definitie aan elke poging om 
haar in een kant en klare zekerheid vast te 
leggen. Bovendien brengt juist een demo
cratische emancipatie met zich mee dat het 
geluk geen vaste, voor iedereen geldende 
inhoud meer kan hebben. Een democratie 
kan enkel nog de krijtlijnen uittekenen waar
binnen de mens aan zijn eigen geluk kan

bouwen, maar men waagt het als politieke 
overheid best niet om ook de verdere inhoud 
van dat geluk te bepalen. Alle politieke 
systemen die pogingen in die richting heb
ben ondernomen (zoals het fascisme en het 
communisme bijvoorbeeld), hebben zich 
binnen de kortste keren ontpopt als totali
taire, niets ontziende propagandamachines.

Het hoeft dus niet te verbazen dat 
achter het beroep dat ook een politieke cul
tuur op professionalisering doet, een ver
borgen motief schuilgaat. Net als bij de 
kunst moet die term ook daar een scherm 
optrekken waarachter een inherent trauma
tisch onvermogen verborgen kan blijven. 
Het is het onvermogen van de politiek om 
juist datgene te geven wat de mensen van 
haar vragen: geluk. Niet dat men in onze 
politieke orde niet gelukkig zou kunnen zijn 
en dat onze welzijnsprojecten geen vruch
ten afwerpen, maar het geluk of het welzijn 
dat gerealiseerd wordt, is nooit exact dat
gene waar men om heeft gevraagd. Er is 
geen welzijnsproject dat, op het moment dat 
het gerealiseerd wordt, niet meteen al een 
nieuw gevoel van onbehagen in het gelaat 
moet kijken. Hoe hard een politiek beleid 
ook zijn best doet om allen gelukkig te 
maken, steeds zal het moeten horen dat het 
verhoopte geluk ondanks alle inspanningen 
uitblijft. Om die onvermijdelijkheid bloot te 
leggen, heeft Freud Das Unbehagen in der 
Kultur geschreven. [8] Onbehagen is inhe
rent aan elke sociopolitieke orde, juist om
dat dit soort orde niet tot bij het ‘dilettante’ 
geluk - het dilettare - van de enkeling kan 
komen, zelfs niet als die enkeling dat uit
drukkelijk zo wil. Daar is geen professiona
lisering tegen opgewassen. Elke poging om
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dat te verhelpen, blijft in laatste instantie 
dilettant (in de pejoratieve zin van het 
woord).

In het domein van de politiek zijn 
professionalisering en antidilettantisme trou
wens zonder meer gevaarlijk. Een profes
sionele, niet-dilettante aanpak suggereert 
meteen dat iemand aan politiek doet - of, 
zoals men vandaag liever zegt, een beleid 
voert - omdat hij daartoe de nodige deskun
digheid en kennis van zaken bezit. Men 
geeft leiding omdat men daarvoor een vor
ming heeft genoten en daarin een (liefst) 
multidisciplinair onderbouwde expertise 
heeft verworven. Men laat zich niet zomaar 
in met politiek, men doet dat omdat men 
over één en ander èen waarheidsclaim kan 
maken.

Uitgerekend in dat soort waarheids
pretentie schuilt het hele gevaar. Zeker sinds 
de moderniteit, en a fortiori binnen een 
moderne democratie, kan een politiek zich 
nog moeilijk op die pretentie gronden. De 
waarheid waarop ze zich zou gronden, kan 
immers alleen het door allen gedeelde geluk 
betreffen, en dat geluk is iets waar onze 
moderne manier om aan wetenschap te doen 
per definitie weinig vat op heeft. Over zoiets 
moet iedereen in laatste instantie zelf beslis
sen. Op dat niveau is het geluk een zaak van 
eenieders singuliere dilettare. Het demo
cratisch kader waarin dat ‘dilettante’ geluk 
een plaats moet krijgen, maakt het een mo
dem politiek beleid zo mogelijk nog moei- 
lijker. Zo’n beleid moet niet alleen preten
deren enkel het geluk van allen voor ogen te 
hebben, iedereen vraagt dat beleid ook ex
pliciet om geluk en welzijn. Alleen doet 
iedereen dat in laatste instantie vanuit zijn 
strikt singuliere positie. Dit maakt dat ieder
een steeds op een of andere manier naar iets 
anders vraagt als hij het beleid om welzijn 
en geluk vraagt. Een democratisch bestel 
doet trouwens alles om die ‘meervoudige 
singuliere’ vraag zo te houden. [9] Zij moet 
het immers Van de singuliere wil van elk van 
haar kiezers hebben. Op het meest funda
mentele niveau kan alleen die haar legitime
ren. Maar als in een politieke gemeenschap 
iedereen tegen iedereen in zomaar om het 
even wat kan vragen om gelukkig te wor
den, lijkt de mogelijkheid om effectief een 
algemeen geluk te realiseren er alleen maar 
kleiner op te worden.

Toch begint een democratische poli
tiek pas vanaf het ogenblik dat men die 
poging bewust laat varen en ophoudt „te 
denken vanuit een vermeende waarheid die 
ze haar lederi en hun drang naar geluk en 
welzijn toeschrijft. In die zin is, met het 
moderne geluk, ook een moderne democra
tie per definitie dilettantisch. Een door haar 
geïnstalleerde politieke macht beroept zich 
uitdrukkelijk niet op een waarheid, maar op 
een niet tot waarheid te herleiden lust waar 
elk van haarleden op zijn onachterhaalbaar 
singuliere manier op uit is. Zij beroept zich 
op wat elk van hen vanuit zijn of haar pure 
singulariteit zegt aangenaam en behaaglijk 
te vinden. Inéén democratie gaat de macht 
in laatste instantie terug op hun dilettare 
zonder dat iemand góed weet wat de inhoud 
en de waarheid daarvan is. Natuurlijk is ook 
in een democratie de bekommernis omtrent 
waar en vals niet afwezig. Maar op het 
moment dat ze haar macht installeert - dit 
is op het moment van de verkiezingen- 
geeft ze alle macht aan de ongecontroleerde, 
oppervlakkige willekeur en aan de soeve
reine, oppervlakkige smaak van elke mens 
waarover die macht zal moeten uitgeoefend 
worden. Op haar meest cruciale moment 
- het moment waarop ze zich telkens weer 
sticht als vanuit het niets - levert een demo
cratie haar macht uit aan het dilettantisme 
van haar tot singuliere atomen uiteenge
spatte bevolking. Dat een moderne demo
cratie in staat is recht te doen aan het in 
principe lichtzinnige dilletare van de men
sen waarover ze macht uitoefent, is haar 
inherente grootheid. En als ze kritisch onder 
vuur komt te liggen, viseert men in laatste 
instantie steeds het skandalon van dit licht
zinnig dilettantisme.

We moeten bijgevolg niet al te ver
wonderd opkijken als ook in een gesetteld 
democratisch bestel de oeroude ‘angst voor 
democratie’ de kop opsteekt. Het is een 
angst die Plato in het democratisch Athena 
van de vierde eeuw voor Christus al ver
woordde toen hij stelde dat een dergelijke 
manier om een staat te leiden noodzakelijk 
moet uitlopen op een eindeloos en daarom 
desastreus geruzie. Door elk politieke debat 
in een stemming te doen uitmonden, verhin
dert men dat de zaak tot op het bot - dit is tot 
waar ze haar waarheid prijsgeeft — wordt 
uitgepraat en uitgeklaard. Een democratie 
steunt dan ook enkel op oppervlakkige in
drukken en onuitgeklaarde meningen in 
plaats van op ware inzichten. Zo’ n staat kan 
dus geen lang leven beschoren zijn, besluit 
Plato. Met de moderne angst voor democra-
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tie is het niet anders gesteld. Ze gaat terug op 
een vrees voor het oppervlakkige, het 
afgrondelijke, het onwaarachtige van haar 
dilettante ‘ongrond’. Het is trouwens om die 
angst te bezweren dat een modem politiek 
bewustzijn de term dilettantisme is gaan 
gebruiken. Door die term te reserveren voor 
een onvolwassen, amateuristische manier 
om aan politiek en beleid te doen, verdonke
remaant ze dat in de moderniteit elke poli
tiek en elk beleid in laatste instantie stoelen 
op een dilettantisme, op een dilettare.

Ook het beroep dat een moderne poli
tiek op 'professionalisering' doet, kadert in 
dezelfde strategie. Haar professioneel imago 
staat haar immers toe om minstens in schijn 
de pretentie hoog te houden dat zij een 
waarheid achter zich heeft. De als padde
stoelen uit de grond rijzende consulting
bureaus, het even gretig als duur beroep dat 
men doet op zogeheten ‘externe audits’, de 
waaier aan managementlogica’s die ook in 
overheidsfuncties bon ton zijn geworden: 
ze houden alle de mythe hoog dat een demo
cratisch beleid wordt gevoerd vanuit een 
plaats waar de waarheid regeert. Die goed 
verpakte en door marketingtechnieken on
dersteunde waarheidsclaim dient vooral om 
te verduisteren dat juist een methodische 
afwezigheid van waarheid de democratie 
maakt tot wat ze is. Juist waar ze macht 
uitoefent, moet een democratie ervoor be
ducht zijn zich op waarheid te beroepen. 
Niet dat zij geen zorg voor waarheid kan 
dulden, maar zij moet ervan uitgaan dat haar 
macht teruggaat op het nergens in gegronde, 
soevereine dilettare van diegenen aan wie 
die macht ten goede moet komen.

Albert Speer, zo bleek eerder, laat in 
zijn Herinneringen uitschijnen dat Hitlers 
fout vooral in zijn hardnekkig dilettantisme

lag. Hij laat het na te speculeren over wat er 
gebeurd zou Zijn als Hitler geen dilettant, 
maar een professional (als Speer zelf) was 
geweest. Als we Speers redeneerlijn vol
gen, is het verre van ondenkbaar dat Hitler 
dan wél in zijn opzet zou zijn geslaagd. Zijn 
‘Derde Rijk, zijn ‘Nieuwe Europese Orde’, 
zijn megalomaan politiek Gesamtkunstwerk: 
het zou harde historische feitelijkheid zijn 
geweest. Alleen zou zijn fout zo mogelijk 
nog desastreuzere gevolgen hebben gehad. 
De catastrofe waarop zo ’ n beleid noodzake
lijk moet uitlopen, gaat in laatste instantie 
terug op de hardnekkige waarheidsclaim 
waarmee men aan politiek wil doen. Die 
claim wordt ook na Hitlers debacle - en dit 
tot op vandaag - op duizend manieren le
vend gehouden, ook al is het met het modem 
worden van onze cultuur hoe langer hoe 
duidelijker geworden dat die claim nooit ten 
volle aan te houden, laat staan waar te ma
ken is. Termen als professionalisme en 
dilettantisme, die elkaar op het eerste ge
zicht wederzijds lijken uit te sluiten, houden 
beide even sterk die claim in leven. Ze 
geven ondanks alles elk op hun manier 
voedsel aan de onhoudbare veronderstel
ling van een vaste waarheid. Alleen doen ze 
dat zonder die waarheid bij naam te moeten 
noemen, wat meteen hun hoge strategische 
en ideologische waarde verklaart. Of we 
onze politici nu dilettanten dan wel profes
sionals noemen, in beide gevallen werken 
wij mee aan een strategie om die gevaar
lijke, onhoudbaar pretentieuze waarheids
claim toe te dekken. Wat die claim alleen 
maar gevaarlijker maakt.

Noten

[ 1 ] Albert Speer, Herinneringen I, Baarn, 
Uitgeverij In den Toren, 1970, p. 127.
[2] Ibid., p. 270.
[3] Joachim Fest, Speer. Een biografie, 
Antwerpen, Manteau / Standaard Uitgeve
rij, 2000, pp. 50-51.
[4] Albert Speer, op. cit. (noot 1), p. 109.
[5] Sebastian Haffner, Kanttekeningen bij 
Hitler en Churchill, Amsterdam, Uitgeverij 
Bert Bakker, 1996, p. 20. Haffner is inder
daad een specialist van het eerste uur. Van 
hem verscheen reeds in mei 1940 een studie 
over Hitler en Nazi-Duitsland die aan 
leesbaarheid niets heeft moeten inboeten en 
om die reden recent opnieuw gepubliceerd 
is: Duitsland 1939: Jekyll & Hyde, Amster
dam, Uitgeverij Jan Mets, 1999.
[6] Albert Speer, op. cit. (noot 1), p. 159 
(ik Cursiveer).
[7] Met zijn typische revolutionaire pa
thos stelt Saint-Just in een toespraak voor de 
Conventie op de 13de ventôse van het jaar 2 
(3 maart 1794): “Que l’Europe apprenne 
que vous ne voulez plus un malheureux ni 
un oppresseur sur le territoire français; que 
cet exemple fructifie sur la terre; qu’il y 
propage l’amour des vertus et le bonheur. 
Le bonheur est une idée neuve en Europe”. 
(Saint-Just, Discours et rapports, Paris, 
Editions sociales, 1957, p. 150).
{8] Sigmund Freud, Cultuur en religie 3, 
Meppel & Amsterdam, uitgeverij Boom, 
1984, pp. 77-173.
[9] Met de term ‘meervoudig singulier’ 
verwijs ik naar het boek van Jean-Luc Nancy, 
Être singulier pluriel (Paris, Galilée, 1996), 
waarin die problematiek omstandig wordt 
uitgewerkt.
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Bart MEULEMAN

Deelnemen is verliezen

Wie herinnert zich De gong show nog? Het 
moet eind jaren zeventig zijn geweest dat 
deze beruchte talentenjacht furore maakte 
op de toenmalige BRT. Op het eerste ge
zicht kon men nog denken dat De gong show 
een nobel en volksverheffend initiatief was. 
Amateurs uit de zang-, dans- en variété- 
wereld kregen er de kans om hun kwalitei
ten te demonstreren voor een panel van drie 
professionelen uit het Vlaamse televisie- en 
showbizzmilieu. De werkelijkheid was even
wel anders - en veel gortiger. Omdat men 
bij voorbaat niet echt overtuigd was van de 
kwaliteiten van de deelnemers, kreeg het 
panel een gong ter beschikking. Indien het 
gebrachte nummer geen aanvaardbaar peil 
haalde, kon het panel zichzelf - en de kij
ker - uit het lijden verlossen met een drama
tische slag op het koper. Het laat zich na
tuurlijk al raden: slechts zelden is een deel
nemer erin geslaagd zijn nummer tot een 
goed einde, of zelfs maar tot een einde te 
brengen. Bijna altijd joeg de gong hem 
voortijdig en onverbiddelijk terug de anoni
miteit in. Maar ondertussen hadden we spek
takel gekregen. We zagen afwisselend beel
den van de deelnemers, die het beste van 
zichzelf gaven, en de panelleden, die met 
alles wat voorhanden was (zakdoeken, 
schoenen of speciaal meegebrachte voor
werpen), hun oren en ogen trachtten af te 
dekken. Soms kropen ze van pure miserie 
onder tafel. De hilariteit over zoveel afgang 
werd enkel overtroffen als voor de verande
ring een kandidaat de eindstreep wél haalde. 
De oudere dame met een jodelnummer die 
ik mij herinner, compleet in tiroler outfit, 
was te vermakelijk om te onderbreken. Ze 
kwam er in wezen niet beter uit dan de rest. 
Deelnemen was hier altijd verliezen.

Achteraf is het merkwaardig dat steeds weer 
een aantal mensen bereid waren om voor het 
oog van de camera af te gaan. Het concept 
was toch genoegzaam bekend, de deelne
mers hadden een waterkans om hun num
mer uit te doen, en zelfs dan werd naderhand 
niets meer van hen vernomen. Misschien 
heerste toen een mentaliteit tegenover het 
medium die nu niet meer te begrijpen valt, 
waarbij op het scherm komen al volstond, 
ongeacht welke prijs men ervoor moest be
talen. Maar eigenlijk geldt dat ook nu, bij
voorbeeld voor al die mensen die zo schaam
teloos hun ellende uitstorten voor de camera 
van Paul Jambers. Het verschil tussen beide 
programma’s zit hem in de intenties die ze 
naar hun prooi willen uitdragen: het onge
geneerde sadisme van De gong show tegen
over het zogenaamde luisterende oor dat 
Jambers wil bieden. Nooit was een tv-format 
zo onbekommerd wreed als De gong show. 
Dat bleek vooral uit de relatie tussen panel 
en kandidaten, tussen professional en ama
teur. Wie kwam optreden, onderwierp zich 
automatisch aan het sardonische oordeel 
van de vakman, aan de autoriteit terzake. En 
het oordeel van die autoriteit was haast 
altijd vernietigend. De ‘gewone mens’ die 
zich in zijn vrije tijd in de huid van de artiest 
wurmde, werd hier automatisch en ritueel 
belachelijk gemaakt.

De gong show was een hilarisch pro
gramma, perfide en goudeerlijk tegelijker
tijd, omdat het zo schaamteloos uitkwam 
voor wat het wilde: lachen met ‘gewone 
mensen’ die even artiest wilden zijn. Noch
tans was De gong show destijds niet alleen 
gecontesteerd, maar ook populair. De kij
ker, de ‘gewone mens’ lachte volmondig 
mee - hij lachte dus met zichzelf. Hoevelen 
hebben er thuis géén nummer in de schuif 
liggen dat ze zo graag aan de wereld hadden 
getoond? Bleek nu dat wie de stap waagde, 
de kloof wou overbruggen, onverbiddelijk 
in het ravijn stortte. Tot groot vermaak van 
iedereen. Zeker, op tv komen was toen veel 
minder vanzelfsprekend dan nu. Iemand die 
toen op het scherm verscheen, kwam altijd 
wel een beetje uit een hol of een schelp 
gekropen. Wie oude televisie ziet, begrijpt 
plots weer waar de uitdrukking ‘iemand 
voor de camera halen’ vandaan komt.

Maar met de ‘fifteen seconds of fame’ 
van Andy W arhol had De gong show weinig 
van doen. Het podium dat de deelnemers 
werd aangeboden, was immers ronduit naar
geestig. Het ging om iets anders: de kijker,

Het poederloze tijdperk
jury en die van het publiek, stoten door naar 
de volgende ronde. Maar dan komt de kat op 
de koord. De sardonische waarheid is dat de 
prijs van de jury altijd weer hoger wordt 
ingeschat dan de publieksprijs - niet alleen 
door de deelnemers, ook door het publiek 
zelf. De autoriteit wint het nipt van de volks
wil, omdat de volkswil het in laatste instan
tie zo gewild heeft. In tegenstelling tot De 
gong show, dat perfide maar goudeerlijke 
programma, stoelt De soundmixshow op 
een complexe, hypocriete constructie die de 
ware verhouding tussen amateur, vakman 
en publiek moet verdoezelen. De soundmix- 
show liegt zij n publiek voor dat het publieke 
oordeel wel degelijk belang heeft, en dat 
publiek liegt zich op zijn beurt voor dat het 
dat ook gelooft. Alle betrokken partijen 
hebben deel aan de simulatie van de pu
blieke macht.

Geboren uit haat

Francisco de Goya y Lucientes

Meisjes met ledenpop, 1792

onder professionele begeleiding, kon hier 
om zichzelf lachen. Hij werd bevestigd in 
zijn positie tegenover het machtige me
dium. De rol van het panel was ondubbel
zinnig: het was er om de spot te legitimeren 
en aan te wakkeren. Televisie was een insti
tuut dat zich hoog boven haar kijkers op
hield. In tegenstelling tot de vele belerende 
programma’s van die tijd, illustreerde de 
Gong show dat op satirische, of zelfs sadis
tische wijze.

De kunst van het nadoen

Een nieuwe Gong show is op dit ogenblik 
niet meer denkbaar. Niet dat er niet meer 
gelachen mag worden met de mensen. Nooit 
eerder werden mensen op televisie zo dik
wijls voor de zot gehouden als nu, al of niet 
met behulp van de verborgen camera. Het is 
nog maar even wachten op de totale uitput
ting. Maar achter dit soort grappen en grol
len gaat al lang geen almachtig, sarcastisch 
apparaat meer schuil. Er wordt nog wel 
gelachen, maar niet meer uitgelachen. Te
gen het slachtoffer in kwestie zal men na de 
grap dan ook zeggen: ‘t was maar om te 
lachen. Lachen met mensen die artistieke 
ambities hebben, is al helemaal uit den 
boze. Hoezeer de gewoonten en zeden ver
anderd zijn bij televisie, mag blijken na een 
vergelijking tussen De gong show en De 
soundmixshow, een typisch programma van 
de jaren negentig. Deze talentenjacht heeft 
haar opdracht wél altijd serieus willen ne
men, en o wonder, verscheidene amateurs 
zijn onder haar milde hoede mogen door
groeien tot echte sterren. Wat gebeurt er in 
De soundmixshow? Amateurs, ‘gewone 
mensen’, hebben zich verdiept in de zang
stijl, mimiek en klederdracht van een be
wonderde artiest. Ze hebben zich geoefend 
in de imitatie van die artiest en krijgen voor

de camera de kans hun imitatie op te voeren. 
Opvallend is, om te beginnen, dat de ama
teur zijn nummer mag uitzingen. Voorts 
gaat het niet om een originele act, maar om 
de ondubbelzinnige imitatie van een profes
sionele artiest (soms zelf een gewezen 
imitator: zo kwam ooit iemand Sam Gooris 
imiteren, die zelf een imitator was van 
Shakin’ Stevens, die zelf Elvis Presley 
poogde na te doen). De ‘vakjury’ beoordeelt 
vooral de mate van gelijkenis: iemand met 
een goede stem kan een complimentje krij
gen, maar de meeste punten gaan toch naar 
wie het beste kan nadoen. Van cruciaal 
belang is de samenstelling van deze jury: er 
zitten twee vriendelijke juryleden tussen, 
die altijd schouderklopjes geven, en een 
slechterik, de onverbeterlijke criticaster, die 
met een half brutaal woord al wel eens een 
kandidaat aan het huilen heeft gebracht. 
Maar dan begint een element te spelen dat in 
De gong show compleet ontbrak: het pu
bliek, dat bij de opname aanwezig is. Bij 
kritiek van het gemene jurylid zal het pu
bliek zich steevast beginnen roeren. De 
criticaster mag zich ter plekke aan een boe- 
concert verwachten, en daar verwacht hij 
zich ook aan: hij zit als het ware klaar om het 
in ontvangst te nemen. Dat is dus wat er in 
de jaren negentig met het professionele oor
deel gebeurd is: het wordt niet alleen 
nagespeeld (geïmiteerd), het wordt ook en 
vooral aan de volkswoede onderworpen. 
Want het publiek heeft op voorhand be
paald: geen enkele prestatie kan hier slecht 
zijn. Wij, gewone mensen onder mekaar, 
gaan onszelf niet de duvel aandoen.

Om het oordeel en de macht van de 
vakjury helemaal in twijfel te trekken, is er 
naast de juryprijs ook een publieksprijs in
gesteld. Mensen in de zaal en kijkers thuis 
mogen via televoting hun favoriete imitator 
te kennen geven. Beide winnaars, die van de

Dat een nieuwe Gong show vandaag niet 
meer denkbaar is, heeft politieke oorzaken. 
Twee politieke partijen hebben de moei
zame weg bepaald die de Vlaamse televisie 
de afgelopen twintig jaar heeft afgelegd, 
van De gong show naar De soundmixshow: 
de Christelijke Volkspartij, CVP, en de toen
malige Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, 
de PVV. Zij zijn het die vanaf de late jaren 
zeventig hebben aangestuurd op de oprich
ting van een commerciële omroep. Zij zijn 
de peetvaders van de Vlaamse Televisie
maatschappij, van VTM. Voor de liberale 
PVV was dat een begrijpelijke optie. Libe
ralen huldigen nu eenmaal de principes van 
de concurrentie en de vrije markt. De chris- 
ten-democratische CVP daarentegen han
delde naar motieven die veel moeilijker zijn 
te verklaren vanuit haar partijbeginselen: ze 
verlangde hevig naar een commerciële om
roep uit woede, frustratie en rancune. Over 
het ontstaan van de commerciële omroep 
VTM in 1989 heeft Marijke Libert destijds 
een uitstekend verslag geschreven. [ 1 ] Daar
uit blijkt haarfijn dat vooral de CVP zich al 
lang purper ergerde aan de ‘rode burcht’ die 
de BRT in haar ogen altijd is geweest. 
Daarom heeft de CVP, in een krachten
bundeling met de PVV, in de loop van de 
jaren tachtig de verzamelde uitgevers van 
kranten en weekbladen min of meer kunnen 
dwingen (!) om een commercieel station te 
beginnen. Steen des aanstoots voor de katho
lieke partij was het dagelijkse BRT-jour- 
naal, vuige linkse berichtgeving die zelden 
of nooit de waarden verdedigde die de CVP 
hadden grootgemaakt. Aan dat journaal 
moest dus paal en perk worden gesteld, of, 
realistischer, het moest concurrentie krij
gen. Maar de kritiek vanuit C VP-hoek op de 
BRT was eigenlijk veel algemener. In haar 
ogen was de staatsomroep al sinds de jaren 
zestig een volksvreemde, ja zelfs volks
vijandige zender. En het moet gezegd, de 
CVP stond niet alleen met haar kritiek. 
Eigenlijk is de staatsomroep altijd een bron 
van ergernis geweest voor het kijkende 
Vlaamse volk, dat zich veel te weinig her
kende in de hooghartige, belerende, spot
tende, elitaire, linkse televisie waar de staats
omroep de mensen mee treiterde. Vaak nog 
slecht gemaakt en doorgestraald ook: ner
gens zag men het bordje met ‘even geduld’ 
zo vaak verschijnen als op het BRT-scherm. 
De Vlaamse kijker van destijds had daarom 
twee mogelijkheden: hij schreef vlammende 
lezersbrieven naar De Standaard en Gazet 
van Antwerpen, of hij keek schouder
ophalend naar de TROS en de AVRO. De 
commerciële zender VTM is daarom een 
omroep die mee ontstaan is uit een gemeen
schappelijke haat. Het volk was absoluut 
niet tevreden over de staatstelevisie, en de 
CVP - veel meer dan de PVV - heeft het 
gemor gedirigeerd en aangewakkerd als 
middel in haar strijd voor een commerciële 
omroep. Het zou een zender moeten worden 
die de mensen aansprak, die echt zou laten 
zien wat de mensen bezighield. Commer
ciële televisie zou de kijkers voortaan geven 
wat ze wilden.

Diezelfde CVP is er inmiddels achter 
wat dat ongeveer inhoudt, en ze houdt niet 
op zich daarover een hoedje te schrikken. 
Meer dan andere partijen weert ze zich om 
de ‘verloederde normen en waarden’ aan te 
klagen die de media zo hebben aangetast. 
(Het is een gewoonte geworden dat perso
nen of instanties die aan de wieg van VTM 
stonden, zich uitdrukkelijk van VTM 
distantiëren. Ook Mike Verdrengh en Guido
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Depraetere, stichters van de commerciële 
omroep, kankeren tegenwoordig op de wan
smaak die ze zelf mee hielpen bepalen.) De 
kardinale fout die de CVP daarbij beging, 
was te denken dat een debat over commer
ciële televisie gevoerd kon worden binnen 
een politieke context. Dat kan uiteraard 
slechts op basis van kijkcijfers en winst
marges.

Permanent evalueren en bijsturen

Wat ook het aandeel van de CVP in de 
omwenteling van het Vlaamse media
landschap is geweest, commerciële televi
sie - en daarmee het dictaat van de cijfers - 
zou er hoe dan ook gekomen zijn. ‘Staats
televisie’ is immers een contradictio in 
terminis; een massamedium als televisie 
kan zich in deze wereld niet handhaven 
zonder toe te geven aan economische prin
cipes. Het heeft alleen tot het einde van de 
Koude Oorlog moeten duren voor dat tot 
Vlaanderen is doorgedrongen. [2] Interes
sant is wel dat de partij van het ethisch 
reveil, de zelfverklaarde ‘waardenpartij’, 
de weg bereidde voor de commerciële om
roep, en zo mee aan de basis lag van wat ze 
later zelf ‘het verval van normen en waar
den’ is gaan noemen. Nochtans ging de 
partij enkel uit van dezelfde vraag die de 
Vlaamse televisie, commerciële én open
bare, sindsdien in bovennatuurlijke mate is 
gaan begeesteren. Wat willen kijkers nu 
eigenlijk? Of gesteld in politieke termen: 
hoe geloven de mensen dat we hen vertegen
woordigen? Maar waar de CVP nog dacht in 
termen van een politiek-maatschappelijk 
antwoord, heeft televisie zelf de vrije markt 
op die vraag losgelaten. Dat leverde een 
waas van cijfers en berekeningen op - de 
poll der kijkcijfers dateert van iets na het 
ontstaan van VTM - waarachter de omroe
pen als krankzinnige machines de smaak 
van hun cliënteel te weten wilden komen. 
Het meest recente en misschien wel pijn- 
lijkste voorbeeld daarvan is de herkneding 
van de serene klassieke radio 3 tot de leuke 
en vlotte Radio Klara. Toen men Walter 
Couvreur, nethoofd van het herdoopte ka
naal, na het openingsfeest vroeg wat hij nu 
ging doen, luidde het antwoord: permanent 
evalueren en bijsturen. [3] Een verkoper 
van zeep of tapijten zou het niet anders 
hebben gezegd.

Televisie is in de jaren tachtig en ne
gentig meer dan ooit bezig geweest met het 
bezweren van de grote representatiecrisis. 
Van alle kanten meende men het volk steeds 
luider te horen morren. Het zou zich niet 
meer herkennen in de aangeboden diensten 
en zich openlijk van de zenders afkeren. 
Met dat probleem stonden ze niet alleen, het 
zaaide net zo goed terreur in de gelederen 
van de kerk, de kunst of het theater (uiter
aard nog het meest in de politiek, maar dat 
is een verhaal apart). Maar waar de kerk 
hooghartig haar kazuifel keerde naar het 
protest, en de verschillende kunsten het 
dilemma uitvochten in de marges van hun 
bestaan, koos televisie resoluut voor de aan
val. Omdat er zoveel geld mee gemoeid was 
- kijk- en luistergeld dan wel reclame-in- 
komsten -, zou haar verschijning voortaan 
compleet in het teken staan van de herstelde 
representatie. Herkenning is tot op vandaag 
het ordewoord. Maar iedereen weet dat 
mensen zich niet eeuwig in dezelfde dingen 
herkennen, en dat publieke smaak geen sta
tisch gegeven is. Bijgevolg tekent zich een 
evolutie af in wat de zenders hun kijkers 
willen aanbieden. Aanvankelijk, in de begin- 
j aren van VTM, bleek er een grote honger te 
zijn naar meer bekende koppen van eigen 
bodem. Kweek meer sterren van bij ons, 
luidde blijkbaar de vraag van het publiek. 
En inderdaad, op een paar jaar tijd is het 
aantal Bekende Vlamingen daardoor aan
gedikt tot een nieuwe bevolkingsgroep. Het 
zorgde voor een bonte industrie van zelf
gemaakte soaps, shows, quizzen en andere 
panelprogramma's waarin al die oude en 
nieuwe sterren in volle glorie mochten schit
teren en hun populariteit nog konden bij
spijkeren. Op relatief korte tijd werd een 
recordaantal mensen inge wij d in het profes
sionele tv-wezen dat hoofdzakelijk bestaat 
uit de juiste mimiek, de juiste kostuums en 
de juiste gebaren. Het gaf hun verschijning 
een identieke glans van lak, gel en poeder 
onder het harde lamplicht van de studio, dit 
alles in veelkleurige, complexe decors 
waarin niet iedereen zich zomaar staande 
kon houden. Iemand die in een of andere 
show om god weet welke reden uit het 
publiek werd gevist, had dan ook meer dan 
ooit een gidsende hand van de breed glimla
chende presentator nodig. Maar sneller dan 

verwacht leidde dit soort televisie tot de 
kritiek dat, ondanks de schijnbare reserve, 
steeds dezelfde figuren het scherm bevolk
ten. Waardoor de kijker de vervelende in
druk kreeg dat hij ook steeds naar hetzelfde 
programma keek. Hij geraakte verzadigd, 
hij werd het beu. Op het nieuwe soort VTM- 
televisie zat al sleet na minder dan een klein 
decennium. Een volgende stap in de vraag 
wat kijkers nu eigenlijk écht wilden, drong 
zich op, en het was de openbare omroep, de 
voormalige verliezer in het mediadabat, die, 
helemaal geïntegreerd in de concurrentie- 
logica, de stap gezet heeft. Zij is het die in 
Vlaanderen het fenomeen van de reality-tv 
verspreidde. Zij toonde programma’s die, 
naar de titel van één van hen, ‘het leven 
zoals het is’ lieten zien. Met programma’s 
als Man bijt hond, een dagelijkse goed- 
nieuwsshow, en Afrit 9, een strooptocht 
door Vlaanderen op zoek naar landgenoten 
met rare hobbies en gewoonten, kon men de 
indruk wekken dat we collectief alweer een 
stap dichter waren bij de volmaakte repre
sentatie. ‘Zo zijn wij’, is het goedkeurende 
gegrom dat iedere uitzending bij de onderuit
gezakte kijker wil ontlokken. Het pioniers
werk werd weliswaar door VTM geleverd. 
Beginjaren negentig reeds liet de commer
ciële omroep Paul Jambers op het Vlaamse 
publiek los, met reportages die schijnbaar 
‘gewone mensen’ lieten schitteren in hun 
eigen hilarische maar vaak intrieste levens
verhaal. Lange tijd golden de figuren die 
Jambers opvoerde als freaks, en zijn repor
tages als freakshows. Met de komst van 
Afrit 9 en konsoorten zij n ze gewoon het ene 
uiterste ijkpunt van het hele gamma gewor
den, dat varieert van olijke lotgevallen van 
duivenmelkers en keuterboeren, tot pikante 
histories over groepseks, incest en religieuze 
waanzin. En iedere keer weer luidt de bood
schap: dit gebeurde bij u om de hoek, dit zijn 
mensen zoals u en ik. De reserve raakt maar 
niet uitgeput. Voortaan is iedere inwoner 
een potentiële tv-verschijning. Van hun kant 
moeten de talloze tv-sterren van weleer de 
dodelijke routine van hun professionele 
bezigheden hebben aangevoeld. Zij zoch
ten een nieuw actieterrein op, dat van de 
politiek, waar ze opnieuw fris en bleu en 
ronduit gênant voor de dag konden komen.

Dit alles tracht televisie - commerciële of 
openbare, er is hoogstens een verschil in 
huisstijl - te verkopen als de nagekomen 
belofte om de kijkende gemeenschap terug 
aan zichzelf te schenken. Ze wil immers 
toch ‘het leven’ tonen ‘zoals het is’, en gaat 
daarom op zoek naar de brute materie die 
zich ver ophoudt van de artificiële omroep- 
studio. Ze wil mensen tonen van wie het 
haar niet eerst gelakt, het gezicht niet eerst 
moet bijgepoederd worden vooraleer ze aan 
het publiek mogen verschijnen. Die met een 
gezonde blos of juist met het vale gezicht 
van de wanhoop, te midden van hun levens
sfeer zijn aangetroffen en daar meteen 
digitaal worden opgeslagen. Televisie cap- 
teert, geheel volgens het hedendaagse ver
langen, de authenticiteit. Ze wil de mensen 
weer dichter bij de mensen brengen.

Dit betekent ook dat televisie wil 
afraken van het stigma dat ze een regule
rende instantie zou zijn, zoals de politiek dat 
is - en waar ook die politiek zo ongelooflijk 
graag van af wil komen. Als we haar reto
riek moeten geloven, dan wil televisie zich 
zoveel mogelijk wegcijferen, en dus ‘alleen 
maar bemiddelen’. Immers, als het medium 
enkel wil geven wat de kijker verlangt, en 
als die kijker vooral verlangt wat hij herkent 
- zichzelf dus, al dan niet in een compromit
terende situatie -, dan betekent dat toch dat 
televisie langzamerhand onzichtbaar wordt?

Dat is wat televisie wel zou willen, 
uitgroeien tot de meest vrolijke vorm van 
transparante publieke dienstverlening, maar 
het lukt haar slecht. Hoe zou het ook anders 
kunnen? Want hoe meer ze zich wil storten 
op de brute, ongevormde materie die ‘het 
leven’ is, hoe krampachtiger haar greep op 
die ongevormde materie zal worden. Dat 
blijkt al uit een relatief eenvoudig pro
gramma als Man bijt hond, waar in items 
van vaak niet meer dan twee minuten de 
spontaniteit van de voorbije dag gecapteerd 
werd. Zo volgt men bijvoorbeeld een zwan
gere vrouw, die op zeker ogenblik weet of 
het een jongen of een meisje zal zijn. Ver
scheidene malen heeft de jonge vrouw het 
verlossende antwoord moeten geven voor 
de programmamakers tevreden waren met 
de frisheid van dat antwoord. Een film
opname was er niets tegen. Het leven zoals 
het in scène wordt gezet. Het blijkt dat 
reality-tv, ondanks de schijn van het tegen
deel, zich veel harder op de wetten van het 

medium beroept als studio-tv. Soms ronduit 
op het criminele af. Waar ik na honderden 
afleveringen Jambers écht benieuwd naar 
ben, is naar the making of... van dit pro
gramma. Uit te zenden onder de titel Mis
daad in Vlaanderen.

Big Brother

Het programma dat exact liet zien in welke 
nesten televisie zich heeft gewerkt, was 
ongetwijfeld Big Brother op Kanaal 2, het 
kleine zusje van VTM. Alleen daarom al 
verdient deze show een plek in de annalen 
van de televisiegeschiedenis. Big Brother is 
het programma dat het best het dilemma van 
televisie laat zien. Het zat al in de formule 
ingebakken: enerzijds koos het er voor om 
honderd dagen lang een aantal tot dan toe 
volstrekt onbekenden met elkaar te con
fronteren, anderzijds moest dat gebeuren in 
een prefabwoning die barstensvol camera’s 
stak. Het zou met andere woorden een clash 
worden tussen de brute materie van het 
leven en de controle van het televisie- 
apparaat. We weten intussen wie het pleit 
gewonnen heeft, en ten koste waarvan. Om 
te beginnen vond VTM het nodig om de 
deelnemers per week met een groepsop- 
dracht op te zadelen. Dat kan lijken op gelijk 
welk televisiespelletje, met winnaars, ver
liezers en prijzen, maar dat was het niet. 
Want ondanks de tientallen opgestelde ca
mera’s in het huis, kon men het uitvoeren 
van die opdrachten niet op een telegenieke 
wijze in beeld brengen. De enige reden 
waarom men de deelnemers tergde met kar
weien als het poetsen van legerbottines of 
het afleggen van enorme afstanden op een 
hometrainer, was omdat er anders zo goed 
als niets te beleven zou zijn in het prefabhuis. 
En als men de kijkers één ding wilde bespa
ren, dan was het wel de verveling, de échte 
verveling dan. Een ander belangrijk punt 
van kritiek, inmiddels al overvloedig aan
geklaagd onder andere door de deelnemers 
zelf, betreft de montage. Wat niet in het plan 
van de makers pastte, werd uiteraard niet 
getoond. De stereotypen die men bij voor
baat - op basis van de kandidaturen - had 
uitgetekend, moesten tot elke prijs worden 
ingevuld. Eigenlijk trachtte men de brute 
materie te temmen met trucjes en schema’s 
die van toepassing zijn op gelijk welke soap. 
Wat vaak ronduit onnozele televisie ople
verde. Zo suggereerde een gitaarmuziekje, 
verwant aan dat van de soap Wittekerke, om 
de drie à vier minuten een soort van drama
tisch hoogtepunt - ook als dat in geen om
trek te bespeuren viel. De commentaarstem 
praatte beelden aan mekaar die amper enige 
samenhang lieten begrijpen. De brute mate
rie was dr, maar als men er niet met een 
dikke stok in roerde, kwam ze nauwelijks 
tot leven. Alleszins niet tot dat soort leven 
dat men het uitzenden waard achtte. Stel je 
voor dat de werkelijke verveling van de 
bewoners het onderwerp was geweest. Pas 
dan zou Big Brother zijn uitgegroeid tot een 
hedendaagse Tsjechov - zonder snijdende 
dialogen weliswaar, maar in een radicale, 
krankzinnige setting. Maar nee, zoveel ver
trouwen hadden de makers niet in hun on
derneming. Daarom moesten ze een beroep 
doen op soapstructuurtjes, voice-offs en 
ridicule spelletjes; het vocabulaire van 
ouderwetse televisie. Het ware leven, de 
echte verveling, heeft nauwelijks een kans 
gekregen. We zagen een televisieapparaat 
dat zijn onderwerp zo krampachtig in de 
tang hield, dat het doorboord werd en leeg
bloedde. Op een handvol memorabele mo
menten na, is Big Brother vooral steriele, 
doodgemaakte televisie gebleken - nogal 
weinig op een totaal van meer dan drie
duizend minuten. We moesten geloven dat 
Big Brother een ongestoorde blik bood op 
het leven van echte mensen, maar eigenlijk 
ging het om weinig meer dan het parcours 
van met kwaadaardige cellen geïnjecteerde 
witte ratten in een glazen doolhof. Waartoe 
de aantasting van de voormalige kandidaten 
zal leiden, weten we pas als straks de roes 
waarin ze verkeren is uitgewerkt, en ze, 
eenmaal uit hun droom geschud, met hun 
gezicht op de kasseien zijn geslagen. Pas 
dan mag het media-experiment helemaal als 
afgesloten worden beschouwd.

In zijn soort wordt Big Brother momenteel 
gezien als het voorlopige hoogtepunt - of 
dieptepunt, indien men de norm hanteert 
van de talloze fatsoenrakkers die voor dit 
programma woedend in de pen klommen 
(met dat fatsoen viel het trouwens nog mee. 
Big Brother televisie voor voyeurs? De edele 
kunst van het voyeurisme werd hier juist 
onmogelijk gemaakt, omdat op hetzelfde 

moment iedereen zat te kijken en er niets te 
zien viel.) In feite bekleedt Big Brother een 
aparte plaats binnen reality-tv, precies om
dat het programma zo hard in zijn kaarten 
liet kijken. Al of niet met de bedoeling - en 
alleszins met de nodige onhandigheid - de
monteert en demonstreert het zichzelf, zo
dat het veel meer stof tot nadenken geeft dan 
de veel geniepiger programma’s die eraan 
vooraf gingen, en die ongetwijfeld nog zul
len volgen.

Reality-tv is het voorlopige bilan dat 
televisie wil voorleggen in haar onheilspel
lende poging om de mensen terug aan zich
zelf te geven. Big Brother laat zich daarbin
nen tenminste zien als televisie, als manipu
lerende machine, wat van andere voorbeel
den, Jambers, maar ook Man bijt hond of 
Afrit 9, niet gezegd kan worden. En daar 
schuilt het grote probleem. Het bedenke
lijke van reality-tv is niet haar subjectiviteit, 
maar de hardnekkigheid waarmee ze haar 
subjectiviteit wil ontkennen. ‘Wij registre
ren alleen maar’, is zowat de meest ge
hoorde en gevaarlijkste uitspraak die de 
media vandaag kunnen doen. Ze herinnert 
aan die andere beruchte slogan die ons om 
de haverklap in het oor wordt gebruld: ‘wij 
zeggen enkel wat u denkt’. Daarmee is niet 
noodzakelijk gezegd dat recente ontwikke
lingen op het gebied van televisie een bruine 
bijsmaak hebben. Wel dat het populaire 
medium een retoriek hanteert waarmee an
deren - extreem-rechts dus - vóór haar de 
lucht vergiftigd hebben.

Transparante televisie bestaat niet. Wie 
ons dat wil doen geloven, maakt zich min
stens schuldig aan passieve bezoedeling van 
de publieke spreekruimte.

Noten

[ 1 ] Marijke Libert, VTM, de euforie voor
bij, Leuven, Kritak, 1992.
[2] Zie ook: Bart Meuleman, Het jaar 
tien, Televisie en politiek in Vlaanderen, in 
De Witte Raaf, nr. 78, maart-april 1999, 
pp. 17-18.
[3] Walter Couvreur in De Standaard, 
4 december 2000.
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De kunst van het dilettantisme
Dirk PÜLTAU
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Edel vermaak

In Aristoteles’ Politiek wordt een oud ver
haal aangehaald waarin Athena de ‘aulos’ 
(de schalmei, het belangrijkste blaas
instrument van de Grieken) uitvond, maar 
onmiddellijk wegwierp omdat ze tot haar 
ergernis opmerkte hoezeer het gezicht door 
dat instrument vervormde. Afzichtelijk werd 
dat gezicht omdat het volledig door zijn 
activiteit werd ingespannen en van zijn vrij
heid beroofd. Het bespelen van een blaas
instrument dwingt het gelaat tot de vernede
rende mimiek van de arbeid. Bovendien, zo 
vermeldt Aristoteles nog, laat de bespeling 
ervan niet meer toe dat men spreekt. Men 
wordt - letterlijk - geïnstrumentaliseerd 
door het instrument. [1]

Vrije mensen werken niet in het oude 
Griekenland. Edellieden werken evenmin, 
en Baldassar Castiglione’s Boek van de ho
veling (1528) houdt hen daarom aan het
zelfde gebod. Het siert de hoveling bijvoor
beeld dat hij strijkinstrumenten bespeelt, 
zoals de lira da braccio of de viola, “als hij 
zich maar niet te zeer toelegt op die welke 
Alcibiades niet mocht bespelen van Minerva, 
omdat ze een enigszins onaangename in
druk maken”: een allusie op de blaas
instrumenten die bij het spelen iemands 
gelaatstrekken vervormen, en die men 
daarom beter aan beroepsmusici overlaat. [2] 
Het past niet bij de waardigheid van de 
hoveling die danst of musiceert, dat hij zich 
in het zweet werkt. De deformaties van de 
arbeid kluisteren en vernederen hem. Hij is 
geen beroepsmusicus, zijn leven mag er niet 
van afhangen. Hij weert de kramp van de 
inspanning, en laat zich niet leiden door 
competitiedrift. Kortom hij diletteert. Wat 
hij doet, doet hij voor zijn plezier en omdat 
het hem siert, maar dit plezier blijft soeve
rein en overschrijdt nooit de grens met de 
arbeid, die het lichaam en de geest knecht en 
vervormt. De cultuur van een man van stand 
omschrijft en onderstreept - zoals zijn ge
baren, zijn kledij, zijn levensstijl - zijn voor
name en vrije zelfrepresentatie. Ze is sup
plement aan bekoorlijkheid en gratie. De 
edele dilettant is meester van de lust die hij 
beleeft aan het spel, en in zijn genot aan dat 
spel geniet hij ‘spelenderwijs’ van zijn ge
cultiveerd meesterschap. Dat demonstreert 
hij door het spreekwoordelij ke gemak waar
mee hij alles doet. Nobile sprezzatura is zijn 
ideaal: voorname lichtheid, een moeiteloos 
raffinement dat het meest complexe onder 
vingers en voeten tot ‘spel’ maakt.

Ergens in de loop van de achttiende 
eeuw is dit gecultiveerde plezier een teveel 
aan plezier geworden: een gebrek aan ernst. 
De burger wordt verondersteld zich waar te 
maken door wat hij doef, voor hem is spelen 
een kwestie van vrije tijd, en vertegenwoor
digt arbeid de ernstige kant van het leven. 
De kunst, geëmancipeerd en autonoom, heeft 
diezelfde ernst voor zich opgeëist. Zoals de 
ernstige muziek sinds Beethoven het 
divertimento bant, zo verdraagt ze de ‘le
digheid’ van het soevereine diletteren niet 
meer. Het nobele spel waarmee de aristo
craat zijn status van ‘honnête homme’ 
omcirkelt, is tot een ijdele bedrijvigheid 
geworden, of tenminste toch tot een activi
teit die onderworpen wordt aan de vraag: 
waartoe leidt dit?

Kenners, liefhebbers en dilettanten

Een dilettant is iemand die kunst beoefent 
zonder dat hij er zijn beroep van maakt. Hij 
diletteert, doet het voor zijn plezier en ge
noegen, en aanvankelijk hoeft dat niet te 
betekenen dat hij het slechter doet. Naar het 
einde van de achttiende eeuw toe komt de 
- ons vertrouwde -negatieve connotatie van 
de term op de voorgrond: vanaf dan is men 
‘slechts’ dilettant. Men kan in dit ‘slechts’ 
de relatieve bescheidenheid van een niette
min stichtende activiteit herkennen, of men 
kan het beschouwen als een aberratie. In elk 
geval is dilettantisme vanaf dan moeilijk los 
te maken van een positieve tegenterm, een 
term die de norm of de wenselijke standaard 
vertegenwoordigt: volmaaktheid, voldra
genheid, ernst, professionaliteit.

Deze minder nobele dilettant komt 
voort uit de democratisering van de cultuur.

1 0 In het muziekleven binnen het Duitstalige
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Jean-Antoine Watteau

Danser en danseres, ca. 1718, 
voormalige verzameling Johann Wolfgang Goethe

gebied na 1750 schemert iets van het be
grippenpaar dilettant-professioneel door in 
de tweeledige opdeling waarmee men het 
nieuwe, anonieme publiek van de concert
zalen tracht te vatten. [3] Omdat men slechts 
weet dat er onzekerheid bestaat over de 
gewenste receptie van de kunst, spreekt 
men over kenners en liefhebbers. Heel de 
wispelturige, grijze menigte waarvan de 
oordelende competentie enkel twijfelachtig 
kan worden genoemd, maar die niettemin 
ook aanspraak maakt op de (publiek gewor
den) cultuur, wordt aan gene zijde van de 
competentie gesitueerd. Het feit dat het pu
bliek een probleem wordt, sluit aanvanke
lijk echter niet uit dat de kloof kan over
brugd worden. Zo werd Joseph Haydn ge
prezen om de ‘populaire kunstzinnigheid’ 
of ‘kunstvolle populariteit’ van zijn mu
ziek. Lovende woorden, waarvan de komi
sche klank al verraadt hoe ver deze verzoe
nende gedachte van ons af ligt. Haydns 
muziek incarneerde de utopie van een uni
versele kunst die ‘iedereen’ aanspreekt, die 
kenners en liefhebbers over de standen heen 
zou verenigen en de grijze, verbrokkelde 
menigte tot muzikale gemeenschap kon 
omsmeden. Na hem blijkt de splijting van 
de muzikale cultuur echter onherstelbaar.

Alle muziek zegt ‘wij’, aldus Adomo. 
Die universele aanspraak herkende men in 
Haydn, maar nergens wordt ze zo duidelijk 
vormgegeven als in het symfonische oeuvre 
van Ludwig van Beethoven. De eigenlijke 
gemeenschap die men nog rond Haydn ver
enigd zag, wordt echter na hem en dus vanaf 
Beethoven door de heterogene massa 
cultuurconsumenten geloochenstraft. De 
humaniteit van Beethoven is utopie. Ze be
staat in het beeld dat zijn muziek voor ons 
ontvouwt: dat van de dynamische totaliteit, 
een wereld gesticht door menselijke vrijheid. 
De eigenlijke ‘mensheid’ is inmiddels achter 
dat beeld teruggeweken, en amuseert zich 
met bladmuziek, potpourri’s en transcripties 
van populaire opera-aria’s. Het ‘Seid 
umschlungen, Millionen’ van Schillers tekst 
uit Beethovens negende symfonie, is tot 
‘music for the millions’ gedegenereerd.

De ‘Liebhaber’ uit dit verhaal zijn in de 
eerste plaats cultuurconsumenten, geen 
praktiserende dilettanten. Maar of ze nu (al 
dan niet adequaat) uitvoeren, creëren of
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consumeren, dilettanten en liefhebbers de
len sindsdien hun lot aan gene zijde van de 
competentie. Niet alleen overlappen de ter
men ‘liefhebber’ en ‘dilettant’ in Duitstalig 
gebied enigszins tijdens de periode dat ze 
opkomen, ze worden ook gebruikt voor 
zowel passieve, uitvoerende als scheppende 
‘cultuurparticipanten’. De scheiding tussen 
liefhebber/dilettant en ‘professional’ 
resoneert bijgevolg ook op andere niveaus, 
zoals dat van de uitvoeringspraktijk. Tot in 
de achttiende eeuw konden beroepsmusici 
en dilettanten naast elkaar musiceren, maar 
deze vermenging van doelmatig en ondoel
matig musiceren week gaandeweg voor een 
harde scheiding tussen hooggespecialiseerde 
vertolkers en dilettanten, die verbannen 
werden naar de huiskamer of onderdak von
den in een amateurvereniging. Een tijd lang 
kan het Chopin spelende meisje van stand 
nog iets bewaren van het aristocratische 
diletteren - zich cultiveren omdat het de 
mens siert. Vanaf de twintigste eeuw is ook 
dit dilettantendom, als een pedagogisch ide
aal van muzikale vorming, weggedeem- 
sterd. [4] Het Bildungs-adeldom van de 
‘goede amateur’ is dan de wereld uit.

De dilettant heeft zich teruggetrok
ken. Het meisje dat een Chopin-noctume 
speelde, had nog een rol in het exposeren 
van het culturele niveau van de familie, 
maar wie vandaag nog aan de westerse 
kunstmuziek nipt, verbergt zich met 
schaamte. De vraag om iets te spelen, voor 
vrienden of voor familie, heeft bijna altijd 
iets gênant. Het dilettantendom mag dan 
door de voortschrijdende cultuurdemocrati- 
sering fors zijn toegenomen, het is niet meer 
vanzelfsprekend om het ook te exposeren. 
Deze’ verstomming van de dilettant beant
woordt aan een ‘verstilling’ van de hele 
muziekcultuur. Ook de gewijde stilte op 
(professionele) concerten trad pas in tijdens 
de negentiende eeuw. Prenten van concer
ten van Franz Liszt geven nog een 
geëxalteerd publiek te zien, dat zich identi
ficeerde met het prometheïsche heldendom 
van deze componist-pianist - de grootste 
van dat vervlogen type en meteen één van de 
laatsten. Het latere publiek is teruggezonken 
in zijn zetels, het strooit geen bloemen meer, 
maar luistert in eerbiedige stilte. Het ‘wij’ 
van dat publiek is ver achter de horizon 
teruggeweken. De afstand tussen professio

nelen en dilettanten, tussen muziek en luis
teraar is alleen maar toegenomen. Wellicht 
kan men alleen in die context begrijpen 
waarom het dilettantendom (en het lawaaie
rige gedrag van het publiek) in de popmu
ziek zo’n allure van rebels, iconoclastisch 
verzet kon aannemen.

De muziek - de westerse kunst
muziek- heeft in onze huidige perceptie 
een aureool van technische onbenaderbaar- 
heid. De barrière heeft ook zijn objectieve 
grond: een groot deel van het ernstige muzi
kaal repertoire is sinds de negentiende eeuw 
alleen nog maar haalbaar voor hoog
gespecialiseerde vertolkers. Het onspeelbare 
werk is een fenomeen van de laatste twee
honderd jaar. De geëmancipeerde, burger
lijke kunstmuziek onderscheidt zich daar
door ongetwijfeld van de beeldende kunst 
en de literatuur, waar de drempel voor een 
diletterende kunstbeoefening veel lager is 
- het meest nog in de literatuur, omdat de 
spreek- en schrijftaal altijd ‘van iedereen’ is 
geweest. Bij de impressionisten heerste in 
de negentiende eeuw nog een broederlijke 
sympathie tussen professionelen en dilet
tanten. [5] Het fenomeen wordt natuurlijk 
mogelijk gemaakt door de specifieke ont
wikkeling van de schilderkunst, die in de 
negentiende eeuw eerder dichter bij de di
lettant gekomen is, en zelfs tot op zekere 
hoogte een ‘dilettantische impuls’ tot pro
gramma heeft verheven. En toch: hoewel de 
immanente criteria om een werk ‘professio- 
néel’ te noemen sindsdien alleen maar ver- 
derondermijnd zijn, is het ‘naast elkaar’ van 
professionele kunstenaars en vrienden-ama- 
teurs op de tentoonstellingen van de 
impressionisten nog moeilijk denkbaar. Niet 
alleen zijn de amateurs in de late negen
tiende eeuw uit kunstkringen verstoten en 
vervangen door professionele kunstkenners 
of kunsthistorici - vandaag kunstweten- 
schappers. Men kan zich evenmin nog iets 
voorstellen bij een hedendaagse versie van 
de verdienstelijke kunstvriend/landschap- 
schilder van weleer. Diens opvolger doet 
vandaag aan naschoolse activiteiten in een 
gemeentelijke academie, en belandt dan 
misschien in een lokale galerij die door 
niemand in de grote kunstwereld van musea 
en kunsthallen au serieux wordt genomen. 
De enige dilettant die het museum binnen
raakt, is diegene die door de professionele 
kunstenaar onder de arm wordt genomen, 
en wordt opgevoerd als authenticiteitsbewij s 
of pion in een ‘kritisch-ironisch’ discours.

Het dilettantisme in kaart gebracht (1799)

Doorgaans zijn we geneigd in een dilettant 
iemand te zien die zelf, met alle onvolko
menheden, een kunstvorm beoefent. Meer 
dan het passieve ‘liefhebber’, roept de term 
een activiteit op. De dilettant produceert 
kunst, en toch is hij geen echte kunstenaar. 
Als een onvolmaakte kunstenaar, een would- 
be-kunstenaar, verschijnt hij in één van de 
basisteksten over het dilettantisme in de 
kunsten, één van dë eerste ook die het 
dilettantisme als een probleem benadert, en 
dus als een negatief begrip articuleert. Het 
onder de vorm van schema’ s bewaarde Über 
den Dilettantismus van Goethe en Schiller 
stamt uit 1799. Het is de meest omvattende 
schets die beide auteurs, die sinds de jaren 
1790 samen plannen smeedden om het 
Duitse kunstleven te hervormen, opstelden 
in hun strijd tegen het om zich heen grij
pende dilettantisme. Na het schema volgen 
nog twee ontwerpen vooreen verhandeling, 
maar het project van het Weimarduo loopt 
vast in de zomer van het jaar 1799, en wordt 
niet meer terug opgepikt.

Goethe zelf was al langer bezig met 
het probleem genaamd ‘dilettantisme’. [6] 
Hij tekende zelf ook, en droomde er lang 
van om zich als kunstenaar te vervolmaken. 
Het onregelmatige parcours dat zijn visie op 
dilettantisme doormaakte, en de inconsisten
ties van zijn dilettantenbeeld, worden door 
Hans Rudolf Vaget zelfs verbonden met de 
halve successen of hele mislukkingen die 
hij beleefde als dilettant in de beeldende 
kunst. Bovendien ‘diletteerde’ Goethe niet 
alleen in de tekenkunst, maar ook als 
Naturforscher. Hij hield in zekere zin nog 
vast aan het oude ideaal van de homo 
universalis - de man die alles weet wat er in 
zijn tijd te weten valt -, maar hij deed dat op 
een moment dat zo’n ideaal tot fantasma 
was geworden en dat, wie het nog probeerde 
te bereiken, hopeloos verdeeld geraakte door 
het allesomvattende van zijn streven. Iro-



nisch genoeg werd Goethe, die als één van 
de eersten het dilettantisme problemati
seerde, in de negentiende eeuw zelf als 
mislukte autodidact en ijl diletterende 
pseudo-wetenschapper opgevoerd - iets 
waarmee hij zelf een begin had, gemaakt 
door op latere leeftijd zijn eigen probeersels 
in de beeldende kunst gelaten als dilettan
tisme te omschrijven. [7]

De dilettantismeschema’s van Goethe en 
Schiller vormen een unieke, ambitieuze 
cartografie. De auteurs wilden echter niet 
enkel komen tot de exhaustieve diagnose 
van een tijdsfenomeen. Voor Goethe en 
Schiller is het dilettantendom een ware be
dreiging voor de cultuur. Terzelfdertijd 
spreekt uit de unieke allesomvattendheid en 
de haast utopische envergure van de sche
ma’s de hoop om de cultuur te ‘redden’. De 
dilettantismeschema’s maken deel uit van 
een echt (zij het onvoltooid) project met 
cultuurkritische ambities én hervormende 
intenties.

Dit impliceert ook dat de dilettant nog 
niet helemaal verloren is. Zijn bezigheden 
kunnen tenminste nog tegen het licht van de 
ware cultuur worden gehouden. Meer zelfs, 
die bezigheden zijn niet altijd slecht. Ze zijn 
onvolmaakt, maar bevatten ook goede kan
ten en vruchtbare ‘aanzetten’. Bijgevolg 
kan de dilettant nog worden begeleid en op 
het rechte pad geholpen. Dat is de ‘zin’ van 
de dilettantismeschema’s. Ze bevinden zich 
dus op een scheidslijn, net zoals Goethes 
eigen praktijk, die dilettantisme en een door
gedreven hang naar vervolmaking in zich 
verenigde.

Deze ambivalentie spreekt al uit de 
structuur van elk schema, dat per kunstvorm 
nut en nadeel van het dilettantisme voor het 
subject én voor de cultuur tegen mekaar 
afweegt. Wat zijn de voordelen en de nade
len van het dilettantisme? Nuttig kan het 
'diletteren' zijn doordat het bijdraagt aan de 
vorming van de esthetische vermogens. Het 
is zelfs niet uitgesloten dat de dilettant al 
diletterend in de echte kunst wordt inge- 
wijd. Kortom, dilettantisme werkt vormend, 

; zoals blijkt uit de voortdurend terugkerende 
term 'Ausbildung'.

Op maatschappelijk niveau draagt het 
dilettantendom bij tot een gunstig sociaal 
klimaat. Het bevordert de 'Geselligkeit' of 
‘Geselïschaftlichkeit’ - Goethe en Schiller 
beseften wel dat een goed kunstklimaat hun 
eigen niet-dilettantische kunstbeoefening ten 
goede kon komen. Maar de schadelijke ge
volgen wegen een stuk zwaarder. Om te 
beginnen zijn de kolommen onder ‘Scha
den’ meestal beduidend langer dan die on
der ‘Nutzen’ - vooral in de schema’s over 
lyrische en pragmatische poëzie (d.w.z. 
drama en epos), gebieden waar de profes
sionals Goethe en Schiller wel recht van 
spreken hadden, is de dilettant een vloek 
voor de cultuur. Belangrijker is echter dat 
Goethe en Schiller het dilettantisme slechts 
positief inschatten wanneer het een middel 
is om tot iets anders te komen. Het meest 
positieve beeld van de dilettant is dat van 
een bescheiden leerling, die een eerste stap 
zet op weg naar de zelfvervolmaking 
- zoals de tekenaar enNaturforscher Goethe 
zelf. Maar is die leerling nog wel een dilet
tant? Het is toch eigen aan de dilettant (het 
woord zegt het zelf) dat hij iets doet omdat 
het hem ‘op zich’ genoegen verschaft. Hij is 
met iets bezig omdat hij ‘op zich’ van dat 
bezig zijn geniet, omwille van het - altijd 
onredelijke en regelloze -plezier dat hij aan 
zijn prutserijen beleeft. De echt diletterende 
dilettant wil nu juist niet denken in termen 
van middelen en doelen, van ‘leerproces
sen’ en ‘vervolmaking’. Precies dit verwij
len bij het plezier van het ‘doen’, het doel
loze ‘prutsen’, lijken Goethe en Schiller 
hem niet te gunnen. Het diletteren is voor 
Goethe en Schiller haast per definitie een 
prematuur genot. Schiller en Goethe meten 
die onvolmaaktheid natuurlijk af aan een 
classicistisch ideaal. Alleen vanuit dat ide
aal kan men begrijpen wat bedoeld wordt 
wanneer de dilettant wordt verweten om 
stadia over te slaan op weg naar een vol
maakt kunstenaarschap, om onrijpe beloftes 
voor een geniaal resultaat te aanzien, enzo
voort. Maar wat maakt dat plezier zo onmo
gelijk en ongepermitteerd? Wat is dat ple
zier dat het alleen als iets voorbarig, infan
tiel of remmend kan worden gedacht? Een 
begin van een antwoord schuilt in een frase 
die de auteurs bovenaan het algemene, in
leidende schema zetten: “Dilettantisme is
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onschuldiger, het bevordert zelfs de ont
wikkeling in die kunsten waar het subjec
tieve op zich al veel betekent.” Hoe minder 
het subjectieve betekent, hoe meer een kunst
vorm door objectieve regels wordt bepaald, 
hoe nefaster het dilettantisme erin door
werkt. Zo wordt dilettantisme bijna altijd 
fataal in de bouwkunst en in de muziek, 
waar de componerende dilettant niet het 
minste ‘effect’ kan sorteren, zolang hij de 
regels niet kent. Dat frustreert hem, en die 
frustratie richt zich tegen hemzelf. Maar 
regels zijn er uiteindelijk altijd, vooral voor 
de cultuurhervonners van Weimar. De on
geregelde subjectiviteit van de dilettant is 
tot op zekere hoogte dus altijd een slechte 
zaak. Want de dilettant is uitgesproken sub
jectief. De hersenspinsels, fantastische kron
kels en lege spielereien die hij voortbrengt, 
worden in een aantal opmerkingen van 
Goethe en Schiller geduid als het product 
van een regelloze, bij zichzelf verwijlende 
subjectiviteit. De dilettant is degene die met 
zijn subjectiviteit geen blijf weet. “Hij ver
wijdert zich steeds verder van de waarheid 
van de objecten en verliest zich op subjec
tieve dwaalwegen”, aldus de auteurs, die 
met betrekking tot de pragmatische poëzie 
uithalen: “De dilettant zal nooit het object, 
enkel zijn gevoel ten aanzien van het object 
beschrijven. Hij ontvlucht het karakter van 
het object. Alle dilettantische voortbreng
sels in deze poëzievorm zullen een patholo
gisch karakter hebben en alleen maar de 
afkeer of aandrang van hun geestelijke va
der uitdrukken.” Dilettanten vertrekken 
doorgaans niet van de objectieve werkelijk
heid, om die esthetisch te vatten, te door
dringen en te idealiseren; ze willen ons 
vooral hun subjectieve ervaring aanpraten. 
Vandaar dat de dilettant zich al kunstenaar 
waant van zodra hij voor iets ontvlamt. 
Alleen zijn enthousiasme is voor hem reeds 
het bewijs van zijn artistieke inspiratie. Zich 
kunstenaar voelen is voor hem kunstenaar 
zijn, of anders gezegd: hij denkt dat hij 
kunstenaar is louter op grond van zijn sub
jectiviteit. Het feit dat zijn kunstenaarschap 
enkel het effect is van een subjectief gevoel, 
maakt het niet alleen rusteloos en onbesten
dig, maar ook onvruchtbaar. Men zou zich 
een dilettant kunnen voorstellen als iemand 
die om de haverklap in vervoering raakt, en 
daardoor niets afmaakt of zich nooit perfec
tioneert. Voortdurend wordt het dilettan
tische subject willoos op de golfslag van 
zijn ervaringen heen en weer geslingerd.

Het kunstenaarschap van de dilettant 
heeft dan ook een uitgesproken passieve 
component - niet het enige dat de dilettant 
met de louter consumerende liefhebber ver
bindt. De dilettant lijkt op de liefhebber die 
zijn rusteloze liefhebberij al beeldend wil 
‘nascheppen’; hij is een beetje zoals de
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geëxciteerde melomaan die een Beethoven
symfonie voor de spiegel mee dirigeert. Hij 
houdt van kunst, en wordt er zo door gepas
sioneerd dat hij het ‘ook wil doen’, of erger 
nög: zijn passie is voor hem al het bewij s dat 
hij het ook kan. Schiller en Goethe beschou
wen het als typisch voor dilettanten dat ze 
niet van de werkelijkheid vertrekken, maar 
van andere kunstwerken, en met name van 
hun 'lempfindungskranke' opwinding over 
die kunstwerken, wat van de dilettant na
tuurlijk meteen een epigoon of een mode- 
slaafje maakt,

De ongeremde kunstenaar

Als vanaf Goethe en Schiller de dilettant tot 
probleem wordt, dan is dat omdat subjecti
viteit een probleem wordt. Dat ‘probleem’ 
verschijnt ook in de kunstenaarsroman die 
rond 1800 opkomt; het wordt er in zekere 
zin gethematiseerd. Men heeft sommige 
opmerkingen van Goethe en Schiller be
trokken op de opkomende romantische ge
neratie, die door het gezelschap in Weimar 
argwanend bekeken werd. Bepaalde auteurs, 
waaronder Vaget, relativeren dat, maar het 
is alleszins niet toevallig dat veel karakter
trekken van de dilettant bij Goethe en Schil
ler terug te vinden zijn bij fictieve .kunste
naars die de Duitse romantische literatuur 
bevolken - te beginnen bij Tieck en Schlegel. 
En het is evenmin toevallig dat de kunste
naars, die de hoofdrol spelen in deze litera
tuur, veel beleven, ervaren en voelen, maar 
erg weinig produceren. In de recent gepu
bliceerde Encyclopedie van fictieve kunste
naars wemelt het van bevlogen figuren met 
‘dilettantische’ trekken. [8] Hun daadkracht 
wordt steevast door dadendrang overvleu
geld. De dilettantische fout die er volgens 
Goethe en Schiller in bestaat zijn emotio
nele toestand te verwisselen met scheppend 
vermogen, wordt door Franz Sternbald (uit 
Franz Sternbalds Wanderungen (1798) van 
Ludwig Tieck) drastisch in de praktijk ge
bracht. De jongeling Franz is het oerbeeld 
van de verstrooide liefhebber, de manische 
enthousiasteling die alle afstand ten op
zichte van zijn object mist. Zijn ervaringen 
rijgen zich aaneen tot één belevingsexces, 
en die nerveuze intensiteit zorgt er uiteinde
lijk voor dat hij weinig creëert. Hij is te 
vatbaar voor indrukken die hem te dicht op 
de huid zitten, en kan daardoor niets ‘vast
houden’. Dilettantisch is hij als ervarings- 
kunstenaar, zoals de (kunst)liefhebbende 
dilettant van Schiller en Goethe. Theobald 
Nolten uit Maler Nolten van Eduard Mörike 
beperkt zich tot schetsmatige registraties 
van zijn overspannen fantasieën. Hij is even 
gepassioneerd als ongeduldig. In Rome 
wordt hij bijvoorbeeld overspoeld door een 
wereld van schoonheid. Hij ontwikkelt een 

enorme scheppingsdrift, maar precies die 
drift - weer dat teveel aan subjectiviteit - 
ontneemt hem steeds weer het geduld, de 
rust en vasthoudendheid om een gedegen 
schildertechniek te leren, zodat hij zijn schet
sen nooit uitwerkt tot een voldragen resul
taat in olieverf. De overgeëxciteerde dilet
tant weet er vervolgens niet beter op dan een 
andere kunstenaar onder de arm te nemen, 
die weliswaar niet zijn verbeelding bezit, 
maar wel de academische competentie en 
de vasthoudendheid om zijn geniale grillen 
een bestendige, afgewerkte vorm te verle
nen. De geniale grillen van de ene, de com
petentie van de andere: nergens verschijnt 
de dichotomie van dilettant en professional 
zo duidelijk als die van subjectiviteit en 
objectieve vorm, van drang en regel.

Stembald en Nolten hebben nog tal
loze minder heroïsche verwanten, die onder 
meer het 'liefhebberige' van de dilettant 
illustreren. Ze produceren bijvoorbeeld van
uit hun (oneigenlijke, egocentrische) liefde 
voor een object. Lucinde uit Schlegels 
gelijknamige roman schildert alleen land
schappen wanneer ze het uitzicht op zich 
waardevol vindt - ze bezit overigens even
min de vlijt en volharding om in olieverf te 
schilderen -, en Angelika uit het latere lm 
Paradiese van Paul Heyse beschouwt het 
als haar voornaamste kwaliteit dat ze goed 
is in het ontdekken van schoonheid. Een 
ander karakter uit laatstgenoemde roman, 
Eduard Rossel, is zelfs - hoewel hij nog als 
kunstenaar bekend staat - opgehouden met 
schilderen; hij schept nog slechts imaginair, 
in de kringelende rook van dikke sigaren die 
hij achteroverliggend op de sofa naar het 
plafond blaast. Het conflict tussen subject 
en object is voor hem beslecht: hij heeft 
voor het spel, de subjectieve ijlte gekozen, 
en wentelt zich in datgene wat Goethe en 
Schiller als schadelijk voor het subject kwa
lificeerden. Het zich verliezen op ‘subjec
tieve dwaalwegen’, zoals Goethe en Schil
ler dat noemen, is voor hem een - misschien 
enigszins decadente - toestand van geluk
zaligheid.

Het is. niet toevallig, dat deze:encyclopedie 
wemelt van de absurde ondernemingen, 
exemplarische mislukkingen en gestrande 
oeuvres. Sinds de moderne kunst bestaat het 
typisch moderne paradigma van het kunst
werk als een exemplarische mislukking; het 
getuigt van de onmogelijkheid om subjec
tieve aandrang nog te objectiveren. Het te
veel aan subjectiviteit waaraan deze dilet
tanten lijden, is onproductief. Maar waar 
deze aporie in werkelijkheid altijd weer de 
vorm aanneemt van een kunstwerk, en dus 
in zekere zin verdrongen wordt, voert de 
literatuur het conflict als dusdanig ten tonele 
- zij het vaak als een onbedoelde farce. De 
kunst wijkt er voor een soort 'preartistieke' 
impuls, een regelloze drift die binnen het 
classicistische programma van Goethe en 
Schiller alleen als egocentrische ervarings- 
honger of blinde nabootsingsdrift kon wor
den gekarakteriseerd, en waarin het subject 
telkens pertinent elke realiteitszin weigert. 
De fictieve kunstenaars - zeker toch de hel
den of antihelden uit de hoogdagen van dit 
karakter in de Duitstalige literatuur - zijn 
onprometheïsch. Hét subject objectiveert er 
zich niet om te kunnen heersen. Het slaat op 
drift. Het is zijn scheppende kracht geen 
meester meer. Veel kunstenaarsverhalen en 
-romans uit de Duitse negentiende eeuw 
etaleren subjectiviteit als een zinloos, 
onproductief teveel. In het ongecontroleerde, 
ijle spel van de dilettant verschijnt artistieke 
subjectiviteit als een mateloze, in niets ge
gronde libido. De kunstenaarsroman en 
-novelle is de comédie humaine van het 
moderne kunstenaarschap dat het diskrediet 
van de regels ervaart in de richtingloosheid 
van zijn subjectiviteit. Wellicht is het in dat 
verband niet toevallig dat deze dilettanten 
steeds iets van halfvolwassenen hebben. Ze 
weigeren aanpassing, of inpassing in een 
opgevoed, voldragen, geregeld kunstenaar
schap. De rusteloze enthousiastelingen zijn 
onopvoedbare adolescenten. Hun dilettan
tisme is verbonden met jeugd, en de dilet
tant van de wieg tot het graf moet dus wel 
iets hebben van een eeuwige puber, een 
‘groot kind’.

Het totale kunstwerk

Een niet te onderschatten symptoom van 
dilettantisme bij Goethe en Schiller is het 
vermengen van genres en kunstvormen, i i
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Beeldende kunst die in het literaire ver
dwaalt of zich poëtisch gebaart, pittoreske 
parkarchitectuur met een verhalend karak
ter, die daarenboven de grenzen tussen na
tuur en cultuur niet respecteert: het zijn 
‘dilettantische’ vormen van promiscuïteit 
en ongeregeldheid. Dat de dilettant kunst
vormen opstapelt en vermengt, bewijst na
tuurlijk zijn gebrekkig inzicht in de wetma
tigheden van de ware kunst. Dilettanten zijn 
onvoldoende stevig in de talige wetmatig
heden van de kunst verankerd, en boven
dien kunnen ze zich niet, zoals de 
classicistische esthetiek voorschrijft, strikt 
aan de grenzen van de disciplines houden.

De overschrijding van die grenzen, die 
bij bepaalde programma’ s van de romantiek 
hoort, is echter weerom verweven met het 
primaat van de subjectiviteit. Van zodra dat 
zijn rechten opeist, rebelleert het ook tegen 
de grenzen van genres en disciplines. 
Terzelfdertijd heeft die rebellie iets van een 
Don Quichotterie. Richard Wagners 
heroïsche verzet tegen arbeidsverdeling en 
fragmentatie is een schijngevecht om de 
reële onmacht van de vereenzaamde kun
stenaar te compenseren. Met man en macht 
wil hij het tekort in de ervaring terugnemen. 
Het resultaat draagt echter onvermijdelijk 
de sporen van dat ‘willen’. Het kan zijn 
gearrangeerd en gebricoleerd karakter on
mogelijk verloochenen. Adomo herkende 
de sporen daarvan al in Wagners muziek, in 
de geste van het slagen van de maat - het 
dirigeren -, die deze muziek zich eigen heeft 
gemaakt. Het brengt hem ertoe Wagner als 
‘componeerdirigent’ en zijn muziek als 
‘kapelmeestermuziek’ te omschrijven. De 
leidmotieven, die in Wagners muziek
drama’s personages, gevoelens of ideeën 
vertegenwoordigen, hebben het ‘reclame
achtige’ van ‘muzikale waren’. Ze moeten 
koste wat het kost voor hun betekenis in
staan, zoals allegorieën. Zo getuigen ook de 
‘slagkracht’, de fanfareachtige signalen en 
verzelfstandigde gestes van een voortdu
rende wil om iets uit te drukken. Het is alsof 
ze ons - ongelovige toehoorders - onop
houdelijk zin en betekenis willen ‘aanpra
ten’. [9] De zin van de muziek komt niet 
meer voort uit de dialectische ontwikkeling 
van het materiaal, zoals bij Beethoven, maar 
wordt (van motief tot motief) ‘bij elkaar 
geassocieerd’. De muzikale logica is uitge
hold en, in de woorden van Adomo, vervan
gen door"een soort gesticuleren, zoals agita
toren de discursieve ontwikkeling van de 
gedachten vervangen door taalgebaren.” [10]

Waar de eenheid tussen subject en 
materiaal problematisch wordt, compenseert 
het vervreemde subject zijn vervreemding 
door misbaar en overacting. Het materiaal is 
niet ‘bezield’, maar het subject stelt alles in 
het werk om ons in de bezieldheid te doen 
geloven. Die overcompensatie spreekt ook 
uit de onderneming van Wagners Gesamt- 
kunstwerk, waarvan het naïef gearrangeerde 
karakter ook de eminente Wagnerbewonde- 
raar Thomas Mann niet ontging. “Zijn ver
houding tot de afzonderlijke kunsten, waar
uit hij zijn Gesamtkunstwerk schiep, is het 
overwegen waard; er zit iets merkwaardig 
dilettantisch in, zoals Nietzsche in zijn vierde 
Wagner-vrome oneigentijdse beschouwing 

zegt: “Hij werd niet door strenge over
geërfde, familiale kunstbeoefening beperkt: 
met de schilderkunst, de poëzie, de 
toneelspeelkunst werd hij even vertrouwd 
als met de wetenschappelijke opvoeding en 
toekomst; wie er een oppervlakkige blik op 
werpt, zou kunnen denken dat hij voor het 
dilettantisme geboren was.” (...) Men kan 
daadwerkelijk stellen dat Wagners kunst 
een met de hoogste wilskracht en intelligen
tie gemonumentaliseerd en tot in het geniale 
doorgedreven dilettantisme is. De vereni- 
gingsidee van de kunsten heeft iets 
dilettantisch, en zonder hun met de hoogste 
kracht voltrokken onderwerping onder zijn 
ontzaglijk expressief genie, zou ze in het 
dilettantische zijn blijven steken. Er is iets 
twijfelachtig aan zij n verhouding tot de kun
sten; zo onzinnig het klinkt, er kleeft iets 
amusisch aan.” [11]

Het Gesamtkunstwerk wil de overwin
ning van het subject op de arbeidsverdeling 
mogelijk maken, en krachtens dat subject 
terug een bindende ervaring tot stand bren
gen. Tevergeefs: het “individu is als geïso
leerde er niet toe in staat om de arbeidsver
deling op te heffen, waaraan het alles dankt 
dat het tot stand brengt, maar kan alleen de 
efemere illusie van die overwinning beko
men. Het is er echter evenmin toe in staat om 
zich in alle media van het muziekdrama op 
te werken tot de specialist die nodig zou 
zijn. De kunstenaar in zijden jas en met 
baret, die zich stileert tot ‘meester’, tot kun
stenaar zonder meer, en de halfdilettantische 
dichter die nooit opgewassen lijkt tegen de 
eisen van dramaturgie en taal - beiden ho
ren, hoezeer ze elkaar ook tegenspreken, 
samen. Wat het individu als een organisch 
bezielde eenheid voor ogen staat, toont zich 
objectief als louter agglomeraat.” [12] 
Wagners aporie spreekt al uit zijn strategie. 
De kunstenaar die een bindende ervaring tot 
stand wilde brengen, en voor wie de kunst 
de gemeenschap moest stichten, trok zich 
terzelfdertijd terug in de suprême isolatie 
van Bayreuth. De illusie van een alles
omvattende ervaring kon slechts worden 
opgeroepen in een solitaire wilsact. Die 
aporie slaat neer in zijn werk.

Het subject dat meester wil zijn van de 
zaak, en alle voorwaarden in eigen handen 
wil houden, daagt zichzelf uit om iets te 
creëren dat zijn krachten noodzakelijker
wijze te bovèn gaat. Zo stort het zich onver
mijdelijk in het dilettantisme. Hoe ijveriger 
Wagner zich tegen vervreemding en ar
beidsverdeling teweerstelt, hoe meer hij daar 
in wegglijdt. Het lijdt geen twijfel dat de 
toneelmatige en visuele aspecten in Bayreuth 
enigszins bij de muzikale achterop hinkten. 
Bovendien is de ironie van de hele zaak dat 
W agners heroïsche synthese van de kunsten 
en zijn streven naar een totaalervaringeer- 
der navolging kreeg in de filmindustrie - de 
geboorteplaats van de planmatige, rationele 
arbeidsverdeling binnen de kunsten - dan 
bij zijn muzikale ‘navolgers’.

De kunstenaar Wagner wil ‘alles’ in 
rekening brengen, elk empirisch en materi
eel element in zich opnemen en vormgeven. 
Hij is bezeten door een manisch tekort aan 
ervaring, en wil dat overcompenseren. De 
drift waarmee Wagners Gesamtkunstwerk 

het gebrek aan reële Gesamtheit wil goed
maken, is echter onuitputtelijk. Zo beschreef 
Nietzsche ook de man zelf, als een 
overgeëxciteerde, enthousiaste, onverzadig
bare consument die door alles geboeid is en 
nergens met zijn vingers kan afblijven 
— ware erfgenaam van de stuurloze subjec
tiviteit, de ervaringshonger uit de vroege 
kunstenaarsroman: “(...) een geest van on
rust, van prikkelbaarheid, een nerveuze haast 
om honderd dingen tegelijk te begrijpen, 
een hartstochtelijk behagen in bijna zieke
lijke, hooggespannen stemmingen, een 
abrupt overspringen van momenten van 
gevoelvolle bedaardheid naar luidruchtige 
violentie." [13]

Totale mondigheid

Van Wagner stamt de eis dat de muziek 
mondig moet worden, waarmee hij bedoelde 
dat ze zich moest losmaken van het servies- 
gekletter rond de vorstelijke tafel, waaraan 
zelfs Mozart hem nog herinnerde. Men zou 
kunnen zeggen dat de kunst sinds de ach- 
tiende eeuw mondig is geworden, en dat ze 
zich in welbepaalde zin zelfs heeft 
‘geprofessionaliseerd’. Ze is alleszins een 
apart domein gaan vormen. Ze heeft een 
autonomie verworven die lijkt op die van de 
moderne wetenschappen en 'vakspecialis- 
men’. De geëmancipeerde kunstenaar ope
reert binnen een kunstwereld die tot op 
zekere hoogte haar eigen regels bepaalt. Hij 
maakt kunst voor professionele instellingen 
die zich toeleggen opkunst;zijnkunstwordt 
beheerd door geprofessionaliseerd museum
personeel en besproken door academisch 
opgeleide theoretici en kunsthistorici. Wel
iswaar is het ‘professionele’ statuut van de 
actoren binnen dat veld steeds ter discussie 
gesteld, niet in het minst door de kunste
naars zelf, maar de kunstwereld heeft zich 
ondertussen toch ontdaan van haar lief- 
hebberige waas, en verkreeg het serieux van 
een verzameling beroepsgroepen en profes
sionele competenties. De ‘amateurs’ en lief
hebbers die tot het einde van de negentiende 
eeuw nog een stem hadden in de wereld van 
de beeldende kunst, en zelfs belangrijke 
institutionele posities bezetten, moesten 
plaats ruimen voor professioneel opgeleide 
mensen. Het gezag van de liefhebber is 
geweken voor dat van de conservator en de 
kunsthistoricus. De kunstenaar zelf is in
middels grotendeels vrij van Staats
bemoeienissen. De steun die hij geniet is 
onvoorwaardelijk, niet gekoppeld aan richt
lijnen met betrekking tot de aard van zijn 
productie. Het auteursrecht is uitstekend 
geregeld. De ter beschikking gestelde mid
delen en de bescherming door het goed 
georganiseerde kunstcircuit garanderen dat 
hij evenmin gedwongen is zijn publiek te 
behagen.

De moderne kunst staat ten dienste 
van zichzelf. Ze levert geen lippendienst 
meer, en is in die zin mondig geworden. 
Maar hoe verhoudt die mondigheid zich tot 
haar intrinsieke ‘professionaliteit’? Als de 
kunst mondig is geworden, betekent dit dan 
ook dat ze ‘professioneel’ is geworden?

Voor Goethe en Schiller bestond er 
een ideaal van ‘professionaliteit’. Dat blijkt 

uit hun nadrukkelijke preoccupatie met de 
voldragenheid van de kunst - de juiste re
gels, leerprocessen en resultaten - en uit 
hun problematisering van alles wat niet aan 
de juiste normen van de ‘ware’ kunst vol
deed. Hun nadrukkelijke bezorgdheid om 
de artistieke competentie signaleert echter 
ook dat die competentie ter discussie staat. 
Waar competentie of voldragenheid wor
den geëist, zijn ze ook tot probleem gewor
den: voorwerp van discussie en onderhan- 
deling. Het is voortaan een probleem, en dus 
een inzet van theorievorming en kritiek, om 
te bepalen of en wanneer een kunstwerk 
‘professioneel’ is. De bewustwording van 
dit probleem, en meer nog, van de 
onoplosbaarheid ervan, ligt aan de basis van 
de moderne kunst.

De moderne kunstenaar is mondig 
geworden, hij heeft zich geëmancipeerd, 
maar zijn emancipatie bestaat erin dat zijn 
praktijk op datzelfde moment zijn vanzelf
sprekendheid verliest. De moderne kunste
naar is immers ook immanent diegene die 
geen regels aanvaardt, of die ze slechts 
aanvaardt in de mate waarin hij er reken
schap van kan afleggen. Als de kunst haar 
subjectiviteit in het spel brengt, zijn de 
regels een probleem, en moet de eenheid 
tussen subject en regels afgedwongen wor
den. Indirect hadden ook Goethe en Schiller 
dat begrepen, alleen waren ze geneigd dat 
‘subject’ nog af te meten aan een systeem 
van objectieve regels, en te eisen dat het 
zich inschrijft in een ideaal van ‘ ware kunst’. 
De gedachte dat regels geen fundament meer 
in zichzelf hadden, maar dat ze waarge
maakt moesten worden door een ‘op zich’ 
ten dele regelloos subject, was voor hen 
onverteerbaar; het was een probleem waarop 
ze antwoordden met een veroordeling van 
alles waarin dat ‘problematische’ doorbrak. 
Eender waar er iets verscheen van een sub
ject dat niet zomaar met de regels samen
viel, maar opeen of andere wijze ‘modderde’ 
om het met de regels te kunnen vinden, en er 
dus ook tegen zondigde, stond de ‘voldra
genheid’ van de kunst ter discussie en werd 
een ‘dilettantisch’ tekort geregistreerd.

De kunstenaar die op gespannen voet 
leeft met de regels, en die door de hervor
mers van Weimar als dilettant wordt ge
merkt, ligt échter juist aan de basis van de 
moderne kunst. Hij is degene die zich aan 
die dilettantische impuls waagt, en deze 
‘subjectiviteit’ - op het gevaar Van ontspo
ringen - serieus néémt. Hij wil de regel nu 
juist niet aanvaarden als iets dat, buiten hem 
om, objectief vaststaat en waarheid bezit. 
Hij wil er mondig mee omgaan, en dat 
betekent dat hij de regel op elk moment 
reconstrueert of heruitvindt. Zijn ‘professio
naliteit’ bestaat er niet in dat hij tegemoet
komt aan een abstracte, apodictisch uitge
vaardigde standaard, maar dat hij zelf voor 
die standaard instaat. De mondige kunste
naar wil zelf drager - subject - van de re
gels zijn. De moderne kunst is precies de 
kunst die van dat soevereine, vrije subject 
uitgaat.

In principe is voor de moderne kunst 
niets zomaar gegeven. Dat betekent niet dat 
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Johann Wolfgang Goethe & Friedrich Schiller Schema's over het dilettantisme: (1 ) Overzicht en Algemeen schema (2) Tekenen

1. uitingsdrift 
poëzie

2. zinnelijke drift 
muziek
dans

3. imitatiedrift 
tekenen 
schilderen 
beeldhouwen

4. vormingsdrift 
architectuur 
tuinarchitectuur

theater poëzie 
tekenen
schilderen
beeldhouwen

architectuur 
tuinarchitectuur 
muziek
dans
theater

Hoofdwet : dilettantisme is onschuldiger, het bevordert zelfs de ontwikkeling in die kunsten waar het subjectieve op zich al veel betekent.

kunsttak

Poëzie
Lyrisch
Pragmatisch

Tekenen schilderen en 
beeldhouwen

NB. Beeldhouwen

Nut Nadeel
voor het subject

Esthetische vorming Oppervlakkigheid

Nut Nadeel
voor het geheel

Gezelligheid Middelmatigheid
Idealiteit

Vroeger Nieuwe tijd 
in Duitsland

Pedanterie Bellettrie

Muziek 
spel 
optreden

Dans

Architectuur

Ontwikkeling van het 
gezichtsorgaan om 
complexe vormen op te 
merken.

Tijdverdrijf met een 
zekere ernst door 
mechanische toepassing.

Vorming van de 
zinnen.

Lichaamsontwikkeling

Oriëntatie op wiskundige 
vormen die overgaan in 
het esthetische.

Strengere eisen inzake 
juistheid van vormen

Pseudo-deskundigheid. Tekenen naar de natuur

Tuinarchitectuur Het ideële in het reële.
Gaan wandelen.

Theater Analoog met dans. 
Fatsoen. Taal. 
Tegenwoordigheid.

Nut Nadeel
voor het subject

Leren zien. De wetten 
leren kennen, die het zien 
bepalen.

Het voorwerp in een 
beeld omzetten, d.w.z. de 
zichtbare vulling van de 
ruimte voor zover ze 
onbetekenend is.

De vormen 
waarnemen, d.w.z. de 
vulling van de ruimte 
voor zover ze betekenend 
is.

De verschijnselen in 
begrippen omzetten.

De globale indrukken 
delen.
Leren onderscheiden. 
Het bezit en de 
reproductie van de 
vormen bevorderen.

Iedereen begint met de 
globale indruk (zonder te 
onderscheiden). Dan 
komt het onderscheiden, 
en de derde graad is de 
terugkeer van het 
onderscheiden naar het 
aanvoelen van het geheel, 
dat het esthetische is.

Deze voordelen heeft 
de dilettant met de 
kunstenaar gemeen, in 
tegenstelling tot de louter 
passieve waarnemer. 
Omdat het dilettantisme 
de productieve kracht 
mobiliseert, cultiveert

Door met het ernstige 
en belangrijke te spelen, 
wordt de mens 
verdorven.

Hij slaat treden over, 
blijft op bepaalde treden 
staan die hij als doel 
beschouwt en acht 
zichzelf bevoegd van 
daaruit het geheel te 
beoordelen; staat dus zijn 
eigen perfectionering in 
de weg.
Hij creëert voor zichzelf 
de noodzaak volgens 
verkeerde regels te 
handelen, omdat hij als 
dilettant zonder regels 
ook niets kan vormen en 
de echte, objectieve regels 
niet kent.

Hij verwijdert zich 
steeds verder van de 
waarheid van de objecten 
en verliest zich op 
subjectieve dwaalwegen.

Gedachteloosheid.
Zinnelijkheid.

Savoir-vivre en 
onmiddellijk belangeloos 
contact.

Slechte verhouding met 
de buren. Leegheid.

het iets belangrijks in de 
mens.

Verkeerde 
lichaamsontwikkeling.

Gebrek aan overgang 
in het schone en volledig 
wetmatige, wat bij deze 
kunst toch noodzakelijk 
is. In tegenstelling tot 
dans.

Fantastische en 
sentimentele nulliteit. Het 
reële wordt als 
fantasiewerk behandeld.

Karikatuur van de eigen 
gebreken wegens 
rolkeuze op basis van 
persoonlijkheid.

Algemeen opgewekt 
savoir-vivre

Vindt enkel in ruwe 
omstandigheden plaats.

Gezellige gelegenheid

Onmatigheid en wild 
vermaak.

Niet nuttig en niet 
mooi. Aanhoudende 
vormeloosheid en 
smaakbederf.

De schijn voor lief 
nemen. Vervaging van 
kunst en natuur

Grotere invloed op het 
hartstochtelijke leven : 
door draagbare 
snaarinstrumenten. 
Medium van de galanterie

Karakter en 
symbolische betekenis

Geen liefhebberij. 
Ambacht.

Louter inachtneming van 
het planten zelf. Nut.

Vindt enkel in ruwe Summa. 0
omstandigheden plaats.

Nut Nadeel
voor het geheel

Dilettantisme stuurt de 
totale ruwheid. 
Het is een noodzakelijk 
gevolg van bestaande 
kunst en kan er ook een 
oorzaak van worden. Het 
kan onder bepaalde 
omstandigheden het echte 
kunsttalent aansporen en 
helpen ontwikkelen.

Terwijl het de kunst 
verlaagt, verheft het 
dilettantisme het 
handwerk tot een zekere 
analogie met kunst.

De dilettant schuwt hoe dan ook de grondigheid, slaat het aanleren 

van noodzakelijke kennis over om meteen tot de uitvoering over te 

gaan, verwart de kunst met de stof.
Zo zal men bijvoorbeeld nooit een dilettant vinden die goed tekent, 

want dan zou hij op weg zijn naar de kunst; velen daarentegen 

tekenen slecht en schilderen keurig.
Dilettanten kiezen vaak voor mozaïek en encaustiek, omdat ze de 
kunst verwarren met de duur van het werk Ze houden zich vaak 

bezig met etsen omdat vermenigvuldiging hen prikkelt Ze zoeken 
trucs, manieren, knepen, geheime middeltjes omdat ze zich meestal 

niet over het idee van mechanische vaardigheden heen kunnen zetten 
en denken dat alle problemen opgelost zouden zijn als ze maar alle

kneepjes kenden.
Omdat het 

dilettantisme de 
ontvankelijkheid 
vermindert, verwaarloost 
het een belangrijke
capaciteit.

Getj ingei

Boerendans

Reizen naar Italië en 
Frankrijk en vooral 
tuinieren hebben deze 
vorm van dilettantisme 
erg bevorderd.

Engelse smaak.
Chinese.

Waarom deze 
liefhebberij tegenwoordig 
zo sterk toeneemt.

Gelegenheid daartoe.

Tekenen

Dilettantisme ontneemt 
aan de kunst haar element 
en verknoeit haar publiek; 
het maakt dit publiek zijn 
ernst en onverbiddelijk 
oordeel afhandig. 
Door met alles genoegen 
te nemen, richt het 
dilettantisme de kunst te 
gronde en brengt het 
inschikkelijkheid en 
consideratie in zwang. 
Het begunstigt die 
kunstenaars die dichter bij 
het dilettantisme 
aanleunen, ten koste van 
de echte kunstenaars die 
groot aanzien genieten.

Vroeger Nieuwe tijd
in Duitsland

Hadrianus. Een paar 
keizers in Duitsland. 
Voor de rest hing 
dilettantisme eerder 
samen met mechanische 
kunsten, kunstdraaiwerk, 
het vervaardigen van 
horloges, enz.

Landschapschilderen 
als liefhebberij.
Veronderstelt een reeds 
gecultiveerde kunst.

Portretschilderen.
Sentimenteel-poëtische 
trend; stimuleert ook het 
dilettantisme in de 
tekenkunst.
Maneschijnen.
Shakespeares 
kopergravures bij 
gedichten. Silhouetten. 
Urnen. Kunstwerken als 
meubels.

Twee hebbelijkheden plegen bij dilettanten vaak voor te komen, 
eveneens omdat ze van ware kunst geen verstand hebben. Ze willen, 
ten eerste, constitueren, d.w.z. hun applaus moet gelden, moet hen als 

kunstenaar bestempelen. Ten tweede: de kunstenaar, de echte kenner, 

neemt de kunst en het kunstwerk ernstig en heeft er een 
onvoorwaardelijke, totale belangstelling voor; de dilettant altijd maar 
een halve. Hij beschouwt het allemaal als een spel, als tijdverdrijf, 

heeft meestal nog een bijbedoeling, een honger te stillen, een gril te 
volgen. Ze proberen aan de verantwoording tegenover de wereld en 

de eisen van de smaak te ontkomen door bij de aanschaf van 

kunstwerken meteen ook goede daden te willen verrichten: een 
veelbelovende kunstenaar te ondersteunen, een arme familie uit de 
nood te helpen; dat is altijd de reden waarom ze dit of dat hebben 
verworven; zo proberen ze nu eens hun smaak te etaleren, en dan hem 

meteen weer van elke verdenking te vrijwaren.

Precies omdat dilettanten meestal geen verstand hebben van ware kunst, verkiezen ze altijd het veelvoudige 

en middelmatige, het zeldzame en kostelijke, boven het selecte en goede. Je vindt veel dilettanten met grote 
verzamelingen; je zou zelfs kunnen beweren dat alle grote verzamelingen door dilettanten ontstaan zijn. 

Want het dilettantisme gedijt meestal, en vooral wanneer het met vermogen ondersteund is, in

Buitenland

Franse opleiding in eigen 

taal.
Latijn bij de Engelsen.

Frankrijk miniatuur 
Engeland 

landschappen, 
vergezichten en schetsen

Bijzonder geval in Italië, 
waar de grotere vocaliteit 
van de natie de 
beunhazerij tegenwerkt. 
Geldt ook voor beeldende 
kunsten.
Franse dansen gezellig en 
welvoeglijk. Refreinen. 
Engelse vrijer, zonder 
refrein. Sans façon. In 
Italië overheerst nog het 
karakteristieke en is de 
band met kunst nauwer. 
Poolse dans een 
fatsoenlijke 
societypromenade.

Fandango en 
sarmatische dans 
mechanisch gekunsteld en 
sensueel.’

In Frankrijk minder 
prutswerk in het 
dilettantisme omwille van 
verfijnde taal, dans en een 
meer voorgeschreven 
toneelkunst.

Buitenland

Jena, 3 mei 1799

Fransen

Alle Fransen zijn dilettanten in tekenkunst en muziek 
als onderdelen van de opvoeding.

Minia tuuramateurs krijgen louter dé knepen van het 
vak aangeleerd.

Voorkeur voor allegorie en allusie.

Engelsen

Dilettantisme in streken; gaan voor niets minder dan 
de Werkelijke Waarheid.

Humboldt.

Italianen

Zelden in de praktijk

Russen

Vaardigheid in het nabootsen, zonder productiviteit.

vergaarzucht; het wil alleen maar bezitten, in plaats van met overleg te kiezen en genoegen te nemen met 
weinig maar goede kunst. Dilettanten hebben voorts meestal een neiging tot patriottisme; het komt daarom 
niet zelden voor dat een Duitse dilettant zich danig interesseert voor uitsluitend Duitse kunst; vandaar de 

verzamelingen kopergravures en schilderijen van louter en alleen Duitse meesters.
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Johann Wolfgang Goethe & Friedrich Schiller — Schema's over het dilettantisme: (3) Dans (4) Bouwkunst

Dans

Nut Nadeel
voor het subject

Nut Nadeel
voor het geheel

Vroeger Nieuwe tijd 
in Duitsland

Buitenland
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Dilettantisme kan enkel 
nuttig zijn als aanloop 
naar kunst, nooit op 
zichzelf.

Lenigheiden 
mogelijkheid zich sierlijk 
te bewegen.

Gevoel en ritme bij alle 
bewegingen.

Belang - esthetisch - 
van de bewegingen.

Gereguleerd gevoel 
van opgewektheid.

Lichaamsontwikkeling.

Stemming van het 
lichaam bij alle mogelijke 
lichamelijke 
vaardigheden.

Muzikale 
lichaamsstemming.

Beweging met mate, 
tussen overvloed en 
karigheid.

Gebroken ledematen 
en gekunsteldheid.

Stijfheid en pedanterie.

Karikatuur.

Ijdelheid.

Verkeerde 
lichaamsontwikkeling.

Karakterloosheid en 
ledigheid.

Verlopen, slap wezen.

Gemaniëreerd wezen 
met overdreven sierlijke 
bewegingen.

Mogelijkheid tot sierlijke 
omgang.

Mogelijke gezelligheid 
in een geëxalteerde 
toestand.

Ofwel stijf en bedeesd 
Ofwel mateloos en ruw.

Beide kunnen door het 
bevallige en het 
beduidende verhinderd 
worden.

Neigt tot zinnelijke 
ledigheid.

Ijdelheid en eenzijdige 
oriëntatie op de 
lichamelijke verschijning.

Het is nodig een grote 
vaardigheid in de 
danskunst te bereiken 
omdat het dilettantisme 
ofwel leidt tot 
onzekerheid en 
angstvalligheid, en dus de 
vrijheid belemmert en de 
geest beknot, ofwel tot 
ijdelheid en daardoor 
uiteindelijk tot ledigheid.

Onderscheid tussen de representatieve, naïeve en 
karakteristieke dansen

Representatieve 
laten de schoonheid van 
de gestalte en de 
beweging tot hun recht 
komen en hebben een 
zekere waardigheid 
(Menuet)

Naïeve 
gaan gepaard met de 
geanimeerde toestand en 
zijn bevalliger en vrijer. 
(Engelse dansen enz.)

Karakteristieke
grenzen aan een 
objectieve kunst.

Hebben al gauw iets 
stijfs.

Worden makkelijk 
uitbundig enz.

Worden makkelijk een 
karikatuur.

Nut Nadeel 
voor het subject

Architectuur creëert een 
mooie constructie met 
eenvoudige elementen 
(verticale, horizontale 
lijnen enz) en zonder 
organische voorwaarden.

In plaats van een 
organische heeft ze een 
constructieve basis.

Ze stimuleert de vrije 
productiviteit.
Ze leidt het snelst van 
materie tot vorm, van stof 
tot verschijning, en 
beantwoordt daardoor 
aan het grootste talent van 
de mens.

Ze prikkelt en 
ontwikkelt de zin voor het 
verhevene, waartoe ze 
hoe dan ook eerder neigt 
dan tot het schone.

Ze brengt orde en maat 
aan en leert het nuttige 
aan het schone te paren en 
zelfs in karige 
omstandigheden naar een 
zekere vrijheid te streven.

Omwille van haar 
schijnbare 
onvoorwaardelijkheid 
lijkt ze makkelijker dan ze 
is, en laat men zich er 
makkelijker toe verleiden.

Omwille van de grote 
moeilijkheid in de 
architectuur om het juiste 
karakter te vinden en 
daarin afwisselend en 
mooi te zijn, zal de 
dilettant die dit niet kan 
verwezenlijken, steeds 
vervallen in ofwel het kale 
en onbeladene 
[overbeladene?], ofwel het 
plompe en lege - 
afhankelijk van de tijd 
waarin hij leeft. Een 
architectuur echter die 
haar bestaan enkel aan de 
schoonheid dankt, is van 
nul en generlei waarde als 
ze die mist.

Omwille van haar 
ideëel karakter leidt ze 
makkelijker dan andere 
kunsten tot het 
fantastische, dat juist hier 
het nadeligst is.

Omdat maar zeer 
weinigen het niveau 
bereiken van een vrije 
vorm volgens pure 
schoonheidswetten, 
vervalt de bouwdilettant 
al snel in sentimentele en 
allegorische bouwkunst 
en probeert hij het 
karakter, dat hij in de 
schoonheid niet kan 
vinden, er op deze manier 
in te leggen.

Bouwdilettantisme dat 
het schone doel niet kan 
bereiken, is gewoonlijk 
schadelijk voor het fysieke 
doel van de bouwkunst: 
bruikbaarheid en comfort.

Nut Nadeel
voor het geheel

Maakt beschaafder.
Wakkert, in geval van 

ruwheid, een zekere 
kunstzin aan en 
verspreidt die daar waar 
de kunstenaar nooit zou 
komen.

Pedanterie en 
onverschilligheid. 
Eentonigheid.

Bouwkunst

De openbaarheid en " • 
duurzaamheid van I" 
architectonische 
bouwwerken maakt de 
reeds opgesomde nadelen 
algemener en bestendiger, 
en perpetueert de slechte 
smaak, omdat hier, net 
zoals in alle kunsten, wat 
voorhanden en overal 
verspreid is, op zijn beurt 
als model dient.

De ernstige 
bestemming van mooie 
bouwwerken verbindt ze 
met de belangrijkste en 
meest verheven 
momenten van de mens; 
prutswerk betekent in 
zulke gevallen dus een 
achteruitgang op het 
domein waar de 
vervolmaking juist het 
grootst zou kunnen zijn.

Wildheid, hevigheid, 
gewelddadigheid.
Vormeloosheid.

Vroeger Nieuwe tijd 
in Duitsland

Meer handwerk. Reizen naar Italië en 
Frankrijk, en vooral 
tuinieren, hebben deze 
vorm van dilettantisme 
heel erg bevorderd.

Dilettantisme tracht 
meestal naar de 
oorsprong van de 
architectuur terug te 
keren:
a) ruw hout, boomschors 

enz.
b) zware bouwkunst, 

Dorische zuilen
c) nabootsing van 

gotische architectuur.
d) architectuur van 

fantasma’s en affecties.
e) kerstmarktarchitectuur, 

bekrompen nabootsing 
van grootse vormen. 
Gebrek aan echte 

bouwmeesters in 
verhouding tot de 
behoefte aan mooie 
architectuur zet aan tot 
dilettantisme, vooral 
omdat de welgestelde 
bouwlustigen te verspreid 
wonen.

Jena, 20 mei 1799

Buitenland

Wat over Duitsland gezegd is, geldt voor het 
buitenland in het algemeen.

Jena, 21 mei 1799



Johann Wolfgang Goéthe & Friedrich Schiller — Schema's over het dilettantisme: (5) Muziek (6) Tuinarchitectuur (9) Toneelkunst

Muziek

Nut Nadeel
voor het subject

Spel
Vorming van de 

zinnen. Mechanische 
toepassing. Tijdverdrijf 
met een zekere ernst.

Nadeel is van geen belang.

Nut Nadeel
voor het geheel

Gezellig, e
onderhoudend contact 
tussen mensen, zonder Werkt het onverschillige, halve en 
bepaald belang. karakterloze in de hand

Stemt tot een ideaal 
bestaan, ook al zet het 
alleen maar tot dansen 
aan.
FSsische zangscholen.
Vierstemmige koralen.

Vroeger Nieuwe tijd 
in Duitsland

Grotere invloed op het 
passionele leven door 
draagbare 
snaarinstrumenten, die 
meer mogelijkheden 
boden om gevoelens 
eenvoudiger te uiten.

Medium van de 
galanterie.

Vleugel en viool. Meer 
waarde gehecht aan 
mechanische vaardigheid, 
virtuositeiten 
gezochtheid, minder 
verband met leven en 
hartstocht.

Gaat over in concerten. 
Voedt de ijdelheid nog 
meer.

Buitenland

Een speciaal geval is 
Italië, waar de grotere 
vocaliteit van de natie het 
gepruts tegenwerkt.

Uitvoering
Diepere vorming van de 
zinnen. Mathematische 
bestemmingen van het 
orgaan worden ontdekt en 
gebruikt voor gevoels- en 
schoonheidsdoeleinden.

Als het autodidactisch gebeurt en niet 
onder de strenge leiding van een 
leermeester wordt aangeleerd, zoals de 
vingerzetting zelf, dan ontstaat een 
angstvallig, altijd onzeker, onbevredigd 
streven, omdat in de muziek - in 
tegenstelling tot andere kunsten - de 
dilettant geen effect kan sorteren zonder 
de regels van de kunst te beheersen.

Dilettantisme in de muziek maakt, 
meer dan in andere kunsten, het subject 
ook onbekwaam en onontvankelijk voor 
het genieten van andere kunstwerken; 
het berooft en beknot het subject door 
het in zijn 
eenzijdige, typische vorm gevangen te 
houden.

Werkt het onverschillige, halve en 
karakterloze in de hand. Ueder en opera.

Valse hoop dat een 
nationaal gevoel en een 
esthetische geest te 
cultiveren zijn door het 
componeren van 
volksliederen.

Gelegenheids-, tafel-, 
drink-, 
vrijmetselaarsliederen.

Jena, 22 mei 1799

Tuinarchitectuur

Nut Nadeel
voor het subject

Nut Nadeel
voor het geheel

Vroeger Nieuwe tijd 
in Duitsland

Buitenland

Het ideële in het reële. 
Streven naar vorm in 
vormeloze massa. Keuze. 
Mooie schikking. Een 
beeld van de 
werkelijkheid vormen, 
kortom: eerste toegang tot 
de kunst

Het reële wordt als fantasiewerk 
behandeld. Tuinieren heeft iets 
eindeloos 1) omdat het niet bepaald en 
begrensd is in de idee 2) omdat 
het materiële als iets toevalligs 
voortdurend verandert en eeuwig naar 
de idee blijft streven.

De tuinarchitectuur laat zich door de 
meer edele kunsten op een onwaardige 
manier dienen en maakt een spel van 
hun solide bestemming.

Bevordert de sentimentele en 
fantastische nulliteit

Ze verlaagt het verhevene in de 
natuur en heft het op door het na te 
bootsen.

Doordat ze zich niet laat corrigeren 
en disciplineren, bestendigt ze de 
heersende hebbelijkheid om in het 
esthetische onvoorwaardelijk en 
wetteloos te willen zijn en er op los te 
fantaseren.

Een zuivere en bovendien Vermenging van kunst en natuur, 
mooie omgeving heeft 
altijd een weldadig effect De schijn voor lief nemen,
op de maatschappij.

De daarbij horende gebouwen worden als lichte, 

spindelvormige, houten constructies opgetrokken 
en halen het idee van solide architectuur onderuit. 

Strooien daken op een plankenbeschot, het neigt 
allemaal tot kaartenhuisarchitectuur.

Franse tuinarchitectuur 
van haar beste kant, 
vooral tegenover de 
heersende smaak 
beschouwd.

Engelse smaak berust 
op het nuttige, dat de 
Franse moet opofferen.

Nagebootste Engelse 
smaak heeft de schijn van 
nuttigheid.

Chinese smaak.

Jena, 22 mei 1799

Nut Nadeel 
voor het subject

Gelegenheid zich te 
bekwamen in het 
declameren.

Aandacht voor de 
representatie van zichzelf; 
deelt in de aangehaalde 
voordelen van de dans.

Enige oefening van het 
geheugen; zinnelijke 
oplettendheid en 
accuratesse.

Karikatuur van de eigen onvolkomen 
persoonlijkheid.

Leidt de geest af van alle besognes 
door een fantastisch uitzicht voor te 
spiegelen.
Inzet van de volledige belangstelling en 
passie, zonder resultaat; eeuwige cirkel 
in een eentonige, steeds herhaalde en tot 
niets leidende bedrijvigheid.
(Dilettanten vinden niets zo verrukkelijk 
als de repetities voor een komedie;
beroepsacteurs haten ze.)

Met applaus wordt de dilettant bij 
voorkeur ontzien en vertroeteld.

Eeuwige prikkeling tot een 
gepassioneerde toestand en gedrag 
zonder tegengewicht; alle hatelijke 
passies worden gekoesterd, met de 
ergste gevolgen voor het civiele en 
huiselijke leven.

Afstomping van het gevoel voor 
poëzie.
Geëxalteerd taalgebruik bij alledaagse 
gevoelens.

Een rommelmarkt van ideeën, 
passages en beschrijvingen in de 
herinnering.

Over het algemeen onnatuurlijkheid 
en gemaaktheid, ook in het gewone 
leven.

Toneelkunst

Nut Nadeel
voor het geheel

Vroeger Nieuwe tijd 
in Duitsland

Buitenland

0

Voorwaarde waaronder 
hoogstens een matige 
uitoefening van de 
toneelkunst onschuldig en 
toelaatbaar, zelfs min of 
meer goed te keuren zou 
kunnen zijn.

Permanentie van 
hetzelfde gezelschap.

Gepassioneerde 
stukken te vermijden; 
keuze van verstandige en 
gezellige stukken.

Af te raden voor 
kinderen en erg jonge 
mensen.

Uiterste strengheid in 
uiterlijke vormen.

Uiterst verderfelijke toegevendheid 
tegenover mediocriteiten en 
onvolkomenheden in een openbaar en 
heel persoonlijk geval. (Het koesteren 
van onechtheid, leedvermaak en 
boosaardigheid.)

De algemene tolerantie tegenover het 
inheemse wordt in dit geval groter.

Uiterst verderfelijk gebruik van 
amateurtoneel in de opvoeding van 
kinderen, waar het resulteert in een 
totale frats; meteen ook de gevaarlijkste 
vorm van vermaak aan universiteiten
enz.

Vernieling van de idealiteit van de 
kunst, omdat de amateur, die niet 
hogerop geraakt door zich de 
kunstbegrippen en tradities eigen te 
maken, alles door een pathologische 
werkelijkheid moet bereiken.

Jezuïetenscholen.
Franse amateurkomedies 
ter ontwikkeling van de 
taal in huizen van 
aanzien.

Filantropie.
Vermenging van 

standen in Duitse 
amateurkomedies.

Franse komedie is ook 
bij amateurs meer 
voorgeschreven en een 
gezelligheidsinstelling.

Engelse (quaeritur) 
Italiaanse 
amateurkomedie spitst 
zich toe op poppenspel en 
marionetachtige 
representatie.
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Johann Wolfgang Goethe & Friedrich Schiller — Schema's over het dilettantisme: (7) Lyrische poëzie (8) Pragmatische poëzie

Poëzie
1) Lyrische

Nut Nadeel Nut
voor het subject voor het geheel

Nadeel Vroeger Nieuwe tijd
in Duitsland

Buitenland
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1 6

Ontwikkeling van de 
gevoelens en de talige 
expressie van die 
gevoelens; cultuur van de 
verbeeldingskracht, 
vooral als onderdeel van 
de geestelijke vorming.

Ontwikkeling van het 
gevoel voor ritme.

Idealisering van de 
voorstellingen bij 
alledaagse voorwerpen.

Stimulering en 
afstemming van de 
productieve 
verbeeldingskracht op de 
voornaamste functies van 
de geest, ook in de 
wetenschappen en het 
praktische leven.

Elk ontwikkeld mens 
moet zijn gevoelens 
poëtisch mooi kunnen 
uitdrukken en bijgevolg 
in staat zijn een goed 
(lyrisch) gedicht te 
schrijven.

Omdat er nu eenmaal 
geen objectieve wetten 
bestaan, noch voor de 
innerlijke, noch voor de 
uiterlijke aspecten van een 
gedicht, moeten de 
liefhebbers zich nog 
strenger dan de 
professionelen aan 
onbetwiste, goéde 
modellen houden, eerder 
de bestaande, goede 
poëzie nabootsen dan 
naar originaliteit streven, 
en wat de uiterlijke en 
metrische aspecten 
betreft, de algemeenste 
wetten rigoureus in acht 
nemen.

En omdat de dilettant 
zich enkel op basis van 
modellen kan 
ontwikkelen, moet hij, om 
eenzijdigheid te 
vermijden, zoveel 
mogelijk voorbeelden 
leren kennen en het 
domein van de poëtische 
literatuur nog grondiger 
verkennen dan de 
kunstenaar zelf.

Bellettristische 
oppervlakkigheid en 
leegte, verzuim van 
grondige studies of 
slechts oppervlakkige 
bestudering.

Meer dan bij andere 
kunsten bestaat hier het 
gevaar dat een louter 
dilettantistische 
vaardigheid met echte, 
professionele kunst wordt 
verward, en in dat geval 
is het subject er slechter 
aan toe dan bij om het 
even welke andere 
liefhebberij, omdat zijn 
bestaan totaal onbenullig 
is; want een dichter is 
niets, als hij het niet in alle 
ernst en volgens de regels 
van de kunst is.

Dilettantisme 
vermindert over het 
algemeen de gevoeligheid 
en ontvankelijkheid voor 
het goede dat zich buiten 
het eigen domein afspeelt, 
en terwijl de dilettant 
rusteloos blijft produceren 
en niets volmaakts 
bereikt, sluit hij zichzelf af 
voor alle vorming die 
hem door het goede van 
buitenaf zou kunnen 
toewaaien.

Twee soorten 
dilettantisme doen zich 
voor. Ofwel verwaarloost 
de dilettant het (absoluut 
noodzakelijke) 
mechanische aspect en 
meent hij dat het volstaat 
als hij geest en gevoel laat 
zien. Ofwel zoekt hij de 
poëzie alleen in het 
mechanische, waarin hij 
een ambachtelijke 
vaardigheid kan 
ontwikkelen zonder geest 
of inhoud. Beide vormen 
zijn even schadelijk, maar 
de ene is nadeliger voor 
de kunst, terwijl de 
andere het subject zelf 
schaadt.

Ontwikkeling van de taal 
in het algemeen.
Grotere belangstelling in 
de humaniora, in 
tegenstelling tot de 
ruwheid 
van onwetenden of de 
pedante kleingeestigheid 
van zakenlui of 
schoolgeleerden.

Alle dilettanten zijn 
plagiarii. Ze ontzenuwen 
en vernietigen al het 
oorspronkelijk mooie in 
taal en gedachte doordat 
ze het nazeggen, na-apen 
en hun ledigheid ermee 
oplappen. Zo wordt de 
taal geleidelijk aangevuld 
met bijeengeplunderde 
frasen en formules die 
niets meer zeggen; je kunt 
hele boeken lezen die 
stilistisch prachtig zijn, 
maar hoegenaamd geen 
inhoud hebben. Kortom, 
al het werkelijk mooie en 
goede van de echte poëzie 
wordt door het hand over 
hand toenemende 
dilettantisme ontheiligd, 
verlaagd en te schande 
gemaakt.

Latijnse verzen. 
Pedanterie.
Meer handwerk, 
vaardigheid zonder 
poëtische geest.

Bellettrie 
Muzenalmanakken, 
tijdschriften.
Opkomst en verspreiding 
van vertalingen.
Onmiddellijke overgang 
van school en universiteit 
naar het schrijversvak. 
Periode van de balladen 
en volksliederen.
Gejïner, poëtisch proza. 
Karlsruhe, nadrukken van 
meesterwerken.

Barden.
Burgers invloed op het 

geleuter.
Onberijmde verzen, 

Klopstocks oden.
Claudius.
Wielands laksheid.

Dat de Duitse taal zich 
niet door een groot 
poëtisch genie, maar 
enkel dankzij 
middelmatige dichters 
langzamerhand tot een 
poëtische taal heeft 
ontwikkeld, zou de 
dilettant ertoe moeten 
aanzetten zijn geluk er 
eveneens in te beproeven.

Schaamteloosheid van 
het jongste dilettantisme, 
gestimuleerd en in stand 
gehouden door 
reminiscenties aan een 
rijke, gecultiveerde 
poëtische taal en door de 
ongedwongenheid 
waarmee men zich goed, 
mechanisch kan uiten. 
Bellettrie aan de 
universiteit 
teweeggebracht door een 
moderne manier van 
studeren.

Vrouwenpoëzie.

De opleiding in de Franse taal en literatuur heeft 
ook het dilettantisme 
artistieker gemaakt.

Fransen zijn altijd rigoureuzer geweest, hebben 
strenger aangedrongen op juistheid en ook van de 
dilettant goede smaak en geest geëist, zowel 
wat de innerlijke als de feilloze uiterlijke aspecten van 
de zegging betreft.

In Engeland is het dilettantisme eerder bij het Latijn 
en Grieks gebleven.

Sonnetten van de Italianen.

Jena, 23 en 24 mei 1799

Nut Nadeel
voor het subject

4 Alle nadelen van het
dilettantisme in de 
lyrische poëzie gelden 
hier in nog veel grotere 
mate; niet alleen de kunst, 
ook het subject 
ondervindt meer nadeel 

Dramatische prutsers 
kramen de grootste onzin 
uit om hun werk te 
etaleren.

Poëzie 
b. Pragmatische

Nut Nadeel Vroeger Nieuwe tijd
voor het geheel in Duitsland

4 Vermenging van
genres. 

Reden waarom de 
dilettant het machtige, 
passionele, sterke, 
karakteristieke haat en 
enkel het middelmatige, 
deugdzame produceert.

De dilettant zal nooit 
het object, enkel zijn 
gevoel ten aanzien van 
het object beschrijven. 
' Hij ontvlucht het 

karakter van het object.
Alle dilettantische 

voortbrengsels in deze 
poëzievorm zullen een 
pathologisch karakter 
hebben en alleen maar de 
af keer of aandrang van 
hun geestelijke vader 
uitdrukken.

De dilettant meent met 
geestigheid tot poëzie te 
komen.

Buitenland

Jena, 24 mei 1799

Vertaling uit het Duits: Dirk Van Huile



ze elke conventie of regel meteen van zich 
afwerpt; men zou kunnen zeggen dat de 
kunst deze aanvankelijk slechts aanvaardt 
in de mate waarin ze ermee kan werken. De 
conventie staat onophoudelijk ter discussie, 
ze moet als het ware vanuit het ‘werken’ 
telkens opnieuw tot stand worden gebracht, 
telkens opnieuw gelegitimeerd. Ze wordt 
slechts aanvaard in de mate waarin het sub
ject zich aan de oorsprong van de regels en 
de overgeleverde vormen kan plaatsen. De 
kunst ontdoet de overgeleverde schema’s 
en formules systematisch van hun uitwen
digheid, of - zoals Adomo dat hegeliaans 
zou uitdrukken - subjectiveert ze. Ze wil de 
schema’ s onschematisch ‘herscheppen’ : dat 
deed Beethoven met de sonatevorm van het 
Weense classicisme, of Delacroix met de 
historieschilderkunst.

De dwang om niets te aanvaarden dat 
niet subjectief kan worden gelegitimeerd, 
zet de conventies uiteindelijk ook op het 
spel. Het feit dat de kunst mondigheid eist, 
drijft haar er ook toe de conventies te ont
binden. Ze wil de samenhang rechtstreeks, 
in een mondige samenspraak met de mate
rialen tot stand brengen - zonder nog op de 
vreemde, ‘bemiddelende’ instanties te ver
trouwen die de conventies zijn. Ze streeft 
met andere woorden naar een samenhang 
die radicaal concreet is, die zuiver ‘vanuit 
de zaak zelf tot stand komt, en op elk 
moment door dat waakzame, mondige sub
ject tot stand wordt gebracht.

Hoe totaler en ‘vrijer’ dit subject ech
ter in het materiaal heerst, hoe minder deze 
heerschappij er nog toe doet. Met andere 
woorden: hoe willekeuriger ze wordt. Het 
subject dat zijn subjectiviteit volledig door
drijft, komt in de volmaakte beheersing van 
het materiaal niet tot zichzelf. Het stoot in 
de bevrijde, sprakeloze stof, die ontdaan is 
van alle schematische uiterlijkheid, slechts 
op de blinde willekeur van zijn heerschap
pij. Doorgedreven subjectivering tendeert 
naar het amorfe. Op het einde van de negen
tiende eeuw belandt de kunst in een situatie 
waarin subjectieve triomf en objectieve 
willekeur eikaars pendant vormen. Het to
taal worden van de subjectieve heerschappij 
slaat om in zijn tegendeel. De totale vrijheid 
blijkt volledig abstract. Vrijheid is immers 
maar concreet als ze zich tegen iets 
heteronoom moet doorzetten, als er dus nog 
iets te bevrijden fs. Nu het subject nergens 
nog zin ontleent aan een substraat dat weer
stand biedt, voelt het de grond onder de 
voeten wegzakken. Het subject dat meester 
van de regels wilde worden, heeft zelf het 
vacuüm geopend. Het maakt vervolgens 
enkel nog reclame voor zichzelf, voor de 
verzelfstandigde ‘Geist’, het spook dat het 
zelf geworden is; of het verliest zich in een 
blind geloof aan de materialen, en meent de 
wetten van de kosmos in sprakeloos gewor
den kleuren en klanken te lezen. Dat het 
subject zich niet meer in het materiaal her
kent, doet het in blinde verering voor het 
materiaal knielen. In veel kunst rond en na 
1900- of die zich nu aan kleurensymboliek, 
getallenmystiek of andere vormen van 
materiaalfetisjisme overgeeft - wordt bij
gelovig gepuzzeld met de vermeende na
tuurwetten van het materiaal. Terwijl de 
kunst in de waan leeft dat de betekenis haar 
door het zuivere natuurmateriaal wordt toe
gefluisterd, is de willekeur van die beteke
nis eclatant. Ze is af te lezen aan talloze 
pogingen uit die tijd om kleuren en klanken 
te rijmen volgens synesthetische principes 
(die vaak alleen maar het product lijken van 
een partijtje dobbelen), of spreekt later ook 
uit veel pseudo-wetenschappelijke orde- 
ningsdrift van kunst uit de Bauhaus- 
periode. [14]

‘Kunstenaar zijn’ krijgt van dan af iets 
ijl. Het esthetische subject verzelfstandigt 
zich, en de kunst neigt meer en meer tot 
producten van een soort abstracte esthe
tische gevoeligheid. Ze worden esthetisch 
‘zonder meer’, zoals men dat, in de woorden 
van Adorno, “kan observeren aan de 
producten van mensen waarvan men zegt 
dat ze artistiek begaafd zijn, maar niet voor 
iets bepaald.” [15]

De geheime droom dat het bevrijde 
subject zich ooit één zou weten met het 
vreemde materiaal, en in die eenheid zich
zelf zou realiseren, loopt uit op een punt 
waar die subjectiviteit in zijn radicale 
uiterlijkheid verschijnt: de kunstenaar die 
alles kan doen, blijft in dit ‘alles’ radicaal 
exterieur aan zijn materiaal. Zijn ingrijpen 
is even ‘vrij’ als vrijblijvend. Subjectieve 
beheersing die totaal is geworden, heeft 
geen enkele zin meer: de wilsbeschikkingen 
van het subj eet onderscheiden zich nog nau
welijks van toevalsproducten. Thans ervaart

Beispiele, Akkorde zu bilden, die nach meiner Empfindung die 
unten abgebildeten Farben in sich tragen.

A) Unbunte Farben (Grauleiter)

Lszló, Farblichtmusik

Verlag von Breitkopf & Hrtel, Leipzig

Alexander Laszló

uit het boek ‘Die Farblichtmusik’, Leipzig, 1925

het subject dat alle conventies had opge
ruimd, zichzelf als conventioneel. De eis tot 
mondigheid heeft het finaal met zijn 
onmondigheid geconfronteerd.

Dilettant/professioneel

Wat betekent het in die context nog om 
dilettant of professioneel te zijn? Men kan 
zich moeilijk nog laten voorstaan op profes
sioneel kunstenaarschap als de idee van het 
mondige kunstwerk zelf op het spel is ko
men te staan. De kunstenaar die radicale 
mondigheid eist, verwerpt met de regels en 
de normen ook de meetbaarheid van zijn 
competentie. Slechts zolang deze ontwik
keling haar eindpunt nog niet bereikt had, 
kon het dilettantische nog een polemische 
lading dekken.

Toen Jules Laforgue, auteur en criti
cus van de Franse impressionisten, vooreen 
‘nihilistisch dilettantisme’ in de pen kroop, 
en Erik Satie zich ‘nobiledilettante’ noemde, 
sprak daaruit een geest van revolte of iro
nisch verzet. Zolang het nog zaak is dat het 
subject de conventies dynamisch heruitvindt, 
is de verhouding tussen geslaagd en mislukt 
een spanningsverhouding. Johannes Brahms 
kon zich in de uiterste inspanning bij het 
componeren nog beklagen over de vloek 
van het dilettantisme - hij die de laatste is 
van de negentiende-eeuwse componisten 
die men wel met dilettantendom zou asso
ciëren. Als meester van de absolute econo
mie was de dreiging van het dilettantische 
de tol voor de radicale verantwoording die 
hij - tegen de weerstand van de conventies 
in - voor elke noot wilde afleggen.

Voor de negentiende eeuw hebben ter
men als professioneel of dilettantisch nog 
een betekenis die past binnen de door Goethe 
en Schiller uitgezette dichotomie. Zoals 
Debussy zich nog ‘antidilettante’ noemde, 
zo kon het kindse, dilettantische, onaange
paste van Mahlers symfonische muziek nog 
het karakter aannemen van een unheimlich 
protest tegen het geslaagde, geïntegreerde 
kunstwerk. “Toen Debussy de première van
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de tweede symfonie uit protest verliet, heeft 
de gezworen antidilettant zich als een echte 
vakman gedragen; voor hem mag de Tweede 
geklonken hebben, zoals de schilderijen van 
Henri Rousseau eruit zien tussen de 
impressionisten van het Jeu de Paume.” 
Maar, zo bedenkt Adomo zich enkele regels 
verder, “...dat alles speelde zich af te mid
den van de tonaliteit. Misschien zijn 
vervreemdingseffecten slechts mogelijk in 
relatie tot iets dat tot op zekere hoogte 
vertrouwd is; vervluchtigt dit, dan vergaan 
ook zij.” [16] Slechts waar het subject zich 
nog tot ‘iets vertrouwd’ verhoudt, kon dat 
bevreemdend onaangepaste van Mahler nog 
waarlijk binnenbreken, en protesteren te
gen een valse mondigheid, tegen de leugen 
van een verzoening tussen subject en over
geleverde taal. Als Mahlers muziek ‘wei
gert’ volwassen te worden, dan omdat ze 
protesteert tegen een subject dat doet alsof 
het meester is van zijn taal, daar waar het in 
feite enkel de conventies ‘spontaan’ her
schept. Het is de overgeleverde, conventio
nele taal die het subject toelaat zich van zijn 
regelloze, ‘dilettantische’ subjectiviteit te 
ontdoen, en dat - schijnbaar - zonder zich
zelf te verliezen. Alleen waar die conventio
nele basis nog niet weggevallen is, kan het 
subject doen alsof het in één geut schept en 
daarbij toch zichzelf machtig blijft. Alleen 
door zich in te schrijven in het uiterlijke, 
vreemde van de conventies, kan het doen 
alsof het uit eigen naam sprak. Langzaam is 
echter duidelijk geworden dat het zijn eigen 
subjectiviteit moest prijsgeven aan de taal, 
dat het zich móest overleveren aan de con
venties, en dat het die dilettantische, onge
regelde ‘lust’ moest verdringen om de illu
sie van een ‘mondig’ subject in stand te 
kunnen houden. Om zich onconventioneel 
te kunnen gedragen, heeft het conventies 
nodig; deze aporie weigert Mahlers muziek 
onder de mat vegen. In de schilderkunst is 
ze waarschijnlijk het duidelijkst te zien. Zo 
zijn het juist de impressionisten geweest, 
die hebben gestreefd naar een onbemid
delde registratie, en onder dat primaat kleur 

en geste een toenemende autonomie hebben 
verleend. Maar precies in die onmiddellijk
heid van de waarneming die door de bemid
delende conventies heen brak, verscheen 
het subject als gedesubjectiveerd, en ont
stond een ‘anonieme’ schilderkunst. Goethe 
en Schiller deden al vermoeden .dat de 
kanteling van mondigheid in dilettantisme 
in de geste van het schilderen loerde. “Zo 
zal men bijvoorbeeld nooit een dilettanto 
vinden die goed tekent, want dan zou hij op 
weg zijn naar de kunst; velen daarentegen 
tekenen slecht en schilderen keurig.” Hun 
opmerking verraadde natuurlijk hun 
classicistische esthetica, die het disegno (de 
planmatige tekening) als grondslag van de 
beeldende kunst naar voren schoof - de 
reden ook dat hun schema over beeldende 
kunst met de term ‘Zeichnung’ is aange
duid. Maar de emancipatie van de landschap
schilderkunst werd altijd al begeleid door 
een schaduw van onprofessioneel gedrag 
- van mensen die gezellig buiten gaan schil
deren, kan men zich afvragen of het hen wel 
om de schilderkunst te doen is. Het schets
matige, snelle schilderen associeerde men 
bezorgd met slordigheid en het verwaarlo
zen van professionele standaards - want zo 
zou iedereen het kunnen.

De geste van het schilderen lijkt in 
haar brute, weke materialiteit, wel tot regel
loos plezier voorbestemd. Geen artistiek 
gebaar is meer dilettantisch -in regres
sieve, infantiele zin- dan dit schilders- 
gebaar, dat onmiddellijk naar vormloosheid 
tendeert. Precies daar verschijnt het blinde 
moment in wat voor het expressionisme 
‘zuivere uitdrukking’ heette.

Nu de idee van het ‘geslaagde werk’ als 
dusdanig problematisch is geworden, heeft 
de ‘onprofessionele’ geste haar negativiteit 
verloren. Het ‘niet kunnen’ is van zijn vloek 
en polemische kracht beroofd. Het subject 
van de moderne kunst dat zijn subjectiviteit 
doordrijft en ‘voltooit’, is in haar onophou
delijke pogingen om mondigheid te verwer
ven, juist uitgelopen op een punt waar het 
zich in zijn radicale onmondigheid toont. 
Het reddeloze, dilettantistische subject van 
Goethe en Schiller, of van daarna, blijkt die 
onmondigheid maar te boven te kunnen 
komen door zich te objectiveren in een taal 
waarin het onmiddellijk al verdwijnt. Het 
kan zich slechts het subject en de oorsprong 
van de taal wanen, dankzij die taal waarin 
het altijd aan zichzelf ontvalt. Waar het zich 
van de taal emancipeert om zich onbemid
deld en ‘zuiver’ uit te drukken, blijkt het 
plots helemaal niet ‘zuiver’ aanwezig en 
komt het niet tot zichzelf. Hier licht juist op 
dat het altijd een spook van zichzelf moest 
worden, een dubbelganger zonder origineel 
om zijn onmondigheid te boven te komen.

Daarmee is ook het klassieke onder
scheid tussen dilettantisme en professiona
lisme, mondigheid en onmondigheid, on
houdbaar geworden. Dit besef kan men ech
ter niet zomaar - probleemloos - beamen. 
Men kan niet zonder meer stellen dat ieder
een vanaf nu evenzeer professioneel als 
dilettant is, en dat het verschil er gewoon
weg niet meer toe doet. De kunst kan nooit 
verzoend zijn met het vacuüm waar ze op 
uitgelopen is, en doen alsof er niets aan de 
hand is. Alleen is het punt natuurlijk dat dit 
onophoudelijk gebeurt. Het moderne va
cuüm wordt onophoudelijk verdrongen en 
op hetzelfde moment geëxploiteerd. Het 
feit dat er vandaag zoveel slechte kunst is, 
meer dan ooit zelfs, bewijst vooral dat het 
‘eender wat’ waar men in beland is, onver
teerbaar is, en dat de kunst geen omgang 
vindt met de grondeloosheid van haar sub
ject.

Wat doe ik hier als ik eender wat 
neerleg, wat is die beslissing waaraan ik al 
ontval óp het moment dat ik ze genomen 
heb? Wat is dat aan zichzelf ontvallen van 
de taal, dat maakt dat mijn beslissing, eens 
ik ze neem, de onzijdigheid van een totaal 
uitwendige beslissing aanneemt? De kun
stenaar moet nog altijd iets doen dat aan zijn 
onmondigheid ontstijgt; hij moet ze op een 
of andere wijze dubbel plooien, en een om
gang ontwikkelen met het onmogelijke, 
noodzakelijk blinde besef dat ‘eender wat’ 
hij doet kunst is. Hij is ertoe gedwongen 
deze aporie zelf aan de orde te stellen, wat 
automatisch betekent dat hij ook niet anders 
kan dan ‘net ontkomen’ aan de afvalhoop 
waarop zijn kunst tot stand komt.

De vraag naar wat de kunstenaar moet 
doen, is niet overbodig maar eerder nog 
ondraaglijker geworden. Daar komt nog bij 
dat dilettantisme vandaag overal in de cul
tuur is doorgedrongen. Nu het dilettantische 
gebaar van haar kritische kracht is ontdaan,
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is de dilettantenromantiek alomtegenwoor
dig. De verering van het fragmentaire en het 
onaffe, de charme van de onhandigheid, ze 
horen bij de standaardkwaliteiten van de 
hedendaagse kunst. Zo zijn ook de afkeer 
van het propere en gladde, de cultus van het 
ongecultiveerde, spontane, gewone, alle
daagse tot obligate merktekens van de kunst 
en het kunstdiscours geworden. Men vindt 
gewilliger gehoor door de broosheid en de 
onzekerheid van zijn praktijk toe te geven, 
dan door te pochen over de professionaliteit 
ervan. Ook wie professioneel en cool wil 
zijn, past het om af en toe eens de onzeker
heid van het artistieke proces toe te geven. 
Zich polemisch aanprijzen als ‘antidilettant’, 
zoals Claude Debussy nog deed bij monde 
van zijn alter ego Monsieur Croche, is niet 
meer vanzelfsprekend. Terzelfdertijd func
tioneert de kunstenaar wel als professional. 
Het kunstonderwijs hamert meer dan ooit 
op mondigheid in alle aspecten en onderde
len van het kunstbedrijf, en de kunstenaar 
heeft het functioneren van dat bedrijf goed 

8 onder de knie. Kunstenaars weten zich méér 
8 dan ooit professioneel te organiseren, maar 
E terzelfdertijd heerst er een soort schuldge- 
9 voel over die professionaliteit, wat dé be- 
§ hoefte aanwakkert om de dilettant uit te 
s hangen, de onzekerheid en het zoekende 
8 van zijn activiteit te benadrukken.
9 Daarmee vervult de kunstenaar — öp 
& een professionele wijze - een functie in een 
£ overgeprofessionaliseerde maatschappij. De 
8 kunst is vandaag immers meer dan ooit het 
Q domein waar alle geknoei en gemodder

wordt toegelaten; een symptoom daarvan is 
al de tolerantie tegenover of zelfs de mate
loze bewondering voor uitspraken van kun
stenaars, of die nu op hun eigen positie als 
kunstenaar of op eender welk ander kennis
domein betrekking hebben. Alles wordt van 
hen gepikt. Kunstenaars kunnen zich de 
grootste onzin permitteren, zonder daar op 
afgerekend te worden, en het ultieme, hul
peloze alibi daarvoor luidt: het is tenslotte 
toch kunst. Van alle geknoei en onvermo
gen, dat de professionalisering niet wil dul
den, is de kunst het bodemloze afwaterings
kanaal. Ongerijmdheden, vrijblijvendheid, 
gezwans en wild speculeren, het wordt alle
maal aan de kunstenaar uitbesteed, en dit 
opdat wij er van kunnen genieten. Maar wij 
genieten niet alleen van het geobjectiveerde 
surrogaat voor wat ons onthouden wordt, en 
evenmin genieten we alleen van de veelvul
dig aangeprezen participatie en interactie 
waar de recente kunst zo prat op gaat. Als 
vergoeding voorde professionalisering waar 
we allemaal onder te lijden hebben, wordt 
iedereen kunstenaar. Alle professionele ge
bieden worden door ‘verkunsting’ bewerkt; 
tot in bedrijven en marketingbureaus heeft 
iedereen ‘zijn eigen stijl’ en is iedereen 
creatief. Het gevolg is dat iedereen een 
beetje dilettant is - of mag zijn - in zijn 
éigen job, en dat eigenheid en afwijking in 
dezelfde mate worden onderstreept als ze de 
facto worden uitgebannen. De exploitatie 
van de dilettant is de onafscheidbare scha
duw van een geprofessionaliseerde wereld. 
De centrale paradox luidt: de dilettant is

ongewenst, en bijgevolg gevraagd. Hij staat 
voor een ongewenste wensdroom. Hoe ‘on
mogelijker’ om dilettant te zijn, hoe groter 
de vraag naar de dilettant—of naar de illusie 
óm dilettant te zijn. Net zoals hard sciënti sme 
bijgeloof opwekt, en de wetenschapper zich 
na zijn uren aan religieus-mystieke verken
ningstochten waagt. Het professionele dat 
dilettantisme wil overwinnen, produceert 
het onophoudelijk.

Voor de kunst is de vraag wat haar te 
doen staat, nu ze niet alleen op de 
onmondigheid is gestoten die haar mondig
heid draagt, maar nu die ‘onmondigheid’ tot 
het algemene stijlprincipe is geworden - in 
de artistieke gedragscode én in de profes
sionele samenleving.
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le phénomène photographié fig. 2 est différent de celui de la figure 1 car les angles 
ne concordent pas avec ceux que la théorie dynamique indique si les deux branches 
de l’y étaient les trajectoires respectives de la particule a et de l’atome d’azote, la 
branche principale de l’y est encore le trajet d’une particule a ordinaire, mais la
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‘Kwaliteitsbeheer’:
het fantasma van de professionele samenleving

Bart VERSCHAFFEL

De gedachte dat men op een ‘methodische’ 
manier kan handelen, en zo het maken van 
dingen en zelfs het organiseren van de we
reld geheel rationeel kan laten verlopen, 
dateert uit de zeventiende eeuw. Ze is ver
bonden aan een mechanistische werkelijk
heidsopvatting. Men gaat er van uit dat men 
menselijk denken en handelen kan ontleden 
in onderdelen of stappen, de principes en 
doeleinden ervan kan bepalen, en zo, ver
trekkend van zekere uitgangspunten en dui
delijke doelen, via geldige redeneringen en 
procedures, absoluut geldige conclusies of 
resultaten kan garanderen. Rationeel han
delen is geheel expliciteerbaar of transpa
rant, geheel controleerbaar en ‘algemeen’ 
of onpersoonlijk: elke stap wordt door ‘we
ten ’ gedekt en verantwoord. Descartes stelde 
in het vooruitzicht dat niet enkel het denken, 
maar ook het menselijke handelen, inclusief 
moraal en politiek, zich op die manier zou 
kunnen funderen op eerste en zekere uit
gangspunten.

Een paar eeuwen lang heeft men het denken 
methodes voorgeschreven, maar het 
cartesiaanse rationaliteitsmodel is uiteinde
lijk onbruikbaar gebleken als kennismodel 
en kennisnorm. De nieuwe kennisleer en de 
wetenschapsfilosofie hebben aangetoond dat 
zeer succesvolle kennispraktijken en zelfs 
de positieve wetenschappen de facto hele
maal niet ‘methodisch’ te werk gaan, en dat 
er met een normatief rationaliteitsbegrip 
niet veel te beginnen valt. Het cartesiaanse 
rationaliteitsideaal blijkt evenwel, onopge
merkt, elders een toepassingsgebied en een 
tweede leven gevonden te hebben: het stuurt 
de mechanisch-automatische, industriële 
productie en het industrieel management. 
De productie van auto’s, beton of bier ver
loopt immers geheel lineair en controleer
baar. Men kan het productieproces van een 
auto of een fles bier analyseren, de stappen 
inventariseren en apart ontleden, vervol
gens elk van deze handelingen rigoureus 
uitvoeren, en zo de kwaliteit van het 
eindproduct garanderen. Men zou de doel
matigheid van het handelen en de resultaten 
ook achteraf kunnen evalueren, maar het is 
natuurlijk beter om vooraf procedures vast 
te leggen en alles doorlopend te controleren. 
Wanneer alles op de voorgeschreven ma
nier verloopt, wordt de productie immers 
wetenschappelijk beheerst, en mogen we er 
op rekenen dat het eindproduct goed zal 
zijn.

Het cartesiaanse rationaliteitsbegrip impli
ceert het begrip van toepasbare kennis, dat 
één van de noodzakelijke ingrediënten vormt 
van ons begrip van professionaliteit. Han
delen wordt ‘professioneel’ wanneer het 
technisch wordt, d.w.z. wanneer het ge
stuurd wordt door deskundigheid of door 
kennis van de voorschriften voor het ver
vaardigen van dingen of het aanpakken van 
specifieke problemen. Het is het uitvoeren 
van een handeling volgens een procedure 
die dat handelen technisch en effectief maakt: 
de procedure richt het handelen zuiver op 
een vooropgesteld doel. De professional 
handelt daardoor ‘algemeen’ en onpersoon
lijk: hij sluit per bepaling en bewust alle 
andere mogelijke ‘subjectieve’ handelings- 
principes uit: ervaring, intuïtie, schoonheid, 
idealen, waarden, plicht, verlangen, tradi
tie, ...

Wanneer het handelen, of een instelling of 
institutie die een handeling draagt, één dui
delijk doel voor ogen heeft en daadkracht 
wil tonen, vraagt het als vanzelf naar een 
methodische aanpak en naar controle. Een 
van de oudste voorbeelden van het 
mechaniseren van sociale activiteit is het 
realiseren van grote gebouwen - de 
pyramides bijvoorbeeld - met een georga
niseerde massa mensenkracht. Het proto
typische voorbeeld en het basisbeeld van 
gecalculeerd en doelgericht handelen, is 
natuurlijk de oorlogsvoering. Maar sedert 
een tiental j aar is ons basisbeeld en ideaal
beeld van rationeel, doelgericht en succes
vol handelen het economische of bedrijfs
matige handelen. De bedrijfslogica verraadt 
haar afkomst trouwens niet: zoals elk com

plex sociaal handelen dat snel één duidelijk 
en voorgeschreven doel wil bereiken, kiest 
ze bijna vanzelf voor de militaire metaforiek. 
De grote bedrijfsleiders en managers zijn 
ware ‘condottieri’, ‘captains of industry’, 
die strategische toekomstplannen, tactische 
listen en mediacampagnes bedenken, die 
personeel recruteren, trainen en enthousias
meren voor de concurrentiestrijd. Om han
delen militair of economisch succesvol en 
sterk te maken, is het evenwel absoluut 
nodig eerst duidelijke doelen te formuleren. 
Zonder doel kan men geen strategie bepalen 
en winnen. Alles begint dus met de eindter
men: we moeten weten wat we willen. Dan 
weten we precies waartoe het handelen moet 
bijdragen, en kunnen we elke handeling 
beoordelen op haar doelrationaliteit en 
effectiviteit.

Het eerste en soms zelfs enige criterium 
voor alle vormen van kwaliteitsvol sociaal 
handelen, is dat het ‘succesvol’ dient te zijn. 
(Niemand wil nog interessante impasses of 
mislukkingen, weg met het besef dat de 
mens een geboren verliezer is.) Voort
geblazen door de economische hoogcon
junctuur is in de jaren negentig de 
instrumentele handelingsrationaliteit, onder 
de vlag van ‘kwaliteitsdenken’ en zin voor 
efficiëntie, vanuit het economische veld 
doorgedrongen of ingevoerd op andere ge
bieden van sociaal handelen. Men neemt 
zich voor om ongeveer alle vormen van 
sociaal of maatschappelijk handelen te ra
tionaliseren en te verbeteren door het te 
organiseren in functie van vastgestelde doe
len. In het bijzonder het overheidsbeleid, 
het onderwij s en ook de cultuur hebben zich 
het jargon en de vooronderstellingen ervan 
eigengemaakt, en de politiek heeft ze inge
schreven in decreten en reglementen. De 
(democratische) politiek introduceert zo 
gedachteloos een essentieel militaire denk
trant in het sociale.

De aan de gang zijnde ‘professionalisering’ 
en de reorganisatie van de werking van de 
openbare besturen en instellingen gaat ge
paard met het importeren van de economi
sche metaforiek in het overheidsbestuur. 
Het model van goed beheer is de succes
volle manager in plaats van de goede huis
vader. Ook de overheidsadministratie, het 
onderwijs, de musea, de steden en zelfs het 
land dienen nu als een bedrijf geleid te 
worden. Universiteiten, onderwijsinstel
lingen, musea en openbare omroepen wor
den opgedragen om zich 'concurrentieel' te 
gedragen. Ambtenaren, muzikanten en 
televisiemakers worden aangesproken als 
producenten van maatschappelijk gewenste 
diensten; docenten en leraren als 'onderwijs- 
professionals’. Museumbezoekers, zieken, 
studenten en burgers dienen benaderd als 
klanten of consumenten op zoek naar maxi
maal profijt voor hun tijd en geld. Daar waar 
échte bedrijven of economische actoren 
echter zeer precies weten wat ze willen - ze 
moeten winst maken - moeten openbare 
instellingen zich tevreden stellen met een 
surrogaateinddoel om hun efficiëntie en 
performantie te meten. Het gaat hierbij in 
feite om een afgeleide of secundaire econo
mische eindterm, die echter oppervlakkig 
een niet-economisch want politiek of ‘de
mocratisch’ doel lijkt te stellen: de tevre
denheid van de burger. Die tevredenheid 
moet essentieel blijken uit het feit dat de 
klant terugkomt (“Ik kom tevreden terug”), 
en dat er daardoor alsmaar méér ‘klanten’ 
komen. Het doel van de overheid, het onder
wijs, de cultuurinstellingen en de openbare 
omroep, en tevens dé kwaliteitstest voor hun 
diensten, wordt nu het ‘succes’, waarbij ‘veel 
klanten’ beschouwd wordt als een indicator 
van ‘democratische instemming’. Massaal 
kijkgedrag = tevredenheid = wat de mensen 
willen = wat de mensen belangrijk vinden = 
de wil van de belastingbetaler/het Volk.

Het wordt elke dag duidelijker waar deze 
newspeak en deze hallucinante logica toe 
leiden. Het kan sociaal een zinnig objectief 
zijn dat meer mensen hoger onderwijs vol
gen, en dat er dus inspanningen gedaan 
worden om dit te bereiken, maar het is 
sociaal geheel om het even of ze dan stude
ren aan deze of aan gene hogeschool of 
universiteit. Wat telt is dat de aankomende 
studenten goed en zakelijk geïnformeerd 

zijn over de mogelijkheden, dat ze een stu
die volgen die hen past, en dat de opleidin
gen inhoudelijk goed zijn. Waarom zouden 
die scholen ineens meer of anders dan voor
heen moeten ‘concurreren’ en ‘groeien’, en 
bijvoorbeeld alsmaar meer jongeren ervan 
moeten overtuigen om fotografie of 
productontwikkeling te studeren? Van die 
concurrentie en de drang van scholen om 
eikaars potentieel publiek aan te trekken, 
worden voornamelijk reclamebureaus, 
gepatenteerde kwaliteitscontroleurs, 
pr-adviseurs en verkopers van vierkleuren
persen beter. De opleidingen worden er 
globaal genomen inhoudelijk zwakker van. 
Tegenover die enkele instellingen die er 
zich op kunnen beroemen de beste en daarom 
moeilijk te zijn, komt er immers een veel
voud van instellingen te staan die moeten 
opbieden in klantvriendelijkheid, en zich 
zoals waspoeders alsmaar moeten ‘vernieu
wen’ . Iets vergelijkbaars geldt voor het zoe
ken van succes of voor de tevredenheids- 
norm van musea of openbare omroepen. 
Het is absoluut onduidelijk welke maat
schappelijke zaak gediend wordt door het 
beheerscontract tussen de Vlaamse Gemeen
schap en de VRT, waarin bepaald wordt dat 
er minimaal x aantal Vlamingen gedurende 
x aantal minuten per week naar deze of gene 
zender of uitzending moet kijken of luiste
ren. Wat betekent het dat de overheid - via 
al haar beheerscontracten en opgelegde 
‘eindtermen’ - wil dat er alsmaar méér 
mensen luisteren naar Radio Donna én naar 
Klara, kijken naar TV1 én naar Canvas, en 
tegelijk nog meer dagtrips van de NMBS 
kopen, meer musea en tentoonstellingen 
bezoeken, meer gaan fietsen of amateur
sporten, meer taalcursussen en na- en bij
scholingen volgen, meer aan onze kust op 
vakantie gaan, meer boeken en kranten en 
culturele tijdschriften lezen, meer concer
ten bij wonen, zich meer engageren in het 
verenigingsleven, én zich tegelijk ook alle
maal aansluiten op het internet en zich daar 
informeren? Wat houdt die veralgemeende 
eis naar ‘verhoogde participatie’ en 
productieverhoging van sociale drukte ei
genlijk in? Het is duidelijk waarom de Coca- 
Cola Compagnie wil dat één op zes Vlamin
gen per dag haar product drinkt, maar het is 
absoluut onduidelijk waarom de VRT liefst 
meer dan één miljoen Vlamingen op één 
avond allemaal hetzelfde moet laten doen.

Wanneer we aanvaarden dat de professio
nalisering en het organiseren van sociaal 
handelen binnen de ondememingsmetafoor, 
of het baseren van sociaal handelen op des
kundigheid, zinvol en succesvol is, stelt 
zich natuurlijk de vraag waarom men deze 
aanpak zou reserveren voor het overheids
beleid, het onderwijs en de cultuur. Wan
neer men gelooft dat de rationaliteit van 
‘doeleinden/procedures/controle/evaluatie/ 
aanpassing’ het handelen kan structureren 
en succesvol maken, dient men alle vormen 
van handelen op die manier doeltreffender 
te maken. Men zou bijvoorbeeld perfect 
kunnen eisen dat ook de kerken, die toch 
voor een belangrijk deel met gemeenschaps
geld betaald worden, zich beraden over hun 
doeleinden en hun effectiviteit. Moet ook 
hier geen beheerscontract worden gesloten, 
waarbij de betalende overheid met elke kerk 
of religieuze instelling afspreekt welke dien
sten deze zal aanbieden, waarbij tevens 
gestipuleerd wordt hoe de kwaliteit en de 
participatiegraad per sacrament gecontro
leerd en geëvalueerd zal worden? Waarom 
zouden we immers wel eisen dat, in ruil 
voor overheidsgeld, de musea een cafetaria, 
een educatieve werking, een publieks
vriendelijke tentoonstellingsmix, een lage 
drempel, veel communicatie en door dat 
alles veel tevreden bezoekers moeten heb
ben, en de kerken niet? Evenzeer zou men 
zich kunnen afvragen waarom de samenle
ving zoveel investeert in de kwaliteits
verhoging van de opleiding en de schoolse 
opvoeding, en dit hele proces zo deskundig 
mogelijk wil laten verlopen en wil 
professionaliseren, terwijl ze de veel be- 
langrijker basisopvoeding, en het leren van 
de meest essentiële vaardigheden (leren 
spreken bijvoorbeeld), ondertussen zomaar 
overlaat aan ouders die - op een enkele 
uitzondering na - terzake toch geen enkele 
deskundigheid hebben. Zou het niet goed 
zijn om, bij het sluiten van een huwelijk of 

bij het samenwonen, en zeker wanneer er 
kinderen komen, een contract te sluiten met 
een gezins- of opvoedingsdeskundige, om 
al deze processen professioneel te begelei
den en zo toch enigszins kwaliteit te garan
deren? Voor adoptie zijn er al procedures en 
garanties, maar ook ‘eigen’ kinderen heb
ben recht op een verzekerde kwaliteitsvolle 
opvoeding. Kwaliteitsdenken en goed ma
nagement kunnen ook hier wonderen doen, 
en ongetwijfeld staan er reeds allerlei des
kundigen klaar om het proces te begeleiden. 
Men kan strategische gezinsplannen ma
ken, gezinsdoelstellingen formuleren (het 
maximaliseren van het veiligheidsgevoel 
en de gezondheid, het verhogen van het 
affectief en ander comfort, het verbeteren 
van de interne communicatie, het verhogen 
van de maatschappelijke status enz.), en een 
kalender vastleggen voor gezinsevaluatie- 
gesprekken en functioneringsverslagen.

Een gezinsleven met kwaliteitsprocedures 
en zeker een professioneel gerunde kerk 
klinken vooralsnog nogal grotesk in de oren. 
Het lijkt nog steeds ongepast om de geliefde 
te feliciteren met het deskundige liefdes
spel, de gastheer of gastvrouw te bedanken 
voor de professioneel georganiseerde 
oudejaarsavond, of te zeggen dat deze of 
gene priester zijn begrafenissen zo profes
sioneel weet aan te pakken. Het is echter 
belangrijk te verstaan waarom dat zo is. 
Waarom lijkt het ongepast om een parochie 
of een gezin of een kunstenaarsschap als een 
bedrijf te runnen en eindtermen en evalua
ties voor te schrijven, maar zou dat normaal 
of gepast zijn in het geval van een museum 
of een school?

Mijn onderwerp hier is niet een principiële 
analyse en kritiek van de instrumentele rede 
of van het economische denken, maar een 
gevalstudie en een analyse van een heel 
specifieke verschuiving: wat gebeurt er 
wanneer de ondernemingsrationaliteit, die 
in een vrijemarkteconomie het handelen 
van de actoren bepaalt, de metafoor wordt 
waarbinnen openbare instellingen zich 
(her)organiseren? Wat gebeurt er wanneer 
men de cartesiaanse rationaliteit van de in
dustriële productie transfereert naar het do
mein van het sociale handelen, en dit zo
maar herdefinieert als de ‘productie van 
diensten’?

Het is ongetwijfeld goed dat overheidsdien
sten en onderwijs- en cultuurinstellingen 
regelmatig nadenken over wat ze doen en 
zeggen te doen. Het spreekt vanzelf dat ze 
zich regelmatig opnieuw moeten oriënteren 
in de samenleving en in het bijzondere 
handelingsveld waarbinnen ze opereren, en 
dat ze daarbij beslissen om een aantal din
gen anders en beter te doen. Het is ongetwij
feld zo dat er op dit gebied in Vlaanderen 
werk aan de winkel was en dat er nog steeds 
veel moet gebeuren. Veel traagheid en lui
heid, veel kleine misbruiken en klein 
profitariaat, veel kleine voorrechten, we
derzijdse vriendendiensten, complexe com
promissen, gebricoleerde evenwichten, lo
kale standaarden bepalen nog steeds de orde 
van de dag. Niets is zo zeker en duurzaam 
als middelmatigheid waaraan men gewoon 
is geraakt. Er moet en er zal dus veel veran
deren. De Vlaamse Gemeenschap vaardigt 
daarvoor - met het bedrijfsmodel voor 
ogen - onvermoeibaar nieuwe decreten en 
reglementen uit. Maar misschien moet toch 
wat langer worden nagedacht over deze 
benadering, over de neveneffecten van de 
‘professionalisering’, en over wat de nieuwe 
overheidsbedrijfscultuur allemaal nalaat en 
vergeet. Misschien gelden immers een aan
tal van de redenen die het ondememings- 
denken ongepast maken voor het organise
ren van de kerk of een liefdesrelatie, ook 
voor het besturen van een land, de werking 
van een museum, of het beheer van de VRT.

Men kan de werking van de samenleving als 
geheel, van universiteiten en hogescholen, 
van musea of van een openbare omroep 
binnen de metafoor van de ondernemings- 
logica plaatsen en daarbinnen organiseren. 
Dit zal zeker veranderingen en dus wellicht 
ook verbeteringen opleveren. Maar dat men 
universiteiten, musea of instellingen van 
openbaar nut als ondernemingen kan zien, 
betekent daarom nog niet dat het ook onder- 2 1
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nemingen zijn: het zijn instellingen. Een 
democratische samenleving en haar instel
lingen hebben geen ander doel of ‘eind
term’ dan het samenleven mogelijk te ma
ken, daartoe de verantwoordelijkheid te 
nemen voor wat die samenleving waardevol 
en belangrijk acht, en wat wezenlijk en 
belangrijk is in het publieke te brengen en zo 
principieel toegankelijk te maken. Iemand 
die in een instelling werkt, is daarom geen 
economische actant maar een ambtenaar, 
d.w.z. iemand aan wie een ambt is verleend 
en dus een publieke verantwoordelijkheid is 
toevertrouwd. Zo bijvoorbeeld vindt deze 
samenleving scholing een zaak van open
baar nut en heeft ze het onderwijs voor het 
grootste deel toevertrouwd aan instellin
gen. Ze heeft ook de kennis of het beheer 
van het weten principieel toevertrouwd aan 
wetenschappelijke en academische instel
lingen, en ze meent dat die kennis publiek 
toegankelijk moet zijn. Ze heeft de cultuur 
- vooral de betekenissen die deze samenle
ving geërfd of verzameld heeft — toever
trouwd aan culturele instellingen. Ze heeft 
het beheer van de publieke spreekruimte, 
die essentieel een politieke ruimte is, toe
vertrouwd aan een openbare omroep. Enzo
voorts. De eerste en voornaamste kwaliteits
vraag die aan al deze instellingen gesteld 
moet worden, is hoe ze hun maatschappe
lijke verantwoordelijkheid opnemen. Deze 
vraag kan echter maar zeer gedeeltelijk ver
taald worden in een vraag naar effectiviteit 
of resultaten. Het zogenaamde ‘kwaliteits
denken’, dat eigenlijk niet veel meer is dan 
een uitbreiding van de industriële logica 
waarmee men auto’s produceert, kan hier 
niet veel helpen. De verantwoordelijkheids
vraag is immers essentieel een politieke 
vraag, ze is een zaak van interpretatie en van 
nooit af te sluiten discussie. De ‘rationali
teit’ van de evaluatie is hier niet de 
cartesiaanse kwaliteitslogica van de ‘des
kundigheid’ en de instrumentele logica van 
functioneringsgesprekken en bedrijfs- 
overleg, maar die van de persoonlijke ver
antwoording en de- wezenlijk dialogische - 
kritiek of de discussie.

De kern van de zaak is dat wat van belang is 
voor een samenleving, en dus door open
bare (wetenschappelijke en culturele) in
stellingen behartigd moet worden, slechts 
heel gedeeltelijk en gebrekkig in termen 
van doeleinden geformuleerd kan worden. 
(Samenlevingen die heel goed weten wat ze 
willen en één doel voor ogen hebben, zijn 
trouwens, zoals de geschiedenis heeft ge
leerd, zeer gevaarlijk.) Precies omdat de 
belangen van een samenleving maar ge
deeltelijk in termen van doelen geformu
leerd kunnen worden, kan de kwaliteit van 
het samenleven ook niet geobjectiveerd en 
gecontroleerd of gemeten worden, en is ze 
een zaak van interpretatie en kritiek, ge
sprek en dissensus. Wat geldt voor de sa
menleving als geheel, geldt ook voor elk 
leven afzonderlijk. Wat een leven is, wat in 
een leven van belang is en moet gebeuren, 
laat zich eveneens maar gebrekkig en ge
deeltelijk in termen van doelstellingen for
muleren. Omdat het enige formuleerbare 
‘doel’ van het leven is ‘goed (in een samen
leving) te leven’, is ook hier geen ‘methode’ 
of procedure beschikbaar. Men kan niet 
professioneel leven. Men kan alleen, met 
behulp van een mengsel van wijsheid en 
dwaasheid, durf en voorzichtigheid, lucidi
teit en verblinding zich laten leiden en drij
ven door verlangens, gevoelens, waarden, 
inzichten en belangen, en steeds keuzes 
maken om vele verschillende, altijd samen
gestelde en nooit sluitende redenen. Pre
cieze doelstellingen leveren slechts één, en 
dikwijls een nogal onbetrouwbare reden of 
grond om te handelen.

Omdat men niet kan bepalen waar een le
ven, een relatie, een gezin of de kerk nu 
precies voor dienen, en men dus niet kan 
formuleren wat ze moeten bereiken, is de eis 
naar ‘professionalisering’ daar ongepast. 
Hetzelfde geldt voor de politiek en voor het 
beheer van het samenleven. Daarom is het 
toepassen van de ondememings- en de 
kwaliteitslogica, of de eis naar ‘professio
nalisering’ bij openbare instellingen die het 
samenleven vorm geven, niet evident en 
zelfs gevaarlijk. De nieuwbakken ‘kwali- 
teitswetenschap’ biedt hier voornamelijk de 
illusie van beheersbaarheid, en leidt feite
lijk tot een nieuwe vorm van centralisme en 
een afkeer van individualisme, tot een forse 
toename van de controlemechanismen en 
een verdubbeling van het papierverbruik. 
Een instelling zoals een school of een uni- 
versiteit, een museum of een openbare om
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roep, dient niet geleid en geëvalueerd te 
worden als een bedrijf, maar beoordeeld en 
bekritiseerd als een (deel van een) samenle
ving. Zo zijn hogescholen en universiteiten 
maar in zeer beperkte zin ondernemingen 
die hoogwaardige kennisarbeiders en ver
koopbaar weten produceren: ze vormen ook 
één van de weinige plaatsen waar generaties 
met elkaar spreken, en een nieuwe generatie 
kan horen en zien hoe een oudere generatie 
met weten omgaat en wat ze aan de orde 
stelt. De kwaliteit van deze uitwisseling en 
confrontatie tussen generaties, of de rele
vantie van wat men in een collegezaal aan 
de orde stelt, is sociaal hoogst belangrijk, 
maar men kan ze niet zomaar in doelen 
formuleren en deskundig meten of evalue
ren. Zo moeten musea en kunstinstellingen 
meer zijn dan plaatsen waar het publiek in 
zijn vrije tijd kunst kan komen zien die het 
mooi en ontroerend vindt. Ze dienen bij
voorbeeld ook te beslissen wat de moeite 
waard is om te bewaren en te onthouden, en 
een museum moet zélf kiezen wat ze van 
haar verzameling toont en in welk zinvol 
verband ze dat doet. Of een museum de 
verantwoordelijkheid voor deze ‘geheugen
functie’ opneemt, valt echter niet af te lei
den uit bezoekersaantallen of uit de mate 
waarin het zelf inkomsten genereert. De 
openbare omroep beheert wellicht de be
langrijkste ‘spreekplaats’ van deze samen
leving na het parlement, maar toch ver
trouwt de overheid het beheer niet toe aan 
een ambtenaar: ze sluit een beheerscontract 
met een manager die de zaak ‘professio
neel’ hoort te leiden en verplicht is te ‘pres
teren’ , maar wel ontslagen is van zijn maat
schappelijke verantwoordelijkheid. Hij kan 
zich beperken tot het realiseren van 
gestipuleerde doelstellingen en het halen 
van kijkcijfers, en alles wat verder maat
schappelijk op het spel zou kunnen staan 
gedachteloos negeren.

Het heeft tijd en bloed gekost om af te 
komen van de droom van de maakbare sa
menleving. Het lijkt er nu op dat de genera
tie die meent dat ze'uit ‘de grote verhalen’ is 
ontwaakt, en beslist heeft nuchter en zake
lijk, deskundig en bedrijfsmatig te zullen 
leven en besturen, het fantasma van de com
plete beheersbaarheid, van transparant han
delen en maakbaarheid gewoon heeft over
geplaatst van dé samenleving naar het ni
veau van de ‘organisatie’. Nu gaat het om 
maakbaar onderwijs en om maakbare cul
tuur. Plots schijnt duidelijk wat onderwijs 
of cultuur precies moeten doen, wat het 
allemaal moet opleveren, en wat ‘succes’ is. 
Laten we daarom herhalen dat de kwaliteit 
van het samenleven, en dé verantwoorde
lijkheid en het beheer van wat belangrijk en 
waardevol is, zoals kennis en cultuur, een 
politieke en een existentiële - en dus uitein
delijk een onbeslisbare - zaak is, die niet 
kan worden afgemeten aan eindtermen en 
objectieven, en die niet uitbesteed kan wor
den aan ‘deskundigen’.

Rosalind Krauss

De verhouding tussen kunstgeschiedenis en 
de andere universitaire disciplines is altijd 
al precair geweest. De reden hiervoor is dat 
men nooit verhelderd heeft waarop de be
wering stoelt dat kunstgeschiedenis een 
autonome wetenschap is. Kunstgeschiede
nis heeft de zelfstandigheid van haar 
onderzoeksdomein en van haar wetenschap
pelijke objectieven altijd in twee richtingen 
moeten verdedigen: enerzijds tegen de his
torici, anderzijds tegen de filosofen. In de 
laatste vijf of zes jaar heeft deze confronta
tie evenwel een volledig nieuwe wending 
genomen, zeker in de Amerikaanse univer
siteiten. Het gevolg is dat kunstgeschiede
nis alleen nog gezien wordt als tak van een 
hogere discipline, die zichzelf omschrijft 
met de naam ‘Visual Studies’. Zo men de 
‘kunst’ als een onverdedigbaar elitair en 
eurocentrisch element uit de kunstgeschie
denis schrapt, dan enkel om de blik te ver
breden: de ‘Visual Studies’ staan open voor 
het totale aanbod van de culturele productie, 
zowel voor de hogere kunstvormen als voor 
de massacultuur, voor de begrensde 
expressiemogelijkheden van de schilder- en 
beeldhouwkunst, maar ook voor de winst
gevende gebieden zoals film, video en de 
virtuele computerwereld.

De triomftocht van de ‘Visual Stu
dies’ is echter geen geïsoleerd fenomeen dat 
zich enkel aan de Amerikaanse universitei
ten voordoet, noch een noodlot waardoor 
alleen de kunstgeschiedenis getroffen wordt. 
Veeleer maakt die triomftocht deel uit van 
een wijd om zich heen grijpend proces, 
waarin de grenzen van de geestesweten
schappelijke disciplines volledig geproble
matiseerd worden door de ontwikkeling van 
‘studieprogramma’s’ allerhande. Als ik daar
over nadenk en me afvraag hoe het zover 
gekomen is, schiet me altijd opnieuw die 
scène uit de film The Right Stuffit binnen. 
Daarin vaart John Glenn op zijn typische 
padvindersmanier uit tegen zijn maats, om
dat ze alleen maar aan vrouwen denken, en 
wordt hij op zijn beurt door zijn collega- 
astronaut Al Shepard het zwijgen opgelegd 
met de droge opmerking dat het echte pro
bleem niet de ‘pussy’ is, maar de ‘monkey’. 
De volgende scène van de film toont een 
chimpansee die opgewekt op de draaiarm 
van een centrifuge zit en er helemaal geen 
benul van heeft dat de druk die op zijn oor 
wordt uitgeoefend, hem ziek zal maken 
— een levend bewijs van de alsmaar toene
mende inspanningen van het Congres om de 
bemande ruimtevaart af te schaffen en de 
astronauten door dieren te vervangen.

Als ik zie hoe de discussies over de 
structuur van de universiteit en vooral over 
de curricula van de geesteswetenschappen 
zich in eigenbelang en gewichtigdoenerij 
wentelen en intussen eindeloze colloquia, 
bergen hooggeleerde analyses en goed ver
kopende boeken opleveren, dan moet ik 
altijd weer aan de opmerking van Shepard 
denken. Niet omdat ‘pussy’ klinkt zoals 
‘p.c.’. Het gaat er niet om de neoconserva
tieve aanval op de door de culturele linker
zijde verdedigde ‘political correctness’ met 
de positie van de ‘monkey’ gelijkte schake
len (hoewel ook deze associatie nog zo 
kwaad niet is). De eigenlijke grap in het 
verhaal over de astronauten bestaat er veel
eer in dat rechts en links weliswaar onver
zoenlijk tegenover elkaar staan, maar dat ze 
toch allebei een rookgordijn optrekken en 
zo de John Glenns onder ons op het ver
keerde been zetten. Het verhaal van de as
tronauten maakt duidelijk dat het echte pro
bleem een ‘monkey’ is, iets dat ergens an
ders zit, in een vreemde hoek, iets dat aan de 
aandacht ontsnapt, maar toch de macht heeft 
om de stand van zaken volledig te verande
ren.

Binnen de context van de Amerikaanse 
universiteitsopleiding neemt de ‘inter
disciplinariteit’ volgens mij de plaats van de 
‘monkey’ in: het resultaat van vak
overschrijdende programma’s die zich he
den ten dage met een ongelooflijke snelheid 
vermenigvuldigen en waarin men maar al te 
graag het bewijs ziet van de stelling dat we 
in een ‘postdisciplinair’ tijdperk leven. “De 
academische disciplines worden hoe langer

De dood van de

hoe meer met elkaar verweven en eisen een 
nieuw type wetenschapper”, verkondigde 
The New York Times in maart. Het blad 
begon zijn relaas met de bewering van Robert 
Pollack, hoogleraar biologie aan de Colum
bia University, als zou het menselijk DNA 
het best te begrijpen zijn, wanneer men het 
benadert als een ‘literair werk’.

Aangezien vele van deze nieuwe pro
gramma’ s deze dagen uitpakken met namen 
als ‘Cultural Studies’, ‘Gay and Lesbian 
Studies’, ‘Women Studies’ of ‘Afro- 
American Studies’, zou men mijn kritiek 
verkeerdelijk kunnen opvatten alsof ik zou 
meeheulen met de conservatieven door een 
vijandige houding tegenover deze ontwik
kelingen in te nemen. Aangezien er zich 
echter evenveel programma’s - die uitpak
ken met namen zoals ‘Judaic Studies’, ‘Mid
deleeuwse Studies’, ‘Duitse Studies’, ‘Re
naissance Studies’ of ‘Holocaust Studies’ - 
in het centrum of zelfs aan de rechterkant 
van het pedagogische spectrum genesteld 
hebben, zou een dergelijke beschuldiging 
alleen maar aantonen dat men de kern van 
de zaak niet begrepen heeft. Het gaat er 
namelijk om dat zo’n programma op zich, 
alleen al door de aanslag die het pleegt op de 
disciplines, een bepaald effect ressorteert, 
waarbij de vraag naar de linker- of de rech
terzijde van secundair belang is. Daar dit 
effect door het bestuur van de universiteit 
van welke politieke strekking dan ook wordt 
gesteund en aangemoedigd, kunnen we onze 
politieke leuzen momenteel opbergen en 
nadenken over de vraag welk effect zulke 
programma’s ressorteren en wat ze op het 
oog hebben.

Volgens mij heeft de proliferatie van 
deze studieprogramma’s een drastische 
machtsverschuiving binnen de bestaande 
faculteitsstructuren van de universiteit be
werkt. De verliezer was altijd opnieuw het 
afzonderlijke vak dat aanspraak maakt op 
autonomie; de winnaar daarentegen was 
altijd opnieuw het bestuur en de administra- 
tie van de universiteit. Dat dit bestuur zo 
zijn eigen agenda volgt, wordt zwart op wit 
duidelijk als we bekijken wat het van plan 
is: budgettaire deficits worden weggewerkt 
door departementen samen te smelten, door 
bijvoorbeeld de departementen Frans, 
Spaans, Italiaans en Duits, die altijd ge
scheiden geweest zijn, samen te voegen 
onder de unieke noemer ‘Departement voor 
Europese talen’. Of sterker nog, door de 
studie van alle vreemde talen te elimineren 
en te vervangen door één nieuw departe
ment voor ‘Vergelijkende Taal- en Litera
tuurstudie’. En als men ten volle beseft dat 
in zo’n nieuw, machtig superdepartement 
(aan de Amerikaanse universiteiten) hoofd
zakelijk Engels gesproken, geschreven en 
gelezen wordt, dan komt men tot de kern 
van de zaak en begrijpt men wat er met deze 
erosie van vakken in naam van de 
‘postdisciplinariteit’ op het spel staat. Een 
dergelijke erosie heeft - in tegenstelling tot 
wat de linkerzijde beweert—niets van doen 
met het lang aangekondigde einde der disci
plines, als zouden ze bezwijken onder de 
last van hun enggeestigheid en rigiditeit, die 
zogezegd is opgelegd door aftandse 
faculteitsstructuren (die vaak verachtelijk 
als ‘gilden’ worden aangeduid). Een derge
lijke erosie houdt - in tegenstelling tot wat 
de rechterzijde verlangt - evenmin in dat 
bolwerken van dorre overprofessionalisering 
gesloopt zouden worden: zoals bekend zou
den dergelijke bolwerken enkel een 
obscurantistische en narcistische geleerd
heid kweken, die het ontbreekt aan de visie, 
de wil en de energie om de morele proble
men die oprijzen uit de evolutie van de hele 
beschaving, aan te pakken.

Bij een dergelijke erosie staat echter 
op het spel wat met het woord ‘discipline’ 
bedoeld wordt: in het Frans en in het Engels 
duidt dit woord de grenzen aan waarbinnen 
zich sinds de negentiende eeuw de afzon
derlijke takken van de wetenschap ontwik
kelen. Het Duitse woord ‘Fach’, het Neder
landse ‘vak’, laten nog beter zien wat hier 
bedreigd wordt: de vakken hebben als op
gave een bepaalde vakkennis door te geven, 
die kennis die ons in staat stelt om (laten we 
bij ons voorbeeld blijven) in een vreemde 
taal te lezen en te schrijven en aan onder
zoek te doen. Vakken die erop gericht zijn 
vakkennis door te geven, kunnen natuurlijk 
veranderen in een discussieforum en zich



vakkennis en de kunstvaardigheden

Piero Manzoni toont zijn Merda d’artista (stront Van dé kunstenaar) van 1961,
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afvragen welke bijzondere vakkennis ver
eist en welke uit de mode is. Dit manifes
teert zich op de meest opvallende manier bij 
kunstgeschiedenis: de vakkennis van de 
connaisseur (die een kunsthistoricus de be
kwaamheid geeft om een reeks kunstwer
ken te herkennen als werken van één enkele 
meester, of om ‘handschriften’ te classifice
ren) treedt hier in concurrentie met een 
andere vakkennis die men ‘archeologisch’ 
noemt. (Foucault, die dit begrip in het uni
versitaire debat introduceerde, zag hierin de 
bekwaamheid om de grenzen van het ar
chief te hertekenen; vroeger was elke disci
pline van oordeel dat ze alleen over het 
archief beschikte en dat het haar toekwam 
om daarbij op iets te stoten wat men ‘nieuwe 
historische reeksen’ zou kunnen noemen.) 
Of ze concurreert met nog een andere vak
kennis die men de naam ‘semiologisch’ kan 
geven, omdat ze op de voorwaarden van de 
representatie let.

Als zich binnen zo’n vak discussies 
voordoen, dan wordt het vakspecifieke ka
rakter van de bediscussieerde kennis niet in 
twijfel getrokken: het gaat altijd om 'vak'- 
kennis. Maar als een onderdeel van het 
vakgebied zich afsplitst en een interdiscipli
nair ‘programma’ ontwikkelt of daaraan 
meedoet, dan betekent dit bijna altijd dat de 
betreffende vakkennis zelf ook in twijfel 
getrokken wordt. Diegenen die het pro
gramma ontwikkelen en uitwerken, zullen 
hun vakkennis wellicht meenemen, maar ze 
zullen die niet langer doorgeven aan hun 
studenten, aangezien die hun aandacht nu 
toespitsen op de identificatie van het feno
meen ter wille waarvan het programma is 
opgericht. En precies hieruit komt het pro
bleem voort van de post- of van de 
interdisciplinariteit, dat we kunnen omschrij
ven als het probleem Van het einde van de 
vakkennis {deskilling).

Dit begrip heeft twee voordelen. Ener- 
zijds voedt het zich met de discussies bin
nen de avant-gardebeweging in de kunsten 
en laat het aldus recht wedervaren aan de 

radicale ambities van vele programma- 
stichters binnen de universiteit, die staande 
houden dat de ontmanteling van disciplines 
behoort tot het streven van de avant-garde 
dat in de cultuur als zodanig misschien niet 
meer nodig is, maar in de hogescholen zeker 
nog zijn plaats heeft. Anderzijds speelt het 
begrip in op de algemene veranderingen in 
de economie, die leidden tot een machts
verlies van de vakverenigingen en de ont
wikkeling van een postindustriële, flexi
bele, gespecialiseerde maatschappij bevor
derden. Door deze veranderingen verloren 
de werknemersverenigingen grotendeels 
hun ‘vakkennis’, trad een massieve structu
rele werkloosheid op, zakte de levensstan
daard en verspreidde zich een zelfgenoeg
zaam consumentisme.

Wat betekent dan het einde van de 
vakkennis, ten minste voor het discours dat 
dit einde bezworen heeft? In zekere zin is de 
avant-garde gedurende de hele twintigste 
eeuw gekenmerkt door een krampachtige 
poging om de traditionele vormen van ken
nis en de met de academie geassocieerde 
‘kunstvaardigheden’ te verwerpen. De ge
schiedenis van de jonge Picasso, die in een 
smartelijk en moeizaam proces afstand doet 
van zijn eigen wonderbaarlijke begaafdheid 
in de klassieke tekenkunst en in de leer gaat 
bij de erg brutale formele logica van de 
Afrikaanse kunst, is slechts één van de vele 
voorbeelden. Maar ik hou nog het meest van 
de geschiedenis van Duchamp, die, na een 
zomer lang in München de kunstambachte
lijke mogelijkheden van het schilderen te 
hebben geëxploreerd en zijn eigen kleurstof
fen te hebben samengesteld, plotseling vol 
afschuw zijn palet neerlegde en tot zichzelf 
de schriftelijke oproep richtte: “Stop met 
schilderen, Marcel, en zoek werk.” Als biblio
thecaris van de bibliotheek Ste.-Geneviève 
vond hij dan het oermodel uit van een van 
alle kunstvaardigheid en vakkennis beroofde 
kunst: de readymade, een industrieel ver
vaardigd ‘object’ dat hij wel nog selec
teerde en signeerde. Naast de readymade

kunnen we nog de uitvinding van de collage 
noemen, en verder het gebruik van de foto
grafie als volwaardig kunstmiddel (zoals in 
de constructivistische of surrealistische foto
montage) en de radicale transformatie van 
het ‘tekenen’ bij kunstenaars die werken 
met geometrische abstracties, en vooral met 
nagenoeg monochrome doeken. Het zijn 
net zoveel voorbeelden van de door de avant- 
garde ervaren nood om afstand te doen van 
bepaalde technische vaardigheden en van 
het gevóel dat de ‘vakkennis’ die bij de 
productie van kitsch aangewend wordt, on
herroepelijkdoor corruptie besmet is. Na de 
Tweede Wereldoorlog werd het ontmante- 
lingsproces om dezelfde redenen voortge
zet, alleen werd het nog radicaler en greep 
het nog dieper in. De kunstenaars planden 
nu werken, maar wierven anderen aan voor 
de uitvoering ervan: industriële bedrijven 
die de brutaal eenvoudige sculpturen van de 
Minimalisten vervaardigden; personeel dat 
de aanduidingen voor Sol LeWitts geo
metrische muurtekeningen in de praktijk 
omzette; arbeiders in de fabriek van Andy 
Warhol, die zeefdrukken maakten naar fo
to’s van Warhol (die hij ofwel zelf getrok
ken had of bij anderen gestolen). Op het 
eind van de jaren ’60 werd dan de 
conceptuele kunst geboren uit het inzicht 
dat de kunstenaar alleen maar een ontwer
per is of een designer en geen ambachtsman. 
Hiermee ging het besef gepaard dat de posi
tie van de avant-gardekunstenaar sterk ge
noeg was om enerzijds de status van het 
kunstwerk als object te problematiseren en 
om anderzijds de onherroepelijke depreciatie 
en vernedering van de kunst in de waren
circulatie tegen te gaan.

Het was dan ook een conceptuele kun
stenaar, namelijk de Australiër Ian Bum, 
die voor deze ontwikkeling het begrip 
deskilling muntte. Dat gebeurde pas in de 
eerste helft van de jaren ’80, toen hij de 
negatieve kanten van deze triomferende, 
normverlaging al kon overzien. [1] De tot 
ontwerper geworden kunstenaar, aldus Bum, 
imiteert merkwaardig genoeg al die aspec
ten van de maatschappij die' wij als 
klaploperij aanzien, omdat ze parasiteren 
op de arbeid, de creativiteit of de vaardighe
den en de kennis van anderen. Zulke klap
lopers zijn de bestuursleden, de bureau
craten, de managers die met papieren over 
hun schrijftafels schuiven, formulieren ver
zinnen die anderen moeten invullen, en de 
vervreemding laten oprukken. En inder
daad, met haar gebruik van vragenlijsten, 
haar classificerende samenstellingen, haar 
opbod aan definities, haar dossierkasten vol 
mappen met ordentelijke registers en 
crossreferences, biedt de conceptuele kunst 
dezelfde merkwaardige aanblik als admini
stratieve procedures. [2]

De atrofie van de kunstvaardigheid, 
van de nodige bekwaamheid en kennis (die 
het sterkst is waar te nemen bij kunstenaars, 
die de traditionele technieken zo verachten 
dat ze die bij voorbaat al niet willen beheer
sen - en zo ja, dan heel rudimentair) - een 
atrofie die zowel de grondslag was als het 
bijproduct van de avant-gardistische kunst- 
praxis - voert omwille van deze bedwel
mende gelijkenis met wat ons het meest te 
bekritiseren lijkt, naar een toestand van ver
lamming en onbeweeglijkheid. Op die ma
nier heeft men zich onderworpen aan een 
onpersoonlijke collectieve controle en een 
van de werkelijkheid vervreemdende auto
riteit, hoewel uitgerekend het kunstenaar
schap de belofte inhield dit te bestrijden.

Door de kunstvaardigheid af te dan
ken, door de keuze voor druk, fotografie of 
gereproduceerde readymade, geraakt men 
in een gevaarlijke concurrentie met juist die 
machten van de gedachtecontrole, de mani
pulatie en de onderdrukking waartegen men 
opgekomen is. Er zijn weliswaar kunste
naars die deze concurrentie zegerijk, met 
glans en glorie, doorstaan, maar het over
grote deel is er het slachtoffer van.

Wat heeft dit nu te maken met de 
universiteit en hoe kun je het begrip 
deskilling hier aanwenden? In de essays van 
zijn boek Doing What Comes Naturally: 
Change, Rhetoric, and the Practice of Theory 
in Literary and Legal Studies beschrijft 
Stanley Fish het fenomeen van het 
antiprofessionalisme. Enerzijds teert het 
antiprofessionalisme op verwijten van de 
rechterzijde, die stelt dat de j aloerse opdeling 

in vakken alleen ten goede komt aan 
carrièristen die hun postje bewaken en re
gelrecht leidt naar een leegloop van de uni- 
versiteiten. Anderzijds teert het op klachten 
van de linkerzijde, die stelt dat men zich met 
de professionalisering overlevert aan de 
bestaande hiërarchieën met privileges en 
macht. Deskundigheid en kennis van zaken 
worden opgegeven: deze idee, die aanvan
kelijk deel uitmaakte van de avant-garde- 
kunsten, is in haar omgrenzing niet ver
schillend van en verbonden met het anti- 
professionalisme. De door rechts geuite 
veronderstelling, dat het object van onder
zoek, i.c. de literatuur, een waarheid bezit 
die begrijpelijk is op zich en voor zichzelf 
spreekt en door kritische argumenten enkel 
verhuld en versluierd wordt, leidt tot niet 
aflatende aanvallen op de literatuurtheorie 
(die kennis vereist, gaande van deconstructi
vistische closereading tot research in new 
historicism) en ook tot overtollig obscuran
tisme en misplaatste trivialisering. De door 
links uitgevoerde aanval op deskundigheid 
neemt meestal de gedaante aan van een 
massief (en vulgair) antiformalisme, dat 
stelt dat een strikt zakelijke analyse ons 
blind maakt voor de echte krachtvelden van 
de cultuur, omdat ze de zaak—de tekst, het 
kunstwerk, het tv-programma - afzondert 
van de wereld waarin ze functioneert. Mijn 
antwoord daarop luidt dat men niet kan 
zonder de vakkennis en de bekwaamheid 
die vereist is voor een gedetailleerd begrip 
van de structuur van de onderzochte zaak. 
Zo niet is men gedoemd om op het niveau 
van de analyse te vervallen in blindheid en 
onderdrukking, in die fenomenen dus die 
men op het niveau van de sociale werking 
zou willen beschrijven.

Dit is de les die de kunstwereld in de 
laatste vijftien jaar heeft moeten leren, een 
les die ook de hogescholen moeten leren 
begrijpen. De prijs voor het opgeven van 
deskundigheid zal niet alleen in econo
mische, maar ook in spirituele munt betaald 
worden.

Vertaling uit het Duits: Dirk De Schutter

Noten

[1] Ian Bum, The Sixties: Crisis and 
Aftermath (Or the Memoirs of an Ex- 
Conceptual Artist), in: Art & Text, nr. 1, 
herfst 1981.
[2] Dit argument vindt men bij Benjamin 
Buchloh. Zie Conceptual Art 1962-1969: 
From the Aesthetics of Administration to 
the Critique of Institutions, in: October, 
nr. 55, winter 1990. Buchloh heeft op een 
briljante theoretische manier de verhouding 
uiteengezet tussen het proces van ‘deskilling’ 
en de kunstpraxis na de oorlog, vooral van
uit het perspectief van Gerhard Richter.
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Deze tekst werd geschreven op vraag van 
Texte zur Kunst en verscheen in het nr. 20, 
november 1995, pp. 60-67 van dit tijd
schrift. 2 3
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Steven Jacobs

Enkele maanden geleden verscheen de En
cyclopedie van fictieve kunstenaars. Van 
1605 tot heden. [1] Dit boek, waarvan en
kele delen eerder in De Witte Raaf (tas. 76 
en 77) zijn gepubliceerd, vormt een inven
taris van allerhande verzonnen beeldende 
kunstenaars, die als personage optreden in 
romans, verhalen en toneelstukken. Het 
omvat ongeveer 350 alfabetisch gerang
schikte lemma’s en een reeks registers, die 
de personages op basis van diverse criteria 
rangschikken. De meest tot de verbeelding 
sprekende lijst is ongetwijfeld het register 
dat de fictieve kunstenaars in een chronolo
gische ordening onderbrengt. Het gaat hier 
niet over de reële datum waarop de persona
ges zijn ‘geboren’ (met andere woorden de 
publicatiedata van de boeken waarin ze op
duiken), maar over de periodes waarin de 
fictieve kunstenaars gesitueerd worden. In 
die zin bestrijkt het boek een veel ruimere 
periode dan dat zijn ondertitel aangeeft: 
fictieve kunst was er reeds in het Paleolithi- 
cum, terwijl de kunstenaars Arjillax en 
Martellus actief zijn omstreeks het jaar 
31920. Het gaat dus om een fictieve chrono
logie, die de volgende vraag opwerpt: kun
nen we gewag maken van een fictieve kunst
geschiedenis?

Historische condities

Het wordt al snel duidelijk dat het uitteke
nen van een volledig autonome fictieve 
kunstgeschiedenis ex nihilo onmogelijk en 
bovendien onnodig is. De idee om de ortho
doxe classificatie van stromingen en stijl
perioden in te ruilen voor een nieuwe taxo
nomie met nieuwe benamingen, wordt van 
meet af aan ondermijnd door het feit dat in 
de lemma’s zelf voortdurend naarde ‘echte’ 
kunstgeschiedenis wordt verwezen. Zo 
worden fictieve kunstenaars vaak met reële 
vakbroeders in verband gebracht: X was een 
leerling van Dürer; Y een bewonderaar van 
Rembrandt; Z was bevriend met Picasso, etc. 
De meest opduikende namen van reële kun
stenaars zijn Picasso (12 keer), Rembrandt 
(11) en Dürer (11), gevolgd door Rafael (9), 
Rubens (8), Goya (7), Michelangelo (6), 
Titiaan (6), Cézanne (5), David (5) en Van 
Gogh (5). Naast Picasso zijn andere popu
laire twintigste-eeuwse namen Braque, 
Matisse en Warhol (elk 4), en Klee, 
Mondriaan en Klein (elk 3). Ook reële kunst
werken worden in diverse lemma’ s ter sprake 
gebracht: deMona Lisa en de Venus van Milo 
worden elk drie keer vermeld.

Daarnaast komen geregeld vertrouwde 
stijlperioden of stromingen aan bod: de re
naissance, de romantiek, het abstract-ex- 
pressionisme, etc. Hierbij zijn twee niveaus 
onmerkbaar in elkaar verweven: het niveau 
van de literaire bron zelf en dat van het 
lemma van de encyclopedist, die termen als 
‘klassiek’, ‘romantisch’ of‘lyrische abstrac
tie’ heeft gebruikt omdat de kunst van het 
personage bijna perfect aan de conventies 
van een welbepaalde stroming beantwoordt. 
Het ligt dus voor de hand om de reële 
kunstgeschiedenis in de fictieve te projecte
ren; er is niet veel verbeeldingskracht ver
eist om stijlperiodes of stromingen met hun 
specifieke kenmerken in de chronologie van 
fictieve kunstenaars terug te vinden, al krij
gen ze daar vaak een (al dan niet bedoeld) 
hilarisch karakter. Het ophangen van de 
fictieve kunstgeschiedenis aan de ‘echte’ 
brengt uiteraard het gevaar met zich mee dat 
bepaalde interessante personages gemak
kelijk uit de boot kunnen vallen. De beoefe
naar van de fictieve kunstgeschiedenis wordt 
zo geconfronteerd met de methodologische 
valkuilen van de reële kunstgeschiedenis, 
waarin eveneens kunstenaars in de vergetel
heid zijn geraakt omdat ze niet pasten in een 
bepaald (nationalistisch, idealistisch, mar
xistisch, Greenbergiaans) paradigma.

Een noodzakelijke voorwaarde voor 
het opstellen van een fictieve kunstgeschie
denis is in elk geval voorhanden: vrijwel 
alle fictieve kunstenaars zijn geconcipieerd 
als ‘historische’ personages, die op een be
paald moment op een bepaalde plek geleefd 
hebben. Slechts uitzonderlijk wordt enkel 
een vage achtergrond geschetst die in een 
soort tijdloos kader resulteert, zoals bij de 
beeldhouwer Mur, die in elk geval werk-

Primitieve kunstgeschiedenis
Verhalen van waanzin, zelfmoord, magie en misdaad
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William Dyce

Titiaan onderneemt zijn eerste poging om te schilderen, 1857

zaam was toen al steden, pergola’s en fon
teinen bestonden. Een enkele keer blijkt een 
fictieve kunstenaar in staat om de beperkin
gen van de tijd letterlijk te overstijgen. Zo 
was de omstreeks 1490 geboren Francesco, 
een leerling van Leonardo da Vinei, een 
ongewoon lang leven beschoren: als gevolg 
van een vloek zou hij hebben rondgedoold 
tot in de achttiende eeuw. Een anonieme 
kunstenaar, de zogenaamde Meester van de 
pijlpunten met strepen, leefde vanaf het 
Paleolithicum tot in de twintigste eeuw. 

Zijn biografie, die zijn tijdloze bestaan 
thematiseert, leest als een postmoderne al
legorie over het einde van de kunst en de 
kunstgeschiedenis. Deze kunstenaar werd 
immers doorheen de geschiedenis telkens 
uit de samenleving verstoten omdat hij nut
teloze dingen maakte. Bijgevolg kwam hij 
telkens onder een andere identiteit terug en 
maakte hij duistere eeuwen en wederge
boorten, classicistische en romantische pe
riodes mee. Deze kunstenaar, die beweerde 
dat alle kunstenaarshanden eigenlijk één 
zelfde hand zijn geweest, geraakte in de

loop van de twintigste eeuw echter uitgeput. 
Zijn oude trekken keerden openlijk terug en 
werden vernieuwingen genoemd. Terwijl 
hij als oude man pils zat te drinken, kwam 
hij tot het inzicht dat het ogenblik was 
aangebroken om van beroep te veranderen.

Andere kunstenaars, die wél aan een 
soort biologisch-historische logica beant
woorden, hebben eveneens gereflecteerd 
op noties als ‘geschiedenis’, ‘historische 
ontwikkeling’ en ‘vooruitgang’, en in som
mige gevallen hebben zij hierop ook in hun 
werken gealludeerd. Zo werd reeds de veer- 
tiende-eeuwse frescoschilder Basilio heen 
en weer geslingerd tussen het respect voor 
een eeuwenoude traditie en de wil om iets 
eigens bij te dragen. “Het nieuwe is uitein
delijk slechts datgene wat vergeten was”, 
luidde zijn opvatting. Bij een tijdgenoot van 
Basilio, de glasmeester en benedictijner- 
monnik Nicola van Marimondo, treffen we 
zelfs de idee van een verdwenen gouden 
tijdperk aan. Hij betreurde het feit dat de 
kennis van de oude meesters verloren was 
gegaan. “Het tijdperk van de reuzen is voor
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bij”, stelde Nicola. Gelijkaardige opvattin
gen vinden we terug bij onder meer 
Ardinghello in de zestiende eeuw, die be
weerde dat het eigenlijke kemleven van de 
kunst reeds lang voorbij was. Een ambiva
lente houding tegenover de grote kunst van 
het verleden treffen we ook aan bij diverse 
classicistisch georiënteerde kunstenaars van 
de achttiende en negentiende eeuw. De 
meeste fictieve classicisten proberen de klas
sieken in een nieuwe vorm te vertalen in 
plaats van ze te imiteren. Sommigen koppe
len een klassieke vorm aan een bewonde
ring voor kunstenaars als Michelangelo of 
Rubens, anderen beklemtonen de beperkte 
relevantie van de klassieke normen in de 
moderne samenleving. Ook het kopiëren 
van oude meesters paste soms in totaal uit
eenlopende artistieke programma’s. Voor 
Bridau vormde het kopiëren de beste ma
nier om de meesters te doorgronden om ze 
vervolgens te kunnen evenaren of overtref
fen. Iets later stelde Hilda echter dat niet in 
complete, maar veeleer in fragmentarische
kopieën de ziel van oude meesters gevan- 2 5
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gen kon worden. De moderne tijd kon vol
gens haar kennelijk alleen op fragmentari
sche wijze inzicht krijgen in de vereerde, 
maar onbegrijpelijk geworden en onnavolg
bare kunst van het verleden.

Dergelijke praktijken kondigen reeds 
de geschiedfilosofische preoccupaties aan 
van sommige kunstenaars uit de twintigste 
eeuw. Zo poogde de Duits-Braziliaanse 
schilder Martin Daher de idee van de ge
schiedenis te verbeelden en trachtte de 
Italiaanse schilder Felice een antihistorische 
eenheid na te streven. “De blik van de kun
stenaar moet in staat zijn een heden waar te 
nemen dat op mysterieuze wijze heel het 
verleden en heel de toekomst bevat”, stelde 
hij. Volgens Ovidio Romer was de huidige 
tijd niet meer dan een transitie. In het vol
gende millennium zou het tijdperk van de 
‘gelukkige chaos’ aanbreken, waarin de dia
lectiek afgewezen zou worden ten gunste 
van de contiguïteit.

Halfslachtige moderniteit

De negentiende eeuw bracht een gewij zigde 
positie van de kunstenaar in de samenleving 
met zich mee. Voor bepaalde kunstenaars 
houdt werken in de kapitalistische en 
geïndustrialiseerde maatschappij succes, 
populariteit of rijkdom in. Sommigen zagen 
zich verplicht zich bij de commerciële wet
ten van de nieuwe samenleving neer te leg
gen en de negentiende eeuw laat dan ook 
een gevarieerde mecenaatsstructuur zien: 
werken in staatsopdracht (Schöpf), schilde
ren op bestelling (Marcel), overleven door 
het vervaardigen van gadgets voor toeristen 
(Ludovico) of door het verzorgen van 
tijdschriftillustraties (Valencia, Witla). Een 
minder aantrekkelijk alternatief was de ar
moede - het lot van onder meer de beeld
houwer Mahoudeau en de schilders Joseph 
Richard, Cyprien Tibaille en Joob. Deze 
sociale en economische vervreemding van 
de kunstenaar vond zijn culturele en ideolo
gische evenknie in de ontwikkeling van de 
bohème met figuren als Jacques, Marcel, 
Schaunard en Pellerin.

Vele fictieve kunstenaars poogden ook 
een geschikte artistieke uitdrukking te vin
den voor deze moderne samenleving. In de 
negentiende eeuw worden resoluut aller
hande realistische tendensen in dit kader 
gesitueerd, en de twintigste eeuw laat een 
breed spectrum zien van kunstenaars die 
hun inspiratie putten uit de zich steeds wij
zigende condities van de moderne samenle
ving. Zo treffen we kunstenaars aan die zich 
storten op de industrialisatie (Oud, Loerke), 
de iconische banaliteit van het dagelijkse 
leven (Jon, de Daumier-Smith), de massa
cultuur (Hackett), de kitsch (Sabina), de 
bureaucratie (Titorelli) en de massamedia 
(Stosz). Anderen vonden inspiratie in de 
ontwikkeling van de technologie en de we
tenschap - denken we maar aan de medisch 
nauwkeurige portretten van Behrens, de 
protokinetische constructies van Ganterel, 
de zoektocht naar de vierde dimensie door 
Coe of de door optische natuurkunde geïn
spireerde films van Incandenza.

Terwijl dergelijke ‘radicale’ avant- 
gardistische fictieve kunst een karikaturale 
variant is van ‘echte’ avant-garde, valt ook 
een type fictieve kunstenaar op die veel 
minder nadrukkelijk aanwezig is in de echte 
kunstgeschiedenis. Het gaat om de vele 
halfslachtige scheppers van hybride kunst
vormen die in de Encyclopedie van fictieve 
kunstenaars voorkomen - denken we maar 
aan de vele figuren die het classicisme poog
den te transformeren. Dergelijke kunste
naars zijn representatief voor de fictieve 
negentiende eeuw, in de zin dat velen in 
deze periode schipperen tussen traditie en 
moderniteit. Fictieve kunstenaars van toen 
wisten kennelijk moeilijk een identiteit te 
verwerven in een moderne samenleving die 
in cultureel opzicht op het verleden was 
gericht, maar zich op andere gebieden dui
delijk met de toekomst bezighield. Het re
sulteerde vaak in een banalisering van het 
klassiek-harmonische ideaal of van versui- 
kerde versies van de avant-garde. In andere 
gevallen poogden kunstenaars de traditio
nele representatieve kunst met nieuwe bete
kenissen op te zadelen, zoals Pellerin, die in 
zijn allegorische voorstelling van de Repu
bliek, of de Vooruitgang, of de Beschaving, 
Christus in de gedaante van een trein
machinist voorstelde.

Ook de twintigste eeuw wordt gete
kend door ambiguïteit. Veel twintigste- 
eeuwse fictieve kunstenaars lijken zich niet 
thuis te voelen in hun tijd. Categorieën als 
‘vernieuwing’, ‘vooruitgang’ of ‘moderni
teit’ worden door velen resoluut verworpen. 
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Terwijl originaliteit een voorwaarde is om 
in de reële canon van de moderne kunst te 
worden opgenomen, wordt de fictieve twin
tigste eeuw in grote mate in beslag genomen 
door uitgesproken antimodernisten, die zich 
vaak gretig in cultuurpessimisme wentelen. 
Zo vervaardigde de schilder Oswald een 
grafdoek dat als een soort filosofische com
mentaar op Klee's beroemde Angelus Novus 
naar voren werd geschoven. In het oor
spronkelijke werk drijft - in de interpretatie 
van Walter Benjamin - de storm van de 
vooruitgang de engel naar de toekomst die 
hij niet kent, omdat hij zijn gelaat naar het 
verleden heeft gewend. Oswald keerde de 
zaken om. Bij hem heeft de engel het doel 
van de geschiedenis onderkend en omge
draaid. Elke vleugelslag die hij nu met het 
oog op de toekomst maakt, dringt hem ver
der terug in het verleden. Ook François, 
actief op het eind van de twintigste eeuw, 
legde de paradox van de historische ontwik
keling van de kunst bloot: na het juk van 
eeuwen verstikkende kunstgeschiedenis van 
zich af te hebben geworpen, bleek het onmo
gelijk om de vrijgekomen creatieve ruimte te 
benutten. Het omverwerpen van de kunstge
schiedenis Het enkel een leegte achter.

In de echte kunstgeschiedschrijving 
gaat de meeste aandacht uit naar vernieuwers 
en naar radicale avant-garde. De fictieve 
kunstgeschiedenis maakt ons echter bewust 
van het feit dat ook de reële kunstgeschiede
nis wordt bevolkt door halfslachtige kunste
naars, maar dat deze in de officiële historio
grafie tussen de plooien zijn gevallen. Het 
zijn namen die voor de doorsnee geculti
veerde museumbezoeker nauwelijks iets 
betekenen en enkel bij vakspecialisten van 
een bepaalde periode gekend zijn - vaak 
dan nog in zoverre ze met een belangrijke 
(dat wil zeggen invloedrijke en dus vernieu
wende) kunstenaar in verband te brengen 
zijn. De fictieve kunstgeschiedenis daaren
tegen legt een opvallende voorkeur aan de 
dag voor een type kunstenaar dat door ken
ners en liefhebbers van de beeldende kun
sten doorgaans als oninteressant wordt be
schouwd-de weifelaars en halfslachtigen.

Anekdotes

Een fictieve kunstgeschiedenis is noodge
dwongen een ‘primitieve’ kunstgeschiede
nis, omdat zij is opgebouwd uit een reeks 
atomaire verhalen. Haar protagonisten zijn 
immers figuren die ontsproten zijn uit de 
verbeelding van totaal verschillende schrij
vers. Het atomaire karakter is echter relatief 
omdat, zoals hierboven geïllustreerd, schrij
vers vaak aan de ‘echte’ kunstgeschiedenis 
refereren en dus gebruik maken van een 
gemeenschappelijk kader. Tussen de perso
nages is een indirect verband te leggen via 
de reële kunstgeschiedenis, die hardnekkig 
als een soort nevel op de achtergrond blijft 
hangen. Het relatief atomaire karakter van 
de fictieve kunstgeschiedenis is overigens 
niet uniek; men treft het ook aan bij ‘primi
tieve’ vormen van reële kunstgeschied
schrijving, zoals de Vite van Giorgio Vasari 
(1568). In zijn magnum opus trachtte Vasari 
met behulp van een 250-tal afzonderlijke 
biografieën een allesomvattend en zelfs mo
numentaal verband te construeren. Voor 
Vasari bezat de geschiedenis een eigen, 
door een hoge macht ingesteld ritme, dat 
zich spiegelde aan natuurlijke processen als 
dit van de geboorte, de jeugd en de volwas
senheid, of dat van bloei, verval en her- 
opstanding. Precies met behulp van indivi
duele levensbeschrijvingen wou Vasari de 
kunstenaars een volwaardige plaats geven 
in het historisch universum en de kunst 
betrekken bij het toneel van groots mense
lijk handelen en wisselend fortuin. Vasari 
wou zich dus tot historicus ontpoppen met 
behulp van spectaculaire verhalen over 
heroïsche individuen, die in de moderne 
historiografie in ongenade zijn gevallen, 
maar in de literatuur klaarblijkelijk niet. De 
moderniteit van veel fictieve kunstenaars is 
dus niet alleen halfslachtig door hun artis
tiek en filosofisch geworstel met die moder
niteit, maar ook omdat de verhalen waarin 
hun levens uit de doeken worden gedaan 
veel clichématige elementen bevatten.

De fictieve kunstgeschiedenis is net 
als die van Vasari eerder een geschiedenis 
van kunstenaars in plaats van een geschie
denis van kunstwerken. De Vite vormen in 
de eerste plaats een reeks verhalen, die 
volgens welbepaalde literaire conventies zijn 
opgebouwd. Catherine Soussloff heeft over
tuigend de rol aangetoond van steeds terug 
opduikende en gelijkaardige situaties en 
beschrijvingswijzen voor de kunstenaars
biografie. [2] Dit literaire genre, dat de 

culminatie vormt van de renaissancecultus 
van de individuele kunstenaar, schipperde 
van meet af aan tussen het imaginaire en het 
reële, tussen mythe en geschiedenis. De 
anekdote bekleedt hierin een belangrijke 
plaats, en zij zal de kunstliteratuur tot in de 
negentiende eeuw in grote mate bepalen. 
Net zoals in de kunstgeschiedschrijving van 
vóór Riegl, Wölfflin of Warburg wordt de 
fictieve kunstgeschiedenis in grote mate 
door anekdotes gestructureerd. De Ency
clopedie van fictieve kunstenaars vertoont 
dan ook grote overeenkomsten met de ver
zameling kunstenaarsanekdotes die door de 
Nederlandse kunsthistoricus Antoon 
Erftemeijer onlangs werd gepubliceerd. [3] 
Ook Erftemeijer stipt in zijn nabeschou
wing het belang aan van zogenaamde topos
kunstenaarsanekdotes of Wanderanekdoten. 
Dit zijn voorbeelden van een anekdote 
waarin iets centraal staat dat op vergelijk
bare of zelfs volstrekt eendere wijze aan de 
orde komt in andere anekdotes. Ook in de 
fictieve kunstgeschiedenis worden dezelfde 
motieven en structuren voortdurend her
haald; de fictieve kunstgeschiedenis neemt 
dus niet alleen de grote historische lijnen 
van de reële over, ze imiteert ook gretig haar 
biografische thema’s. In haar indrukwek
kende verzameling registers bevat de Ency
clopedie van fictieve kunstenaars helaas geen 
thematische index, die de centrale rol van de 
herhaling van motieven, thema’s en structu
ren zou kunnen duidelijk maken. Aangezien 
de fictieve kunstgeschiedenis de clichés van 
de reële ovemeemt en ze zelfs uitvergroot, 
zou zonder al te veel redactionele problemen 
Erftemeijers thematische index naadloos in 
de Encyclopedie van fictieve kunstenaars 
geschoven kunnen worden.

Welke anekdoten en stereotiepe ele
menten de reële en fictieve kunstenaars
biografie in grote mate structureren, kan 
men ook opzoeken in het standaardwerk 
van Rudolf en Margot Wittkower, Bom 
Under Saturn uit 1963. [4] De inhoudstabel 
van dit boek spreekt voor zich. De vaak 
welluidende titels van sommige hoofdstuk
ken (Eccentric Behaviour and Noble 
Manners', Genius, Madness and Melancholy; 
Suicides of Artists; Celibacy, Love and 
Licentiousness; Artists and the Law; Misers 
and Wastrels; Between Famine and Famé) 
zijn eveneens perfect inzetbaar in de Ency
clopedie van fictieve kunstenaars. Het lijkt 
wel alsof de grote kanonnen van de wereld
literatuur voortdurend Wittkower op hun 
schrijftafel hadden liggen - of gewoon niet 
in staat waren om zonder clichés over beel
dende kunst te schrijven. Zo zijn vele fic
tieve kunstenaars het slachtoffer geweest 
van een geestelijke crisis die hen aan de rand 
van de waanzin bracht. In sommige geval
len eindigde deze waanzin in zelfmoord. 
Een minder drastische, maar eveneens po
pulaire oplossing is een soort artistieke zelf
moord: vele fictieve kunstenaars besluiten 
om op een bepaald moment in hun leven hun 
artistieke loopbaan stop te zetten. Een min
stens even vaak voorkomende vorm van 
zelfnegatie is de vernietiging van een werk 
of zelfs van een geheel oeuvre. De fictieve 
kunstgeschiedenis bezit, net als de reële 
(Michelangelo, Giambologna, Brueghel, 
Van Gogh), een ontelbaar aantal verbrande 
en aan flarden gescheurde kunstwerken 
- ofschoon ook ongewone vormen van des
tructie werden toegepast.

De combinatie van destructieve nei
gingen en non-conformistisch gedrag neemt 
bij fictieve kunstenaars in vele gevallen 
misdadige proporties aan - een aspect dat 
we bijvoorbeeld ook aantreffen in Cellini’s 
autobiografie of in levensbeschrijvingen van 
Caravaggio. De neoplatoonse opvatting dat 
een groot kunstenaar onmogelijk een slecht 
mens kan zijn, wordt door de fictieve kunst
geschiedenis resoluut ontkracht. Een bij
zondere vorm waarbij misdaad en artistiek 
talent worden gecombineerd, is de kunst 
van het vervalsen, die door vele verzonnen 
kunstenaars wordt beoefend. Een andere 
belangrijke topos is de kunstenaar als 
demiurg. Aan heel wat fictieve kunstenaars 
worden magische of Pygmalionachtige ei
genschappen toegeschreven. Ook een bij
zondere band tussen de schilder en zijn 
model is een vaak terug opduikend element. 
De fictieve kunstenaar wordt, zoals onder 
meer Apelles, Lippi, Goya of Van Gogh, 
verliefd op het model, of het model wordt 
verwaarloosd, uitgebuit, bedreigd of gefol
terd ten behoeve van het kunstwerk, zoals 
anekdotes over onder andere Parrhasios, 
Giotto, Michelangelo, Caravaggio of 
Bouguereau vertellen.

In de late negentiende eeuw, precies 
op het ogenblik dat de kunstgeschiedenis 

zich als een autonome wetenschappelijke 
discipline ging profileren, werd het belang 
van dergelijke motieven door kunsthistorici 
ingezien. Volgens de Weense kunsthistori
cus Julius von Schlosser, auteur van de 
invloedrijke verzameling tekstueel bronnen
materiaal Die Kunstliteratur ( 1924), was de 
kunstenaarsanekdote een van de peilers van 
de moderne kunstgeschiedenis. Hoe meer 
anekdotes een bepaalde tekst bevat, hoe 
meer betekenis deze tekst volgens hem ver
krijgt. Ook Ernst Kris en Otto Kurz hebben 
in een baanbrekende studie uit 1934 gewe
zen op het belang van stereotiepe aspecten 
voor de kunstenaarsbiografie. De ‘persona’ 
van de kunstenaar beantwoordt aan een soort 
‘biografische formule’. De kunstenaar 
speelt, vertolkt als het ware zijn biografie. 
Kris en Kurz maken gewag van een ‘enacted 
biography’. [5] De oorsprong van de kunst
geschiedenis ligt met andere woorden in 
een narratieve vorm besloten. In de nieuw
ste incarnatie van de primitieve kunst
geschiedschrijving, de fictieve kunstgeschie
denis, is het primaat van de narratieve logica 
van de tekst zelfs absoluut: er zijn geen 
objecten, geen feitelijke kunstwerken - al
leen anekdotes. In de Encyclopedie van 
fictieve kunstenaars zijn dan ook geen af
beeldingen van kunstwerken opgenomen. 
In deze vorm van kunstgeschiedenis ver
dwijnt de kunst geheel uit het zicht. Dat 
kunstwerken in de encylopedie enkel in de 
vorm van literaire beschrijvingen beschik
baar zijn, kan men overigens zien als 
radicalisering van één van de beroemdste 
werken van de primitieve kunstgeschiede
nis, de Naturalis Historia van Plinius de 
Oudere, waarin kunstwerken worden be
schreven die ooit wel hadden bestaan maar 
voor latere generaties lezers niet meer toe
gankelijk waren.

Kunsthistorici hebben in de twintigste 
eeuw, nadat zij zich bewust werden van de 
grote rol die stereotiepe anekdotes spelen in 
de oude Kunstliteratur, steeds meer ge
tracht om de anekdotes uit die oude litera
tuur kritisch te benaderen en hun eigen 
teksten zoveel mogelijk vrij te houden van 
mythische elementen. Toch spelen die 

' ankedotes een cruciale rol in de aantrekking 
die de kunst tot op vandaag uitoefent. Het is 
en blijft een aartsmoeilijke zaak om de ge
schiedenis van de kunst over te leveren 
zonder gebruik te maken van clichés en 
verhalen. Ook de huidige academische 
kunstgeschiedschrijving kan haar primi
tieve, narratieve inborst niet definitief on
derdrukken. Hoe kunnen we bijvoorbeeld 
inzicht verkrijgen in het werk van iemand 
als Van Gogh, zonder diens tragische leven 
buiten beschouwing te laten? En kan dat 
tragische leven anders dan als tragisch ver
haal overgebracht worden? De fictieve 
kunstgeschiedenis brengt de clichés over 
kunst uitvoerig in kaart. Ze maakt ons, door 
haar vaak hilarische overdrijving, attent op 
die clichés, én ze geeft tegelijkertijd toe aan 
de lust om er mee om te gaan.

Noten

[1] Koen Brams (red.), Encyclopedie van 
fictieve kunstenaars. Van 1605 tot heden, 
Amsterdam / Antwerpen, Nijgh & Van 
Ditmar, 2000.
[2] Catherine M. Soussloff, The Absolute 
Artist. The Historiography of a Concept, 
Minneapolis / London, University of 
Minnesota Press, 1997.
[3] Antoon Erftemeijer, De aap van Rem
brandt. Kunstenaarsanekdotes van de klas
sieke oudheid to heden, Haarlem, Becht, 
2000.
[4] Rudolf & Margaret Wittkower, Bom 
Under Saturn. The Character and Conduct 
of Artists: A Documented History from 
Antquity to the French Revolution, New 
York / London, W.W. Norton & Company, 
1963.
[5] Ernst Kris en Otto Kurz, Die Legende 
vom Künstler. Ein geschichtlicher Versuch 
(1934). Een gewijzigde editie verscheen 
later in het Engels als Legend, Myth, and 
Magic in the Image of the Artist: A Historical 
Experiment, New Haven, Yale University 
Press, 1979, p. 132.
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Tweede katern
Nieuws

HET AMSTERDAMSE RIJKSMUSEUM IN 
DEBAT. Maarten Kloos, directeur van het Amsterdamse 
architectuurcentrum (ARCAM), sprak van een omgekeerde 
volgorde. Een architectonische opdracht begint meestal met 
een idee; vervolgens wordt een programma geformuleerd, 
een architect uitgekozen en het budget bepaald. Niets daar
van bij het Rijksmuseum. De financiering is al rond, de 
architectenkeuze is nog onbepaald en het programma van 
eisen is, vriendelijk gezegd, niet altijd even helder.
De omstreden restauratie en herstructurering van het Rijks
museum, onderwerp van het door ARCAM georganiseerde 
debat op 6 februari jongstleden in Felix Mentis, heeft een 
precedent. De bouw van het Rijksmuseum was de meest 
prestigieuze én betwiste opdracht van de negentiende eeuw. 
De schatkamer van de nationale kunst, en dus vooral die van 
de Hollandse Gouden Eeuw, mocht ontworpen worden door 
Pierre Cuypers, fervent pleitbezorger van de neogotiek en 
ontwerper van tientallen katholieke kerken, omdat hij be
scherming genoot van de hoogste ambtenaar van cultuur, 
Victor de Stuers. Deze perikelen zijn al lang in de vergetel
heid geraakt. Nederlanders kennen het Rijksmuseum van
wege de verplichte schooluitjes naar Rembrandts Nacht
wacht, Amsterdammers koesteren het gebouw omdat het de 
poort vormt tussen de oude grachtengordel en de ‘nieuwe’ 
negentiende-eeuwse stadsuitbreiding van het Museumplein 
en Amsterdam-Zuid. Dagelijks nemen duizenden fietsers de 
spreekwoordelijke ‘onderdoorgang*, die door de namiddag
zon in vuur en vlam wordt gezet en vanwege zijn galm een 
dankbaar oefenterrein is voor conservatoriumstudenten en 
straatorkesten.
Het al dan niet afsluiten van de onderdoorgang is één van de 
hete hangijzers in het actuele debat over de renovatie. Voor 
de Amsterdamse fietsers is het onbespreekbaar dat de kortste 
weg naar Amsterdam-Zuid en het hoogtepunt van hun dage
lijkse fietstocht hen ontnomen wordt. Voor de routing in het 
museum is de onderdoorgang een letterlijke sta-in-de-weg, 
die veel traplopen en nauwe gangen met zich mee heeft 
gebracht. In zekere zin is de tunnel symptomatisch te noemen 
voor de problematiek van het hele gebouw. Het gebouw uit 
1885 is onhandig, verouderd en te krap, maar iedereen is 
gehecht aan Nederlands enige ‘exces’, zoals architectuur- 
historicus Koos Bosma Cuypers’ meesterstuk typeerde. Een 
‘totale renovatie en herstructurering’ moet dit exces 
omtoveren tot een voorbeeldig nieuw Rijksmuseum, dat zijn 
collecties gebruikt om de aankomende generaties ‘een boeiend 
verhaal over kunst en geschiedenis’ te vertellen. Deze zal
vende woorden en een budget van 445 miljoen gulden ten 
spijt, verloopt de opdrachtverlening niet onder een gunstig 
gesternte. Een ingrijpend renovatieplan van architect Hans 
Ruijssenaars lag reeds op tafel toen vorig jaar Ronald de 
Leeuw als nieuwe directeur van het museum aantrad. In dit 
plan werd de oorspronkelijke opzet van Cuypers’ gebouw 
rondom twee binnenhoven, die vanuit de onderdoorgang 
toegankelijk waren, hersteld. Deze hoven zijn ooit dicht
gebouwd vanwege ruimtegebrek, met een slechte belichting 
van de zalen en een zeer ondoorzichtige plattegrond als 
gevolg. Incompatibilité d’humeur van de nieuwe directeur 
en de architect leidde tot het ontslag van Ruijssenaars, wiens 
plan echter brede steun genoot. De oplossing: er werden 
zeven nieuwe architecten uitgenodigd om een nadere inter
pretatie te geven van Ruijssenaars’ uitgangspunt ‘Terug naar 
Cuypers’. Paul Chemetov (Parijs), Cruz & Ortiz (Sevilla), 
Cees Dam (Amsterdam), Hubert Jan Henket (Eindhoven), 
Erik knippers (Utrecht), Heinz Tesar (Wenen/Berlijn) en
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Luc Tuymans

Villa, 1987

Francesco Venezia (Napels) kregen hiervoor slechts enkele 
maanden de tijd. Begin maart zouden de plannen beoordeeld 
worden door een commissie onder voorzitterschap van rijks- 
bouwmeester Jo Coenen, maar op verzoek van de architecten 
is deze datum opgeschoven, zodat ze ook rekening konden 
houden met de uitkomsten van het openbare debat.
Dit openbare debat was het prijskaartje dat hing aan de 
toegekende overheidssubsidie. De miljoenen guldens zijn 
immers opgebracht door de belastingbetaler, dus, zo is 
tegenwoordig in Nederland de redenering, moet ‘de maat
schappij’ daar ook iets voor terugkrijgen. Een vernieuwd 
museum is niet voldoende, het publiek mag ook zijn mening 
geven. Het debat, georganiseerd op 6 februari jongstleden in 
de Beurs van Berlage, werd door het Rijksmuseum met frisse 
tegenzin aangegaan. Ronald de Leeuw zei nog net niet dat hij 
de onderneming flauwekul vond, maar liet wel duidelijk 
weten dat de uitkomsten van de discussies weinig effect 
zouden sorteren. Het eisenprogramma was immers al gefor
muleerd en de architecten waren al aan de slag. De klucht is 
hiermee nog niet ten einde. Het aantal deskundigen dat werd 
uitgenodigd om hun mening te geven, bleek dermate groot 
dat de Beurs van Berlage te weinig ruimte bood voor het 
gewone publiek. Toen dit bekend werd, besloot ARCAM op 
dezelfde avond een echt openbaar debat te organiseren in 
Felix Mentis. De conclusies van beide debatten werden aan 
het einde van de avond live uitgewisseld via een telefoonver
binding.
Het pleit voor Ronald de Leeuw dat hij weigert het spelletje 
‘democratisering’ mee te spelen omdat de kaarten inderdaad 
al grotendeels geschud zijn. Anderzijds zou ik me, als ik in 
zijn schoenen stond, na 6 februari weinig gerust voelen. 
Onder de strakke regie van Maarten Kloos werden in Felix 
Meritis een aantal fundamentele vraagstukken besproken die 
in het eisenprogramma dat aan de architecten werd overhan
digd onder het vloerkleed zijn geschoven. Het eerste pro
bleem is dat het uitgangspunt ‘Terug naar Cuypers’ aantoon
baar ontoereikend is voor een modem museum. Het pro
gramma dat vraagt om meer tentoonstellingsruimte, publieks
voorzieningen, kantoren, depots en ontvangstruimte, die 
moeten voldoen aan de moderne eisen op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, brandveiligheid, klimaatbeheersing 

en installatietechniek, kan onmogelijk worden gerealiseerd 
wanneer de oudbouw zoveel mogelijk gerespecteerd moet 
worden. Bovendien is nu al duidelijk dat het Rijksmuseum 
ook na de geplande uitbreiding nooit voldoende oppervlakte 
heeft om de verschillende collecties die ze nu beheert, 
tentoon te stellen.
Een tweede vraagstuk betreft de twee belangrijkste collecties 
van het museum, de nationale kunstwerken en de vader
landse geschiedenis. Omdat de huidige scheiding in aparte 
afdelingen tot geforceerde keuzes dwingt tussen het object 
als autonome kunst en als materiële historische getuige, 
bestaat het voornemen om de afdelingen in het nieuwe 
museum samen te voegen. Zo worden geschiedenis en kunst 
weer samengebracht. Volgens de deelnemers aan het debat 
was het probleem daarmee echter allesbehalve opgelost. 
Want het overgrote deel van het publiek bezoekt het museum 
voor het aantal topstukken en heeft geen enkele boodschap 
aan geschiedenis. Bovendien is de betekenis van de vader
landse geschiedenis uiterst problematisch. De samenstelling 
van de bevolking is in een eeuw tijd ingrijpend veranderd en 
de oude gewoonte om geschiedenis te doceren aan de hand 
van iconen van het Nederlanderschap, is volledig uit de tijd. 
Wanneer het Rijksmuseum de nationale geschiedenis se
rieus wil tentoonstellen, dan is ruimte nodig voor veel meer 
objecten die meerdere perspectieven laten zien, ook die van 
het koloniale verleden bijvoorbeeld. Ook zal de presentatie
wijze moeten worden aangepast aan de kennis van het 
hedendaagse publiek, die in vergelijking met vorige genera
ties nihil is. Het huidige programma dat naar de architecten 
is gegaan, houdt hier volstrekt geen rekening mee.
Het is te hopen dat de directie van het Rijksmuseum en de 
beoordelingscommissie die een keuze moet maken uit de 
architecten, de moed hebben zich over deze vragen te buigen. 
De kans daarop is echter minimaal. De zak met geld is 
binnen, er is haast geboden. De winnende architect is een 
gewaarschuwd man. Hij dacht wellicht met een programma 
van eisen te werken, maar het blijkt een vat vol tegenstrijdig
heden. (P.B.)

KUNSTBEURZEN. ArtBrussels 2001 mag dit jaar reke
nen op de aanwezigheid van 140 galeries. Zoals vorig jaar 
zullen de Young Galleries een eigen zone toegewezen krij
gen. Een nieuw onderdeel, Exciting, zal ruimte bieden aan 
kleine solopresentaties van kunstenaars die minder dan 10 
jaar actief zijn. ArtBrussels loopt van 20 tot 24 april in 
paleizen 3 en 4 van Brussels expo, Belgiëplein in 1020 
Brussel (0800/30.007).
In Keulen loopt van 29 maart tot 1 april de tweede editie van 
kunstKÖLN, een beurs die enkel gewijd is aan art brut, 
kunstedities en kunstboeken in beperkte oplage. Dit jaar 
wordt een grotere aanwezigheid van fotografisch werk in het 
vooruitzicht gesteld. kunstKÖLN loopt in de Rheinhallen, 
Messeplatz 1, 50679 Köln (0221/821-0).
In Gent organiseert DRUKsel reeds enige jaren een twee
daagse waar boekproducenten, bibliofiele drukkers en kleine 
uitgevers hun ambachtelijke, uitzonderlijke of gewoon vreemd
soortige producties komen aanbieden. Het gaat steeds om 
boeken met een kleine oplage, vandaar dat men ze niet op de 
boekenbeurs terugvindt.DRt/i&e/2007 Iooptop28en29 april 
in de Baudelokapel, Ottogracht 4 in Gent (09/228.56.70, 
www.druksel.be) (E.W.)

PRÉSUMÉS INNOCENTS. Terwijl in Frankrijk de 
hervorming van de justitie volop in de politieke belangstel
ling staat - waarbij vooral de problemen van de voorlopige 
hechtenis en het principe van het vermoeden van onschuld 
aan bod komen -, werd eind vorig jaar in Bordeaux klacht

Jan Vercruysse
Most Recent Works
1 March - 14 April 2001

Art Brussels
20 - 24 April 2001

Richard Artschwager, Louise Bourgeois, Roni Horn, Allan McCollum
21 April - 26 May 2001

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8, 1050 Brussel
tel. 02 639 67 30 — fax. 02 639 67 38
e-mail info@xavierhufkens.com — www.xavierhufkens.com
Open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur
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Luc Tuymans

Rear Mirror, 1986

ingediend tegen de tentoonstelling Présumés innocents. Deze 
klacht voor het verspreiden van afbeeldingen met een porno
grafisch karakter werd, tegen alle verwachtingen in, ontvan
kelijk verklaard. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek 
bevolen.
Vorige zomer organiseerde het capcM, het gemeentelijk 
museum voor hedendaagse kunst van de stad Bordeaux, een 
tentoonstelling waarin hedendaagse kunstenaars hun visie 
gaven op de kindertijd. Hun benadering, meestal geïnspi
reerd op hun eigen ervaringen, beantwoordde niet altijd aan 
het onschuldige plaatje dat ons vooral door de media en de 
publiciteit wordt voorgehouden, maar had ook oog voor het 
kind als slachtoffer van geweld en seksuele perversiteiten. 
De tentoonstelling onderschreef de moderne stelling dat 
kinderen geen onschuldige, maar verlangende wezens zijn, 
die naast afkeer en angst ook ongezonde nieuwsgierigheid 
kennen.
Ondanks het delicate onderwerp en de discrete reserves van 
het gemeentebestuur, werd de tentoonstelling zonder noe- 
menswaardige incidenten bezocht door meer dan 30.000 
bezoekers. Ook de gerechtelijke politie kwam kijken, en 
stelde het museum gerust dat er geen ‘strafbare feiten’ waren 
gepleegd. Pas na de sluiting werd klacht ingediend door een 
vader die op de laatste dag de tentoonstelling had bezocht 
met zijn twee dochters van vier en tien. Hij kreeg de steun van 
La Mouette, een vereniging die ijvert voor de verdediging 
van en het respect voor het kind. De voorzitster van La 
Mouette, die de tentoonstelling niet gezien hééft en zich 
enkel op de catalogus baseert, meent in de tentoonstelling 
“een morbide en masochistische visie van perverse volwas
senen op de kindertijd’’ te ontwaren. Ze eist dé inbeslagneming 
van de catalogus en de vernietiging van de werken.
De klacht werd ingediend tegen Henri-Claude Cousseau, 
directeur van het museum, de organisatoren van de tentoon
stelling (Marie-Laure Bemadac, die enkele jaren geleden in 
het Centre Pompidou de polemische tentoonstelling Féminin- 
Masculin organiseerde, en Stéphanie Moisdon-Tremblay), 
tegen de auteurs van de catalogus en tegen vijfentwintig van 
de tachtig deelnemende kunstenaars, waaronder Carsten 
Holler, Annette Messager, Dan Graham, Paul McCarthy, 
RobertMapplethorpe, Mike Kelley, Elke Krystufek, Mariene 

Dumas, Inez Van Lamsweerde, Christian Boltanski, Nan 
Goldin, Tony Oursler, Cindy Sherman, Anna Gaskel en de 
recente Turner Prize winnaar Wolfgang Tillmans.
De vereniging eist dat de kunstenaars zich voor de rechtbank 
komen verantwoorden voor “de boodschap die ze in hun 
werk hebben willen uitdragen”. Er werden ook veertien 
musea gedagvaard die werken voor deze tentoonstelling 
hebben uitgeleend, waaronder het Centre Pompidou, het 
Musée d’art moderne de la Ville de Paris, talrijke Fracs en 
belangrijke instellingen uit het buitenland.
De aanklagers beroepen zich op een nieuwe strafwet die het 
mogelijk maakt om “het creëren en verspreiden van afbeel
dingen van kinderen met een pornografisch, gewelddadig en 
pedofiel karakter” te bestraffen met een geldboete tot 3 
miljoen frank en vijfjaar gevangenisstraf. Indien het zo ver 
komt is dit zeker een primeur voor de kunstwereld, die bij 
monde van Stéphanie Moisdon-Tremblay, commissaris van 
de tentoonstelling, nu al waarschuwt voor een “zeer ernstige 
bedreiging Van de artistieke Vrijheid, de waardigheid van de 
kunstenaar, het respect voorde kunstwerken en de opdracht 
van instellingen en intellectuelen”.
Gezien de complexiteit van het dossier, het groot aantal 
betrokkenen en het feit dat deze zaak voor de plaatselijke 
rechters niet echt prioritair is, kan het nog wel even duren 
voor het proces plaatsvindt. Dat gebeurt zeker niet vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar. Overigens 
gaat deze zaak duidelijk niet alleen over onschuldige kinder
zieltjes, en kan men spreken van een politiek manoeuvre met 
de bedoeling de hedendaagse kunst te discrediteren en de 
voorziene budgetten af te bouwen. Het is bekend dat de 
burgemeester van Bordeaux, voormalig eerste minister Alain 
Juppé, de hedendaagse kunst en het prestigieuze museum 
van zijn voorganger Chaban-Delmas geen warm hart toe
draagt. Stichter Jean-Louis Froment werd vriendelijk ver
zochtplaats te ruimen voor een nieuwe ploeg die ondertussen 
ook al naar veiliger oorden is uitgeweken. Henri-Claude 
Cousseau is sinds september vorig jaar directeur van de 
École des Beaux-arts in Parijs en Marie-Laure Bemadac 
vestigde zich in Parijs als onafhankelijk tentoonstellings
maker. Ter gelegenheid van het proces zullen ze echter naar 
Bordeaux moeten terugkeren. In hun opvolging, die voor de 

stad blijkbaar geen prioriteit vormt, is tot op heden niet 
voorzien.
Wat men Alain Juppé binnen het museum vooral kwalijk 
neemt, is dat hij het zo ver heeft laten komen. In plaats van 
de gemoederen te bedaren, heeft hij de zaak (moedwillig?) 
op zijn beloop gelaten, met het gekende gevolg. Van de 
tentoonstelling had hij reeds voor de opening openlijk af
stand genomen door zijn naam te laten schrappen van de 
uitnodiging en zijn medewerkers te verbieden om op de 
opening aanwezig te zijn. Ook liet hij de affiches van de 
tentoonstelling in de stad verwijderen. Insiders beweren dat 
hij meer geschrokken was door de titel van de tentoonstelling 
dan door de afbeelding van een onschuldige tuinkabouter. 
Zijn naam wordt namelijk genoemd in een aantal politieke 
schandalen en de inwoners van Bordeaux zouden wel eens 
kunnen denken dat hij in het vooruitzicht van de komende 
gemeenteraadsverkiezingen reeds aan een vroegtijdige wit
wascampagne begonnen was.
Dat kunstenaars zich publiekelijk voor hun werk verant
woorden is geen slechte zaak, al is het de vraag of dé 
rechtbank hiervoor de meest aangewezen plaats is. Het feit 
dat ze zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoor
den, wijst er echter ook op dat momenteel in Frankrijk, 
ondanks de schone schijn die door enkele salonfilosofen 
wordt opgehouden, geen enkel debat over hedéndaagse 
kunst gaande is. Intern schreeuwt de kunstwereld wel moord 
en brand, maar naar buiten toe is daar niet veel van te merken. 
Een onrustwekkende vaststelling, aangezien de zaak in Bor
deaux blijkbaar geen alleenstaand géval is. Uit het februari
nummer van het Franse kunsttijdschrift artpress blijkt dat 
het preventief censureren van artistieke creaties niet alleen 
discreter, maar ook veel efficiënter is. Onder de titel Censure 
à la française bericht Eliane Bumet over een reeks preven
tieve censuurmaatregelen waarvan kunstenaars als Joep van 
Lieshout in Rabastens (Tam), Stéphane Sauzedde in Couron 
d’Auvergne, Niek van de Steeg in Toulouse of Gloria 
Friedmann in Toulon onlangs het slachtoffer werden. Voor 
het afgelasten van bepaalde tentoonstellingen of het wegne
men van bepaalde kunstwerken hanteert men de meest 
absurde argumenten: “een opzettelijke provocatie tegen de 
inwoners van Rabastens en de maatschappij in het geheel”
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voor Van Lieshout, “niet conform de veiligheids
voorschriften” voor Stéphane Sauzedde, “in strijd met de wet 
op de zendtijd voor politieke partijen tijdens verkiezings
campagnes” voor Van de Steeg of doodleuk “afgelast omdat 
de tentoonstelling niet beantwoordt aan de verwachtingen 
van het publiek” voor Gloria Friedmann.
Bij het ter perse gaan, werd in Bordeaux vernomen dat Alain 
Juppé zijn voorkeur voor een nieuwe directeur heeft bekend 
gemaakt. Tegen het advies van het museum, die Jean-Marc 
Prévôt, directeur van het Musée départemental d’art 
contemporain de Rohechouart had voorgesteld, koos de 
burgemeester voor Maurice Fréchut, sinds 1993 directeur 
van het Musée Picasso in Antibes. Wanneer hij in dienst 
treedt is nog niet geweten. De Jenny Holzer-tentoonstelling, 
die al enkele keren werd uitgesteld, heeft plaats deze zomer 
en wordt gemaakt door Marie-Laure Bemadac. (L.V.D.A.)

Wissels

BRUGSE STEDELIJKE MUSEA. Ook de hetero
gene verzameling stedelijke musea in Brugge ontsnapt niet 
aan een herprofilering. Manfred Sellink, voorheen conserva
tor van het prentenkabinet in Museum Boijmans Van 
Beuningen, en Walter Rycquart, ex-medewerker van Ant
werps schepen van Cultuur Antonis, krijgen een mandaat 
van vijfjaar om een reorganisatie tot zes musea uit te werken. 
De aandachtspunten zijn publiekswerking, educatieve 
omkadering en tentoonstellings- en collectiebeleid. Het wordt 
een omvangrijke operatie, die zowel artistiek als zakelijk 
zwaar zal wegen. Brugge wil zo enerzijds - in het vooruit
zicht van cultuuijaar 2002 - haar cultureel imago afstoffen; 
anderzijds wil de stad, samen met Gent en Antwerpen, een 
voortrekkersrol bekleden in de reorganisatie van het cultu
reel patrimonium in Vlaanderen. (E.W.)

CAERMERSKLOOSTER GENT. Na de restauratie 
eind 1998 van dit kloosterpand in het Gentse Patershol bleef 
de bestemming van de kloosterkerk een tijdje in het onge
wisse. Uiteindelijk werd de kerk een tentoonstellingsplek, 
een klassieke oplossing voor historische panden waar men 
niet onmiddellijk blijf mee weet. Diverse tentoonstellingen 
zonder duidelijke samenhang vulden sindsdien de kalender. 
In september 2000 stelde de provincie Oost-Vlaanderen 
echter een cultuurfunctionaris aan: Hans Martens, gedu
rende jaren medewerker van het Stedelijk Museum voor 
Actuele Kunst. Hij krijgt de opdracht om van het 
Caermersklooster een Provinciaal Centrum voor Kunst en 
Cultuur te maken. Dat houdt niet alleen in dat hij tentoonstel
lingen zal programmeren in de kerk, het betekent op termijn 
ook - na de voltooiing van de restauratie - dat hij verant
woordelijk wordt voor het gebruik van het hele kloosterpand. 
Het pand moet een nieuw centrum herbergen met een eigen 
culturele functie. Het moet ten dele complementair zijn (of 
samenwerken) met bestaande organisaties, en ook participe
ren in Gentse evenementen, of in manifestaties van de Oost- 
Vlaamse provincie. Het Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst krijgt zo een provinciale tegenhanger, zij het één met 
een ruimere functie dan alleen maar de presentatie van kunst. 
De diverse provinciale prijswinnaars zullen er in de bloeme
tjes worden gezet. Oost-Vlaamse kunstenaars zullen er kan
sen krijgen, maar ook coproducties met kunsthallen in het 
buitenland behoren tot de mogelijkheden - op voorwaarde 
dat er rekening wordt gehouden met het historische karakter 
van deze gotische kerkruimte met houten gewelf.
Een voorsmaakje van wat komt: werk van Dan Van Severen, 
die er ooit zijn atelier had, en van Yael Bartana, dit in het 
kader van het Documentair Filmfestival te Gent. Later volgt 
in het kader van 250jaar Academie Gent een presentatie van 
architecten die aan deze academie afstudeerden in de periode 
1951-2000 (de oudere generaties worden in het Museum 
voor Sierkunst en Vormgeving gepresenteerd). Terwijl in de

Raoul De Keyser

Untitled (Suggestion), 1995

Sint-Pietersabdij de tentoonstelling Facetten van zelfstan
dige vrouwenarbeid in Vlaanderen 1800 en 2000 loopt, zal 
in het Caermersklooster een presentatie van kunstenares 
Berlinde De Bruyckere te zien zijn, enzovoort. (E.W.)

NIEUWE DIRECTEUR NEDERLANDS 
ARCHITEC-TUURINSTITUUT. 1 juni aanstaande 
zal Aaron Betsky (° 1958) benoemd worden tot directeur van 
het NAi in Rotterdam. Hij volgt Kristin Feireiss op die de 
functie sinds 1996 bekleedde. Feireiss komt aan het hoofd te 
staan van de Internationale Architectuur Biënnale, die in de 
zomer van 2002 in Rotterdam zal plaatsvinden.
Met de benoeming van Aaron Betsky zet het NAi de lijn 
voort om in de persoon van de directeur het instituut een 
internationale uitstraling te geven. Feireiss was voordat ze 
naar Nederland kwam een centrale spil in de Berlijnse 
architectuurwereld, Betsky is op dit moment curator Architec
ture, Design and Digital Projects van het Museum of Modem 
Art in San Francisco. Hij studeerde in 1983 af aan de Yale 
School of Architecture in Connecticut en werkte als auteur 
en redacteur bij diverse architectuurbladen. Belangrijke 
publicaties van zijn hand zijn Building Sex: Men, Women, 
Architecture and the Construction of Sexuality ( 1995), Queer 
Space: the Spaces of Same-Sex Desire (1997), Architecture 
must Bum (2000) en monografieën over James Gamble 
Rogers (1994), de Zuid-Californische firma Koning 
Eizenberg Architecture (1996) en Co-Op Himmelblau (zal 
verschijnen in 2001). Omdat Betsky in Nederland opgroeide, 
blijven de Nederlandse taallessen ter voorbereiding op de 
functie hem bespaard en is hij vertrouwd met de Nederlandse 
architectuurgeschiedenis en de actuele ruimtelijke ontwik
kelingen. Het persbericht van het NAi dicht hem bovendien 
een grote interesse toe voor de collectie - waar Feireiss 

minder affiniteit mee had - en, in het verlengde daarvan, het 
aankoopbeleid. Tot slot heeft hij ook ‘een visie op educatie’, 
een verplichting sinds de Nederlandse cultuursector wordt 
opgejaagd door staatssecretaris Rick van der Ploeg, en wil hij 
het NAi nationaal en internationaal sterker profileren. De 
ambities kunnen op dit moment niet anders dan plichtmatig 
vaag geformuleerd zijn. Als ze te zijner tijd maar concreet 
worden ingevuld, en waargemaakt. (P.B.)

Lezingen

FACES OF LAUGHTER: FEMALE 
STRATEGIES IN ART. Dit symposium vindt plaats op 
zondag 8 april dankzij een samenwerking tussen het Kunst
historisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam en 
het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. Het thema is 
humor in feministische kunst, en in kunst van vrouwen over 
de generaties heen. Er wordt aandacht besteed aan de ver
schillende intenties en de wisselende perceptie van deze 
kunst. Ook komt de vraag aan bod waarin ‘vrouwelijke’ en 
‘feministische’ strategieën kunnen verschillen van ‘manne
lijke’. De Amerikaanse autoriteit ter zake Jo Anna Isaak 
opent de reeks, ingeleid door Mirjam van Rijsingen. Voorts 
licht Riet van der Linden de Nederlandse situatie toe en treedt 
kunstenares Klaar van der Lippe in gesprek met Mirjam 
Westen. Tenslotte weidt de Amerikaanse Carrie Mae Weems 
uit over haar fotowerken. Zij wordt ingeleid door Teddi Dols. 
Faces of Laughter: Female Strategies in Art vindt plaats op 
8 april vanaf 11 uur in de aula van het Stedelijk Museum; 
voor inlichtingen en inschrijvingen kan met terecht bij het 
Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, Rozenstraat 9,1016 
NN Amsterdam (020/422.04.71). (E.W.)

VISUELE CULTUUR. De Balie in Amsterdam zal op 
6 en 7 april een tweedaagse onderzoeksconferentie wijden 
aan ‘visuele cultuur’. Er gaat vooral aandacht naar de toene
mende verwevenheid van kunst, cultuur en economie, en het 
vermengen van verschillende beeldculturen in de 
multiculturele maatschappij. Dat wordt concreet ingevuld 
met de komst van Nicholas Mirzoeff, een bepleiter van 
‘visuele cultuur’ als nieuw studiegebied, en klinkende na
men als Olu Oguibe, Okwui Enwezor (artistiek directeur 
Documenta 11), Catherine David (Documenta X), film- 
maker John Akomfrah en Purple-redacteur Jeff Rian. Neder
landse gasten zijn onder meer filmmaker Felix de Rooij, 
Chris Keulemans, Patricia Pisters, Henk Oosterling en Chris 
Dercon. Een site in ontwikkeling, te bereiken via 
www.balie.nl, zal werk presenteren van kunstenaars, vorm
gevers, media- en theatermakers, modeontwerpers en men
sen uit de reclame- en bedrijfswereld.
Visuele Cultuur op 6 en 7 april in de Balie, Kleine 
Gartmanplantsoen 10,1017 RR Amsterdam (020/553.51.51 
jet.zeiss@balie.nl). (Ë.W.)

Plastische kunsten

RAOUL DE KEYSER / LUC TUYMANS. Er is de 
laatste jaren veel belangstelling geweest voor deze twee 
schilders. Vorig jaar verscheen een monografie over het 
werk van Raoul De Keyser, samengesteld door Steven Jacobs, 
en Luc Tuymans werd geselecteerd om deze zomer in het 
Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië tentoon te 
stellen. Vooreen deel hebben ze hun publieke carrières langs 
hetzelfde parcours afgelegd, van Documenta IX en de 
Antwerpse Zeno X Gallery, over de Kunsthalle van Bern, 
Portikus in Frankfurt tot David Zwimer in New York. In het 
S.M.A.K. opteerden ze om een gemengde presentatie van 
hun oeuvres te maken, met oud en nieuw werk. Die keuze is 
verrassend voor twee kunstenaars die in het verleden ern
stige en doordachte tentoonstellingen maakten die steeds

RODNEY GRAHAM 9 maart t/m 7 april 2001

CHRISTOPHER WOOL 12 wm 2 ma au01

ART BRUSSELS 2001 20 april t/m 24 april 2001

GALERIE
MICHELINE
SZW AJCER
verlatstraat 14» B-2000 antwerpen 
tel. (03) 237 11 27 • fax (03) 238 98 19 
open di t/m vr 10.00 - 18.00 u. • za 12.00 - 18.00 u. 
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Een eigen atelier, een stipendium en begeleiding.
Het nieuwe werkjaar start 1 september. Aanmelden kan elk moment.

Interesse? Kijk op WWW.de-ateliert.nl of vraag de brochure T 020 6730359a Aa • • internationaal 

de Ateliers kmnstgraamnsinstituut
31.03.01 - 04.06.01

Christine Clinckx
He(ll)aven

multimedia installaties

MUSEUM
HET DOMEIN
S I T T A R D

Kapittelstraat 6
Postbus 18
NL 6130 AA Sittard
Tel+31 46 4513460
Fax+31 46 4529111
email info@hetdomein.nl
www.hetdomein.nl
tue-sun 11-17
opening vrijdag 30 maart van 17-19 uur

M E N

Dirk Vermeulen
Lauriergracht 96 

1016 RN Amsterdam 
Telefoon (020) 4221727 

Fax(020) 4220304

DÊPRAKTDK

D
e W

itt
e R

aa
f 9

0 
• m

aa
rt

-a
pr

il 
20

01

10 maart t/m 18 april
Houcine Bouchiba

‘Smell of Deser

20 april t/m 24 april
Art Brussels

Gijs Assmann, Lise Haller Baggesen, 
Albert van Westing, Ronald Zuurmond 
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Natasja Kensmil 

tekeningen
Ronald Zuurmond
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Daniel Roth
Love Letters from Rijeka

vaaysmaTo
Marnix Goossens, Bart Hendriks, 

Ben Judd, Viviane Sassen
Me and them

6 mel t/m 16 juni

Gé-Karel van der Sterren

Galerie Fons Welters
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nadrukkelijk geconcipieerd waren als een geheel. Al houdt 
de parallel daar ook op. Terwijl De Keyser zijn presentaties 
vaak ophangt aan een schilderprocédé, dat als een soort 
thema wordt behandeld, suggereert Tuymans een themati
sche samenhang door werken onder geladen tentoonstellings- 
titels samen te brengen.
In het museum hangt het idyllische Kanovaren van De 
Keyser uit 1967 echter op dezelfde wand als The Heritage 
VIII (kinderporno), een werk dat Tuymans in volle 
Dutrouxperiode schilderde. Is het de bedoeling om de wer
ken langs die weg hun eigenheid terug te geven? Of moet hier 
een verborgen verwantschap worden blootgelegd? De zaal- 
tekst stelt alvast botweg dat de twee oeuvres “in wezen 
complementair” zijn.
Ook de catalogus doet heel wat moeite om de twee kunste
naars aan elkaar te lijmen. Gregory Salzman maakt in eerste 
instantie nog een onderscheid - Tuymans is als individu 
“onbehaaglijk en gespannen, provoceert voortdurend”, ter
wijl De Keyser “eerder innemend, discreet, subtiel gevat” 
wordt genoemd. Die verschillen vind je volgens hem ook 
terug in hun werk, en toch meent Salzmann dat de gelijkenis
sen zwaarder wegen dan de verschillen. Beide “hechten 
namelijk meer belang aan betekenis dan aan formele be
schouwingen en zijn zich scherp bewust van het precaire 
karakter van betekenis in onze hedendaagse cultuur die (...) 
de kunst van betekenis ontdoet door haar te rationaliseren, te 
consumeren en er een handelswaar van te maken.” Een 
duister vermogen dat hij omschrijft als “het uitdrukken van 
de onmogelijkheid om met een afbeelding de werkelijkheid 
te vatten”, is volgens hem de link tussen de twee schilders. 
Meer nog, er is zowel bij Tuymans als bij De Keyser sprake 
van onafgewerktheid, van iets onprecies, en zelfs van ‘primi
tiviteit’. Zo sticht Salzman tussen beide meesters een mys
tiek verbond - primitief, expressionistisch en wellicht ook 
heel ‘Vlaams’.
In de zalen zorgt het door elkaar halen van beide oeuvres voor 
een meer luchtige aanblik dan we gewend zijn van de 
solotentoonstellingen. Maar deze mix kan ook aanleiding 
geven tot een eng zoekspelletje waarbij alle aandacht gaat 
naar het achterhalen van ‘het verschil’. Af en toe refereert de 
ene net genoeg aan het idioom van de andere, om iemand die 
minder met deze oeuvres vertrouwd is op het verkeerde been 
te zetten. Bij Tuymans verschijnen ook wel eens stipjes 
(Muur Witte, 1998) of grotere kleurvlakken (Passe-Partout, 
1998), en sinds de jaren ’90 begeeft De Keyser zich af en toe 
in de ijlte, en waagt hij zich aan "vliegoefeningen in een 
picturale ruimte”, zoals Steven Jacobs bepaalde schilderijen 
(waaronder Bleu de Ciel en Bem-Berlin dalend) beschrijft. 
Jacobs zet de schilder wel weer met de voeten op de grond 
door te stellen dat elk schilderij van De Keyser ‘gevuld’ blijft 
met materie - met een aards groen of luchtblauw dat nooit de 
idee van een vacuüm oproept.
Voor wie niet teveel aan een verhaal van verwantschappen of 
contrasten denkt, is de tentoonstelling wel erg te genieten. De 
hoge kwaliteit van beide oeuvres wordt hier zonder meer 
bevestigd.
Raoul De Keyser/Luc Tuymans loopt tot 25 maart 2001 in het 
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Citadelpark, Gent 
(09/221.17.03). (I.K.)

LIDWIEN VAN DE VEN. In haar tentoonstelling in het 
MUHKA combineert Lidwien van de Ven recent foto
materiaal met filmprojecties. Door middel van vertraagde, in 
loop gemonteerde filmbeelden en monumentaal fotowerk 
snijdt ze doorheen thema’s als politiek, religie, misdaad, 
gemeenschap en individu. De essentie van haar werk lijkt te 
bestaan in de creatie van ‘tussenruimten’: ze creëert span
ning tussen beelden en schept leegten waarin processen van 
zingeving en herinnering kunnen ontstaan. Op die manier 
nodigt ze de toeschouwer uit om te reflecteren over boven
vermelde thema’s.
Van de Ven maakt deze uitnodiging op diverse manieren

Lidwien van de Ven

Zaalzicht, foto: Wim Van Nueter

expliciet. Zo keert in de tentoonstelling verschillende keren 
dezelfde foto terug, telkens opgenomen in een nieuwe serie 
of een ander ‘betekenisgeheel’, en hangt naast sommige 
foto’s een wit of een zwart vlak. De portretten tonen vrijwel 
uitsluitend mensen met gesloten ogen.
Haar reeksen, die ze in de verschillende tentoonstellings
zalen tegen elkaar uitspeelt, komen niet zozeer tot stand door 
associatie, maar door differentiatie. Van de Ven schijnt niet 
te zoeken naar beelden die bij mekaar aansluiten en een 
coherent betekenisgeheel vormen. Beelden worden gecom
bineerd omwille van het interval dat daarbij tot stand komt. 
In dit interval kan, door het potentiële verschil tussen de 
beelden, betekenis ontstaan. Enkele voorbeelden van beeld- 
combinaties die zo gelezen kunnen worden: foto’s van de 
bouwwerf aan de Berlijnse Reichstag naast een kinder
portret; het beeld van een slapende man naast dat van door 
schijnwerpers belichte wagens van nieuwsploegen, verza
meld rond het NAVO-hoofdkwartier. Of de filminstallatie 
Untitled (The Belgium Affair), die bestaat uit vijf naast elkaar 
geprojecteerde fiImloops. Van de Ven maakt in haar series 
ook voortdurend gebruik van formele contrasten om inhou
delijke tegenstellingen, wrijvingen en botsingen tussen inti
miteit en vervreemding, feit en fictie, zichtbaarheid en 
onzichtbaarheid op te roepen.
De interessantste plek in de tentoonstelling is misschien wel 
de meest centraal gelegen zaal. Het lijkt alsof Van de Ven 
hier de tussenruimtes en intervallen uit haar beeldenreeksen 
in een driedimensionale ruimte heeft gematerialiseerd. Ze 
exposeert hier uitsluitend afbeeldingen van slapende of dode 
figuren. De zaal schept ruimte voor reflectie, en maakt ons 
als het ware klaar om de tussenruimten in de werken van de 
andere zalen te lezen. Toch is ook in deze stille, beschouwe
lijke ruimte plaats voor contrasten, hoe subtiel ook. Zo 
combineert Van de Ven verschillende druktechnieken; ter
wijl de ene foto op het ‘harde’ barietpapier is afgedrukt, zijn 
de overige werken op doek overgedragen, wat een uitermate 
verstilde indruk geeft.
Voor Lidwien van de Ven is de stilte even belangrijk als het 
gesproken woord, de hand die uitwist even belangrijk als de 
hand die schrijft. De twee rechtvaardigen elkaar. Al in de 
titel van de tentoonstelling wordt gesneden en worden ruim
ten ingelast tussen de zinsdelen, waarin mogelijke betekenis
sen zich kunnen nestelen.
Seul/la main qui efface/peut écrire van Lidwien van de Ven 
loopt nog tot 29 april in het MUHKA, Leuvenstraat 32,2000 
Antwerpen (03/238.59.60). (Sa.L.)

PIERRE HUYGHE. De expositie Interludes van Pierre 
Huyghe in het Van Abbemuseum pretendeert niet een over
zicht van diens oeuvre te geven; Huyghe heeft veeleer een 

beperkt aantal werken samengebracht in een parcours dat 
alludeert op de ‘scripted spaces’ van winkelcentra. Ook bij 
Huyghe is enscenering cruciaal, alleen is het leggen van 
verbanden voor hem belangrijker dan het opwekken van 
kooplust. Zo projecteert hij de werken Snow White Lucie 
(1997) en Two Minutes out of Time (2000) afwisselend op 
twee plekken; op het moment dat in de ene zaal de film over 
Lucie Dulène draait- de ‘Franse stem’ van Disneys Sneeuw
witje - horen we op de andere plek de monoloog van het 
mangafiguurtje Annlee. Lucie Dulène zingt in Huyghes 
video Un jour mon prince viendra, terwijl ze in de ondertitels 
vertelt over de strijd om de rechten op haar Sneeuwwitje- 
vertolking terug te winnen. Ook Two Minutes out of Time 
heeft met rechten te maken, aangezien Annlee een personage 
is waarvan Huyghe (samen met Philippe Parreno en 
Dominique Gonzalez-Foerster) het copyright heeft gekocht. 
Annlee was voorbestemd om een kleine, onbeduidende 
bijfiguur in een manga te worden, maar de drie kunstenaars 
hebben haar een nieuw ui terlijk, een bewustzijn en een eigen 
stem gegeven. Zo hebben ze ‘a deviant sign’ gecreëerd.
Dit is een rode draad in veel projecten van Huyghe; het geldt 
ook voor The Third Memory (2000), waarin het woord is aan 
John Wojtowicz, het brein achter een uit de hand gelopen 
bankroof annex gijzeling in 1972, die live op televisie te 
volgen was en die enkele jaren later door Sidney Lumet werd 
verfilmd onder de titel Dog Day Afternoon. In Huyghes 
video-installatie The Third Memory mag Wojtowicz zijn 
eigen versie vertellen en het gebeuren in een studio naspelen. 
Oude tv-opnames, uitvergrote krantenartikelen en een film
affiche vormen de didactische opmaat voor de installatie, die 
de vorm aanneemt van twee aan elkaar grenzende projecties. 
De meeste beelden tonen de oude en corpulente ex-bank- 
rover op een set die eruit ziet als een soort geabstraheerde, 
Thomas Demandachtige versie van de bank - of als de 
filmset van de bank uit Dog Day Afternoon. Af en toe toont 
één van de twee projecties beelden uit Lumets film, waarin 
Al Pacino het op Wojtowicz gebaseerde personage speelde. 
De echte Wojtowicz vertelt ondertussen dat hij en zijn 
medeplichtigen, min of meer om in de stemming te raken, de 
dag van tevoren naar The Godfather (met Al Pacino!) waren 
gaan kijken. Meer dan om ‘een reconstructie’ van ‘de histo
rische waarheid’ is het Huyghe dan ook te doen om de 
complexe verwevenheid van fictie en historische gebeurte
nissen. Er is geen ‘pure’ werkelijkheid die daarna wordt 
gefictionaliseerd; de realiteit is altijd al met fictie doortrok
ken. Ondertussen doet John Wojtowicz wel moeite om de 
verdraaiingen die hij in Lumets film ontwaart, recht te 
trekken. De geabstraheerde studiodecoratie, in koel licht 
gedrenkt, geeft het geheel echter een onwerkelijk karakter. 
Als Wojtowicz in deze fake omgeving een acteur, die de rol 
speelt van een agent, het bevel geeft om een bepaalde zin 
tegen hem te zeggen, is het alsof hij een van zijn dromen - of 
nachtmerries - ensceneert.
Op het mooiste moment van The Third Memory beweegt de 
batterij lampen boven de set langzaam opwaarts; één na één 
gaan de lampen uit, en de set wordt in duisternis gedompeld. 
Wojtowicz heeft zopas gesuggereerd dat de FBI de stroom 
- en dus het licht - in de bank afsneed omdat Nixon het niet 
zou hebben gewaardeerd dat hij van de beeldbuis werd 
verdrongen door een bankrover die geld nodig had voor de 
operatie van zijn transseksuele vriend. Ook elders in de 
expositie in het voormalige Philipsgebouwtje speelt Huyghe 
met licht: Atari Light (Pong) uit 1999 is een versie van het 
oeroude videospelletje Pong in de vorm van een verlaagd 
plafond met een raster van panelen die verlicht kunnen 
worden. Met de bewegende lichtjes op dit plafond kunnen 
bezoekers ‘Pong’ spelen. Af en toe gaan deze lichten hele
maal uit, namelijk als even verderop een gloeilamp begint te 
branden en te spreken. Deze lamp onderbreekt ook de be
lendende voorstelling van de door een aantal bevriende 
kunstenaars gemaakte videofilm Vicinato 2 (2000). Ze (want 
deze lamp heeft een vrouwelijke stem) lokt bezoekers naar
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de ‘lobby’ van de filmvertoning en houdt een monoloog 
waarin ze zichzelf als ‘ghost’ en ‘daydream’ omschrijft en de 
vraag stelt, wanneer de mens werkelijk zal gaan geloven dat 
de elektrisch verlichte nacht gelijk is aan de dag. Met andere 
woorden, of de aloude magie en horror van de duisternis door 
de technologie verdreven zal worden. Dan gaat de lamp uit, 
en beginnen de filmvoorstelling en het rennende licht van 
Atari Light weer. Aldus neemt Huyghe op geestige wijze 
afscheid van een locatie die misschien wel de mooiste ruimte 
voor de presentatie van met name installaties en mediakunst 
in Nederland was: het tijdelijke Van Abbemuseum, dat na 
deze expositie (en de gelijktijdige tentoonstelling van Ben 
Akkerman) de deuren sluit. Door de flexibele wanden waren 
de ruimtes doorgaans toegesneden op de getoonde werken, 
en het is maar de vraag of kunstenaars in het door Abel Cahen 
verbouwde oude Van Abbe (dat pas in het najaar van 2002 
weer opengaat) zoveel mogelijkheden zullen hebben als in 
de tijdelijke huisvesting.
Pierre Huyghe - Interludes loopt tot 6 mei in het tijdelijk Van 
Abbemuseum, Vonderweg 1, Eindhoven (040/2755275, 
www.vanabbemuseum.nl). (S.L.)

BAS JAN ADER. Het Domein te Sittard nam een in 
Duitsland rondreizende retrospectieve over van het werk van 
Bas Jan Ader (1942-1975). Deze in Nederland geboren 
kunstenaar maakte zijn beperkte oeuvre voornamelijk tussen 
1967 en 1975, toen hij woonde en werkte aan de Ameri
kaanse Westkust. Hoewel de kunstenaar met uiteenlopende 
media experimenteerde, loopt er één rode draad door zijn 
werk. Bas Jan Ader zoekt een antwoord op fundamentele 
existentiële vragen, en hij wil die zoektocht tot in het uiterste 
doordrijven. Geheel in de geest van het artistieke klimaat van 
de late jaren ’60 bevraagt hij het hoe en waarom van het leven 
in deze wereld. Maar in tegenstelling tot het cynisme van 
bijvoorbeeld Bruce Nauman dat, vanuit de overtuiging dat de 
immanentie van dit bestaan onmogelijk te overstijgen valt, 
tot pure parodie wordt, wil Aders werk vasthouden aan de 
idee dat er meer is dan wat we kennen. Verlaten door de 
transcendentie en geheel op zichzelf teruggeworpen, voelt 
de mens zich gevallen, zo stelt hij. Ader tracht daarom terug 
een contact tot stand te brengen tussen de fysische en de 
metafysische dimensie van het bestaan. Hij vertrekt daartoe 
van zijn eigen leefwereld. Spelend met autobiografische 
elementen gaat hij op zoek naar wat hij als ‘het wonderbaar
lijke’ definieert. Hij schuwt daarbij de ironie niet, meer nog, 
het fascinerende van zijn werk schuilt in de combinatie van 
een uiterst ernstige artistieke onderneming met absoluut 
komische elementen. Zo zijn de vele varianten van foto’s en 
filmpjes waar men Ader letterlijk ziet vallen (bijvoorbeeld 
wanneer hij met zijn fiets in een Amsterdamse gracht rijdt) 
ronduit hilarisch. De humor is tegelijk doordrongen van een 
aangrijpend sérieux. Elders neemt hij met diezelfde ernst het 
iconoclasme van Mondriaan en diens utopie van een stati
sche, stabiele wereld op de korrel. Zulke kritiek is nooit vrij 
van nostalgie. Ader geeft in zijn beelden herhaaldelijk toe dat 
hij het onmogelijke verlangen koestert om opnieuw aan te 
knopen met het postromantisch ideaal van een mens die in 
absolute bewondering staat voor de hem overstijgende kos
mische krachten.
De curator van de tentoonstelling, Christopher Müller, heeft 
voor een doordachte opstelling gezorgd. Zijn essay in de 
catalogus, die jammer genoeg enkel in het Duits verkrijgbaar 
is, getuigt van grondig onderzoek. Eigenaardig is wel dat 
Müller, die Aders werk vergelijkt met een aantal ‘te ver
wachten’ kunstenaars zoals On Kawara, Dan Graham en 
Chris Burden, met geen woord rept over Robert Smithson, 
hoewel diens schim duidelijk door de tentoonstelling dwaalt. 
Net als Ader was Smithson bezeten door een zoektocht naar 
het ongrijpbare, en door het verkennen van een horizontaal 
of ‘oceanisch’ veld van transgressie - zoals Smithson dat 
Freudiaans benoemde. Anderzijds leert het tijdschrift voor 
‘underground art’ dat Ader omstreeks 1969-70 in eigen

Bas Jan Ader

‘Thoughts unsaid, then forgotten’, installatie, 1973

beheer uitgaf, dat hij scherpe kritiek had op Smithsons 
parcours. Alleen al de naam van het tijdschrift, Landslide of 
‘verzakking’, kan als een directe parodie op de heroïsche 
projecten van Smithson worden gelezen. Diens vele essays 
voor Artforum worden in het belachelijke getrokken, evenals 
de toenmalige uitgever van Artforum, John Coplans, voorde 
gelegenheid herdoopt tot Fawn Mopelans, uitgever van het 
nieuwe blad Fartforum. De signatuur van een aantal bijzon
der fraaie pseudo-poparttekeningen door Aders alter ego 
Brian Shitart, toont evenwel dat we deze parodieën met een 
korrel zout mogen nemen. Aders artistieke ambities hoefden 
overigens niet onder te doen voor die van het toen gezagheb
bende tijdschrift en zijn vaste medewerkers. Zowel Smithson 
als Ader creëerden hun eigen mythe en heroïek door een 
vroegtijdige, accidentele dood te vinden terwijl ze bezig 
waren met de uitvoering van een grootschalig artistiek pro
ject. Dankzij haar volledigheid en historisch verantwoorde 
presentatie, biedt deze retrospectieve een unieke kans om 
inzicht te verwerven in Aders idiosyncratische leefwereld en 
een stuk met hem mee te reizen. In Sittard is meer te zien dan 
Shitart.
Bas Jan Ader ‘Thoughts unsaid, thenforgotten ’ loopt nog tot 
25 maart in Stedelijk Museum Het Domein, Kapittelstraat 6, 
6131 ER Sittard (046/451.34.60). (H.V.G.)

JOËLLE TUERLINCKX. Wandschilderingen, video, 
licht- en geluidsinstallaties, belooft het persbericht bij A 
stretch museum scale 1.1, de tentoonstelling van de Brus
selse kunstenares Joëlle Tuerlinckx in het Bonnefanten- 
museum van Maastricht. ‘Wandschilderingen’ klinkt naast 
de andere drie media wat vreemd en archaïsch. Het doet in 
eerste instantie denken aan klassieke fresco’s, die met le
vensgrote taferelen een nadrukkelijke impact hebben op de 
beleving van de architectuur. Maar Tuerlinckx’ werk associ

eer je niet meteen met zo’n monumentale kunstvorm. Ze 
concentreert zich doorgaans op discrete en zeer subtiele 
ingrepen. Zo vulde ze tijdens een tentoonstelling in de 
antichambres van het Brusselse PSK, enkele jaren geleden, 
spleten in de houten vloer met fijne streepjes plasticine. Die 
groeven zich letterlijk in de vloer van de zaal in, en lieten zich 
alleen nog opmerken door de kleur en het materiaal. Zo’n 
installatie toont hoe Tuerlinckx naar het kleinst mogelijke 
verschil zoekt tussen werk en achtergrond, hoe ze het punt 
opzoekt waarop een kunstwerk nog maar net te onderschei
den is van zijn omgeving. Een oppervlakte uitgezet met 
papierpropjes; strepen van doorzichtige plastic film op een 
witte muur; een micaplaat voor een open deur. Niet de 
objectwaarde van een kunstwerk maakt het los uit zijn 
omgeving; daarvoor zorgen subtiele materiële eigenschap
pen zoals reflectie, textuur, omkadering en transparantie. 
Door het verschil tussen werk en achtergrond te ondergra
ven, wil Tuerlinckx precies de aandacht op die achtergrond, 
op de omgeving van een werk vestigen. Met haar ingrepen 
presenteert ze de achterliggende wand of de vloer als essen
tieel onderdeel van het werk. In die zin zijn haar werken 
inderdaad wandschilderingen; alleen bedekken ze geen 
muren, maar tonen ze of presenteren ze die juist. Ze zijn, 
zoals klassieke fresco’s, nadrukkelijk bepalend voor de 
ruimte waarin ze zich ophouden.
In de tentoonstelling A stretch museum scale 1:1 wordt de 
relatie tussen ‘wandschildering’ en architectuur nog verder 
onderzocht. Het Bonnefantenmuseum confronteert 
Tuerlinckx in elk geval met een nieuwe situatie. Het is één 
van die recente grote musea die ontworpen werden door 
sterarchitecten, al gaat het dit keer om een traditionele 
sterarchitect, Aldo Rossi. Tuerlinckx’ werk is opgesteld in 
elf museumzalen: grote, witte volumes, meestal verlicht via 
een glazen dak en aaneengeschakeld in een tamelijk klassiek

GALERIE MEERT RIHOUX
tot en met 15 aprilLILIANA MORO

20 april tot en met 26 meiLOUISE LAWLER
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 DI T/M ZA 14.30 - 18.00

□ VAN LAERE CONTEMPORARY ART □

9 maart 7 april 2001 MANUELA SEDMACH
12 april 26 mei 2001 JOHAN D ESCH U YM E R

20 april - 24 april 2001 ART BRUSSELS
OPEN: DINSDAG TOT ZATERDAG 14-18 U.
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L GALLERY -

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

17/03 t/m 15/04 
Edda Renouf

20/04 t/m 03/06
Albert V er kade

GALERIE MAAS
Kortekade 14-16 3062 GR Rotterdam 

tel/fax 4124048 wo-za 12.00-18.00 zo 14.00-17.00

CONTEMPORARY FINE AIT PHOTOGRAPHIES t/m 22/03 
JukeHudig

Mariana Yampolsky [1925. MEXICO ]
24 February -14 april 2001
Please call for opening hours [ +32[475] 33 75 66 ]

25/03 t/m 03/05
John Boelee, Hagens & Peter Zwaan

Jordi Canudas [1963, SPAIN ]
VEURE INUMIRE

Ricardo Jimenez [1151, VENEZUELA ]
BITACORA

19 april -19 may 2001
Opening hours: open thursday till Saturday 

_ 13:00 till 17:00 and by appointment

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

17/03 t/m 15/04 
Serge Game 
Lucile Risch

211/04 t/m 13/05 
Otto Egberts 

WynGeleynse

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

11/03 t/m 0804 
Joachim Bandau 
Willy De Sauter

1504 t/m 1305
Paul de Kort 

Henri Roquas 
Eva-Maria Schon

IYE-SEE GALLERY / CONTEMPORARY fINE ART PHOTOGRAPHY / 

LOCATED IN CENTRE DANSAERT CENTRUM : AALSTSTRAAT M1 

NNE D’ALOST 1 1000 BRUSSELS / TEI: +3214751 33 75 66 / 

FAX: +321531 70 96 37 AND +321531 67 21 80 / 

6DG@ETE-SEE.COM ! WWW.ETE-SEE.COM /
Museum Het
Valkhof Nijmegen 
www.biennalegelderland.nl 
organisatie: GBK 026*3511300

RAM
Blekerstraat 10 3011 CH Rotterdam tel 4767644 do-zo 13.00-18.00

maart
Krystyna Ziach, Arno Kramer , Amie Dicke 

21/04 t/m 13/05 
Atelier van Lieshout, Paul Cox, 

Tacita Dean, W idem Buffing, e.a.
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WARMOESSTRAAT139 • 1012 JB • AMSTERDAM 
VOICE: +31 [0120 6229434 • FAX: *31 [0]20 6251226 
ENTER@W139.A2000.NL » HTTP-J/WWW.W139.NL

OPENINGSTIJDEN: WOE-ZON 13.00 TOT 18.00 UUR
O

o

O

ACHTERZAAL

NEUBAUTEN
14 APRIL T/M13 MEI »> OPENING: 13 APRIL, 21.00 UUR.

MARTIN KRENN, JEROEN OFFERMAN, HERWIG WEISER.

VOORZAAL

DE VERRE VISIE
14 APRIL T/M 29 APRIL »> OPENING: 13 APRIL, 21.00 UUR.

Cortenstraat3 
6211 HT Maastricht 
T 0031 [0) 43 351 0175
F 0031 (0) 43 351 0176 
hedah@niew.nl 
www.niew.nl/hedah

serie van lologransche werken Mayling To
IB februari t/m IB maart

openingstijden: donderdag t/m zondag 13:00 - 17:00
locatie: Brusselsestraat //4, Maastricht
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Wilhelminapark 1 Tilburg

dinsdag - zondag 11-17 uur 

www.depont.nl

ANNE BRUGGENKAMP, ARNO COENEN, MARK DE CLOE & GEORGE 

HEIDWEILLER, KOERT VAN MENSVOORT & PERSUN BROERSEN & 

MICHEL VAN DUYVENBODE, ASTRID MENZE, HILDE TEERLINCK, 

RACHEL DE JOODE, ALLARD ZOETMAN & DAVID DJINDJIKHASHVILI.

VOORZAAL

THIJS KAUFFMAN
6 T/M 20 MEI »> OPENING: 6 MEI, 16.00 UUR.

Tommi/ Perman installaHe

opening: zaterdag 14 april 17:00 15 april t/m 13 mei 
openingstijden: donderdag t/m zondag 13:00 - 17:00
locatie: Brusselsestraat 1/4, Maastricht
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mailto:hedah@niew.nl
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grootschalige en afgeschermde omgeving tentoonstelt. Haar 
aanpak is dan ook verschillend. Slechts twee zalen zijn 
gevuld met ‘klassieke’ Tuerlinckxinstallaties: kleine voor
werpen uit lichte materialen, die uiterst precies geordend en 
geschikt zijn. Tientallen stroken papier, sommige met voet
stappen op, liggen uitgespreid over de vloer van een zon- 
verlichte ruimte. In de andere, donkere zaal zijn de voorwer
pen dan weer keurig op een tafel geschikt, als om een 
inventaris op te maken. De beide zalen bevinden zich aan het 
begin van het parcours en geven samen een introductie op en 
een achtergrond voor wat volgt.
In de overige acht zalen werkt Tuerlinckx het concept 
‘wandschildering’ verder uit. De grootste zaal is bijna leeg. 
Op de vloer liggen enkel een houten lat, een zwarte plaat, een 
VCR en twee luidsprekers; onopvallende voorwerpen die 
bovendien zijn opgesteld in twee hoeken, waardoor de aan
dacht direct naar de zaal zelf gaat. De vloer en het plafond 
zijn gebleven wat ze zijn; we zien een houten oppervlak en, 
vaagweg, de structuur van het daklicht. De wanden van de 
zaal zijn echter bijna volledig met stroken groen papier 
bedekt, losweg aan elkaar geniet. De stroken reflecteren het 
licht, de ruimte gloeit lichtjes groen. Dan wordt het donker
der, het licht neemt af, de gloed verandert. Boven het daklicht 
zijn zonneblinden geïnstalleerd, die volgens een bepaald 
patroon open en dicht gaan. De video toont cirkels, roosters 
die ingekleurd worden, en een hand die onverstoorbaar 
puntjes zet. En er is muziek.
Door de deuropeningen zijn andere zalen te zien, variaties op 
dezelfde thema’s; wanden met monochrome papierstroken, 
een veranderende lichtinval, minimale voorwerpen en pro
jecties. De ruimten vormen een zintuiglijk parcours dat 
constant verandert van kleur, helderheid en reflecties. Het 
maakt van deze zalen een omgeving waarin je tot steeds 
wisselende parcours en invalswegen wordt uitgenodigd. 
Opnieuw gebruikt Tuerlinckx haar werk om de omgeving te 
tonen. Maar de omvang van het museum nodigde haar uit om 
minder de achtergrond (zoals een muur) te ‘tonen’, en meer 
de ruimte. Zo zoekt ook de installatie een relatie met de 
ruimte rondom, en de personen die er zich in ophouden; en 
zo werkt deze installatie opnieuw als een wandschildering, 
of beter, als een ‘ruimteschildering’. De kleurverschillen 
tussen de ruimtes, de gradaties tussen donker of verlicht, en 
de diverse materialen genereren een niet aflatende stroom 
van waarnemingen.
Het einde van de wandeling voert opnieuw langs het vertrek
punt: de twee zalen met ‘klassieke’ Tuerlinckxinstallaties. 
De 'inventariszaal' ontbindt als het ware de tentoonstellings- 
wandeling in haar bestanddelen: we zien minimale voorwer
pen, publicaties en projecties die zich autonoom naast elkaar 
bevinden, los van hun vroegere omgeving. Een video toont 
twee mannen die de papierstroken aan de muren bevestigen. 
De laatste zaal tenslotte, de ruimte vol papierstroken en 
voetstappen, ontmantelt de wandeling zelf. De stappen van 
de bezoeker en de stappen op het papier gaan wel in een 
tegengestelde richting, maar ze verdubbelen elkaar ook. De 
wandeling door de zalen wordt hier gerelativeerd, ze gaat 
over in de wandeling van anderen, en uiteindelijk in de 
wandeling buiten.
Joëlle Tuerlinckx, a stretch museum scale 1:1 loopt tot 6 mei 
in het Bonnefantenmuseum, Avenue Céramique 250 in 6201 
BS Maastricht (043/329.01.90). (D.V.V.)

Architectuur en vormgeving

100 JAAR VORMGEVING IN VLAANDEREN. Het is 
bekend dat de ontwerpproductie in Vlaanderen van de voor
bije eeuw zeer divers is, en slechts in beperkte mate gebon
den aan ideologische stromingen of groeperingen. Nage
noeg elke Vlaamse - en in extenso Belgische - architect of 
designer heeft zijn eigen, vaak praktijkgerichte interpretatie 
van de moderniteit geconstrueerd. Dit betekent uiteraard niet

Joëlle Tuerlinckx

Zaalzicht, Bonnefantenmuseum

dat een onderzoek naar de ontwikkeling van moderne vorm
geving in Vlaanderen geen zin heeft. Alleen vereist dit een 
specifieke invalshoek. Ondanks het gebrek aan coherentie of 
frontvorming, heeft zich hier een grote diversiteit aan per
soonlijke en vaak hybride ‘moderniteiten’ ontwikkeld. Dat 
maakt - in het bijzonder voor wat het gebruiksvoorwerp en 
het interieur betreft- ‘Vlaanderen’ tot een intrigerende 
casestudy.
Ook de tentoonstelling 100 jaar Vormgeving in Vlaanderen. 
Van Théophile Seyrig tot Maarten Van Severen in het Gentse 
Museum voor Sierkunst en Vormgeving vertrekt van de 
vaststelling dat er in Vlaanderen nauwelijks sprake is ge
weest van een design avant-garde of van ideologische scho
len. Dit gegeven heeft de makers evenwel niet uitgenodigd 
tot een ‘andere’ blik op de moderne vormgeving in Vlaande
ren. De tentoonstellingsformule lijkt, impliciet, een zekere 
coherentie of traditie te willen construeren.
De expositie deelt de twintigste eeuw op in acht periodes die 
telkens aan één ontwerper en één bedrijf worden opgehan
gen. De presentatie begint met Henry van de Velde en de 
firma Anthony voor de periode 1895-1910, en eindigt met 
Maarten Van Severen en Bulo voor de jaren 1991 -2000. Elke 
periode wordt voorgesteld aan de hand van een verzameling 
gebruiksvoorwerpen, gaande van meubelen en huishoud
toestellen tot woontextiel en grafiek. Rond de centrale ont
werper en firma zijn telkens andere voorwerpen uit de tijd 
samengebracht. Voor de deelperiode 1945-1960 zien we 
bijvoorbeeld - rond Willy Van Der Meeren en de firma 
Belform - meubelontwerpen vanEmiel Veranneman, Jos 
De Mey en Jacques Seeuws, folders van de bedrijven Tubax 
en Luxus, tentoonstellingsaffiches naar ontwerp van Marcel- 
Louis Baugniet en Frida Burssens... Zowel de formule van 
het eeuwoverzicht als de verdere opdeling in periodes zijn 
het gevolg van een opgelegde format. Aanvankelijk - zo 
werd op de persvoorstelling toegelicht - was men van plan 

om de eeuw in tien decennia te verdelen, maar die structuur 
moest algauw worden aangepast aan het verzamelde materi
aal. De uiteindelijke periodes variëren in duur van vier tot 
zestien jaar. Deze keuze verleent de tentoonstelling wel een 
zekere coherentie, maar het gepresenteerde ‘beeld van 100 
jaar vormgeving in Vlaanderen’ is daardoor tot op zekere 
hoogte ook fictief. De periode 1926-1930 — waarin Huib 
Hoste en de firma Vynckier centraal staan - ontleent haar 
bestaansrecht enkel aan de collectie objecten die in deze 
tentoonstelling wordt gepresenteerd. Een andere verzame
ling zou een andere tijdsindeling eisen. De format van de 
tentoonstelling in het Museum voor Sierkunst en Vormge
ving werkt dan ook even educatief als misleidend.
100 jaar Vormgeving in Vlaanderen is een reizende tentoon
stelling die in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap werd geconcipieerd. Na de ‘proefopstelling’ 
in Gent verhuist de expositie naar de Mercado Ferreira 
Borges in Porto. De presentatie van de objecten is dan ook zo 
opgevat dat ze, afhankelijk van de beschikbare ruimte, in 
verschillende configuraties kan worden opgesteld. Het 
tentoonstellingsontwerp bestaat uit een combinatie van licht
jes verhoogde vloerstroken - waarop de meubelen zijn ge
plaatst - en dikke scheidingswanden die tegelijkertijd dienst
doen als vitrinekasten. Het omvangrijke tentoonstellings
materiaal is telkens nogal losjes gegroepeerd, zij het erg 
dicht op elkaar. Op twee bestaande eetkamerensembles van 
Huib Hoste na, heeft men met de meubelen geen interieurs of 
interieurfragmenten samengesteld. De voorwerpen - meu
bels, textiel, affiches, folders, huisraad, verlichtingsarma- 
turen - worden behandeld als autonome elementen.
Bij dit nogal esthetiserende presentatiemodel is de aandacht 
voor de historische of maatschappelijke omkadering tot een 
minimum herleid. De belangrijkste duiding bestaat uit één 
inleidende affiche per periode, waarop telkens een cruciaal 
evenement is afgebeeld: de Koloniale Tentoonstelling in

de
ALMEERS CENTRUM

HEDENDAAGSE KUNST OENS

ACHK-De Paviljoens. Odeonstraat 5 

1325ALAlmere

open van di t/m zo 12.00 -17.00 uur 

informatie (31) 036-5450400/5378282 

website www.achk-depaviljoens.nl

07.04 - 17.06 - 2001 Love and HappineSS LiesbethBikenJosvanderPol

Natuurlijke verwantschappen I Birdscape - Jeroen van Westen en Michael Pestel

In Verzekerde Bewaring Openbaar depot De Collectie Almere (tot 31.12.2001 ). Naar ontwerp van Heleen Dijkman en Francy van den Heuvel

GosbertAjdler(D) Jean-ChristopheBallot(: : : 
Jan : Kempenaers (B) Frank van der Salm: (NL) 
PaulSeawright (UK) :: :::
Genomineerd voor de 4e Werner Mantz Prijs voor Fotografie

marres

100jaarWerner:Mantz :::
foto's van Limburgse provinciale wegen in 
1938-1939- .

opening 31/03 17:00
tentoonstelling 31/03 —13/05
prijsuitreiking 28/0417:00 in Theater a/h Vrijthof

marres — postbus 275 6200 ag — capucijnenstraat 98 maastricht nl — site www.marres.org
131 (0)43 327 02 07 — f 31 (0)43 327 02 08 — e marres@cobweb.ml — geopend di tm zo van 13 — 18 uur
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myself | yourself
Olivier Despicht | Nicolas Dufranne 

Charles Fréger | Tomoko Sawada 
16 102 - 28 104 I 2001 

photography and video 
open Wednesday to Saturday 

from 12 am to 7 pm or by appointment

galerie p
rue les Eperonniers II Spoormakersstraal |
Bruxelles 1000 Brussel
I+32.2 5» 1112 |F.+32.2 SU 20 12
Email plBrlB_p@phoncconi.be hHp://www.phonecom.ho/galerlep

FRANKY D.C
PHOTOGRAPHIC PASSWORDS

TENTOONSTELLING 
15-3 > 15-5 2001

Open
Woensdag > Zaterdag 
14u - 18u 
en op apspraak

Fermé
Gesloten 
08-4 > 17-4 2001

ARTBRUSSELS 
20-4 > 24-4 2001

MMUNTATON

Barthélemylaan 11
1000 Brussel

+ 32 2 514 21 01
+ 32 2 514 26 82
archetype.bxl@skynet.be

In the 
Mean 
Time

People with Accents

World 
(GMT )

Accents without People

Curatorial Training 
Program 2000/2001
April 7th-May 20th 2001
Opening April 6th, 5pm
Special screening: 
Cinema De Balie, 
April 13th, 8pm 
res.+ 3120 55 35 100

galerij c. de vos 
I

Foundation de appel 
Nieuwe Spiegelstraat 10 
1017 DE Amsterdam 
The Netherlands 
+ 3120 62 55 651 
www.deappel.nl /...
Bloomberg
(Sponsor)

Felix Hannaert
opening
zondag 18 maart vanaf 15 uur

tentoonstelling
22 maart t/m 14 april 2001

adres : oude gentbaan 295 
9300 aalst belgië 
tel.: 053/41 37 89 
fax: 053/41 03 74

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

internet: http://www.artsite.be/c.devos
e-mail: galcdevos@hotmail.com

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.

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

het tekenen

W alter Swennen

van 7 tot en met 29 maart 2001

Karei de Grote-Hogeschool Antwerpen
Audiovisuele en Beeldende Kunst
Campus Sint-Lucas
Sint-Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen
T 03 223 60 70 F 03 223 69 89
E abk@kdg.be

epen van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur 
gesloten cp zaterdag, zendag en feestdagen
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Tervuren in 1897, de Wereldtentoonstelling in Antwerpen in 
1930, de Expo 58 in Brussel of de opening van het ver
bouwde Museum voor Sierkunst en Vormgeving te Gent. 
Een verklarende tekst die deze geïsoleerde momenten aan 
het gepresenteerde materiaal relateert, en die het verband 
tussen de objecten onderling verduidelijkt, is momenteel niet 
voorhanden. Jammer genoeg is de catalogus bij de tentoon
stelling nog niet beschikbaar. Zonder toelichting fungeert 
dat ene beeld per periode meer als een extra legitimatie voor 
de vooropgestelde tijdsindeling dan als een verduidelijking 
van de cultureel-maatschappelijke context.
lOOjaar Vormgeving in Vlaanderen heeft de verdienste een 
grote hoeveelheid kwalitatief hoogstaand, en soms weinig 
gekend materiaal bij elkaar te hebben gebracht. Dit geldt 
bij voorbeeld voor de textielontwerpen van Herman Lampaert 
uit 1958, de meubelontwerpen van Octave Landuyt of de 
plastic productie van Meurop uit de jaren zestig. De vraag 
blijft echter of men van een museum voor sierkunst en 
vormgeving geen meer complexe en contextgevoelige bena
dering van de geschiedenis van het moderne gebruiksvoor
werp mag verwachten.
De tentoonstelling 100 jaar Vormgeving in Vlaanderen. Van 
Théophile Seyrig tot Maarten Van Severen loopt nog tot 8 
april 2001 in het Museum voor Sierkunst en Vormgeving, 
Jan Breydelstraat 5,9000 Gent (09/267.99.99). (F.F.)

RICHARD MEIER. ARCHITECT. De architectuur van 
Richard Meier (° 1934) is van een zelfverzekerde luxe die we 
in Nederland nauwelijks kennen. De wervelende barok
muziek die op de overzichtstentoonstelling in het Neder
lands Architectuurinstituut de audiovisuele presentatie van 
Meiers vroege werk begeleidt, past wonderwel. We zien 
villa’s in uitgestrekte landschappen en onder blauwe luch
ten, smetteloos ingericht met designmeubelen van Mies, Le 
Corbu en Breuer. Deze huizen zijn niet bedoeld om kinderen 
in te laten opgroeien of zelfs maar te koken. Het zijn leisure- 
paleizen voor de twintigste-eeuwse Amerikaanse koningen, 
die er hun gasten ontvangen en in de watten leggen. Meiers 
opdrachtgevers hebben meestal veel geld te besteden, wat 
een indrukwekkend aantal particuliere villa’s, musea en 
prestigieuze openbare gebouwen heeft opgeleverd. In Ne
derland is zijn naam verbonden aan het stadhuis en de 
openbare bibliotheek in Den Haag (1995) en een kantoorge
bouw in Hilversum, dat tegenwoordig gebruikt wordt door 
Endemol Entertainment. De hoofdkantoren voor Siemens in 
München (1999) en Canal+ in Parijs (1992), en het Museum 
voor Toegepaste Kunst (1984) aan de Museumufer in 
Frankfurt zijn Meiers bekendste Europese werken. Maar het 
leeuwendeel van zijn oeuvre is te vinden in de Verenigde 
Staten. Daarbij ook zijn magnum opus: het Getty Center in 
Los Angeles (1997).
De tentoonstelling Richard Meier. Architect die tot 15 april 
in de Grote Zaal van het NAi is te bezichtigen, is georgani
seerd door het Museum of Contemporary Art in Los Angeles 
en werd vormgegeven door Meier zelf. Het is dus niet 
toevallig dat ze volledig door maquettes, tekeningen en 
foto’s van het Getty Center gedomineerd wordt. Het defini
tieve presentatiemodel op een schaal van 1:50 (de boeken
kasten en bureaus van het studiecentrum zijn voor wie door 
de raampjes tuurt goed te zien) neemt in het midden van de 
zaal een plek van tien bij vijf meter in. Voor wie, zoals ik, dol 
is op maquettes of een liefhebber is van het werk van Richard 
Meier, is deze tentoonstelling een lust voor het oog. Wie een 
gedegen overzichtstentoonstelling verwacht, komt echter 
bedrogen uit.
Meiers belangrijkste opdrachtgever en hijzelf hebben voor 
een allesbehalve reflectieve aanpak gekozen. De geschiede
nis van veertig jaar architectenpraktijk is onzichtbaar. Alle 
maquettes, ook van vroegere projecten, zijn recentelijk ge
maakt. Voordeel is dat ze vanwege de uniforme schaal 1:200 
gemakkelijk met elkaar vergeleken kunnen worden, maar 
het grote nadeel is dat de projecten zijn losgeweekt van hun

Gaston Eysseiinck

Buismeubilair, 1931-32

Architecture is the. form of light

hle , ,.g -

Richard Meier

Architecture is the form of light, foto: Elsbeth Grievink

Kanal 20

BERNARDI ROIG
- L ’œil brûlé -

15 maart (vernissage) tot 12 mei 2001

mes steunen op dunne kolommen, hagelwitte gevels steken 
af tegen de stedelijke of groene omgeving. Een massief 
bouwvolume wordt opgebroken door het laten inspringen of 
uitkragen van delen ervan, al dan niet elliptisch van vorm. De 
plattegronden zijn strikt geometrisch opgebouwd volgens 
een grid of assenstelsel, maar krijgen middels lichte rotaties 
en verschuivingen in het hoofdpatroon een enorme dyna
miek. De gevelopbouw is vaak asymmetrisch, maar ook 
uiterst strak gecomponeerd, op basis van een vaste maat
eenheid zoals de gevelplaat of een raam.
Toch zal Meier wel meer willen zijn dan de beste en trouwste 
leerling van Le Corbusier. Om daar iets over te weten, zullen 
we echter de talloze publicaties moeten raadplegen die over 
hem zijn verschenen. Op de tentoonstelling worden we 
afgescheept met een uitstalling van hoogtepunten, ontdaan 
van hun programmatische, ruimtelijke, materiële, filosofi
sche, historische en persoonlijke specificiteit. Veertig jaar 
ontwerpervaring van één van Amerika’s belangrijkste archi
tecten, wordt zo gereduceerd tot een efemere maquette- 
esthetica, opgeleukt met een enkele collage en ontwerp
tekening.
Richard Meier. Architect loopt tot 16 april in het Nederlands 
Architectuurinstituut, Museumpark 25,3015 CB Rotterdam 
(010/440.12.00). (P.B.)

Aanwinsten

tijd van ontstaan. Het aantal ontwerpschetsen en foto’s is 
minimaal, een typering van de opdrachtsituatie en informatie 
over de ruimtelijke context van de gebouwen ontbreken. 
Over Meiers opleiding, de organisatie van zijn bureau, de 
verhouding tot collega-architecten - zoals Peter Eisenmann, 
John Hejduk, Michael Graves en Charles Gwathmey met wie 
Meier de New York Five vormde - en over zijn inspiratie
bronnen heerst een diep stilzwijgen. Nu is zijn schatplichtig
heid aan Le Corbusier niet moeilijk te ontdekken. Ook Meier 
is een meester in contrasten en verhoudingen. Zware volu
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MOBILE WALL SYSTEM 1996-. De tijd dat een 
aanwinstententoonstelling gewoon een tentoonstelling van 
aanwinsten was, lijkt voorbij. Museum Boijmans Van 
Beuningen in Rotterdam, dat zichzelf van 1996 tot 2000 een 
aankoopstop oplegde om oude financiële tekorten te kunnen 
inlopen, wil laten zien dat een heer van stand ook zonder geld 
inkopen kan doen. Onder de aan Christopher Williams 
ontleende titel Mobile Wall System 1996- toont het museum 
aanwinsten, giften en bruiklenen uit de afgelopen vijfjaar. 
Het aanboren van een uitgebreid netwerk van privé-verza- 
melaars, particuliere stichtingen en overheidsfondsen blijkt 
ervoor te hebben gezorgd dat de collectie kon blijven groeien. 
Mobile Wall System 1996- is een mooi ingerichte en ver
zorgde tentoonstelling, waarvoor het zalencircuit van het 
oude Van der Steurgebouw efficiënt is gebruikt. Ondanks de 
visuele helderheid zal een bezoeker de achterliggende 
verwervingssystematiek misschien niet direct duidelijk wor
den, doordat sommige geëxposeerde werken complexe 
eigendomsrechtelijke dossiers achter zich aanslepen. Met 
wandteksten worden deze casussen beknopt toegelicht. Een 
pronkstuk zoals de Cézanne uit 1895 is niet nieuw in het 
museum, maar werd enkele jaren geleden door de bruikleen
gever teruggeëist, waarna een particuliere gift van 10 à 15 
miljoen gulden voorkwam dat het werk uit het museum en uit 
Nederland zou verdwijnen. Omgekeerd ging het Boijmans 
zelf op zoek naar de rechtmatige eigenaar van twee aquarel
len van Marius Bauer uit 1890 en 1919, die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog uit joods bezit geroofd bleken te zijn; deze 
werken zijn inmiddels overgedragen aan de erfgenamen van 
de oorspronkelijke eigenares en hangen nu (tijdelijk of 
permanent?) in het museum met de status van bruiklenen uit 
een particuliere collectie.
Behalve eigen aankopen van net voor de aankoopstop - o.a. 
Matthew Barney, BrittaHüttenlocher, Craigie Horsfield, Sarah 
Lucas, Christopher Williams en Robert Zandvliet - en uit het 
afgelopen jaar - o.a. Fiona Tan, Marijke van Warmerdam, 
Nasrin Tabatabai en wat klassieke surrealisten - bevat de 
tentoonstelling ook een aantal ensembles uit privé-collecties 
die in hun geheel aan het museum zijn geschonken: Britse 
pop art en twee Basquiats uit het bezit van de Rotterdamse 
galeriehouder Hans Sonnenberg; 5000 negentiende-eeuwse 
tekeningen van o.a. Jan van Ravenzwaay, afkomstig uit de 
verzameling Schimmelpenninck van der Oije; en 
modernistisch designmeubilair uit de Van Nellefabriek, ge-
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modernistisch designmeubilairuit de Van Nellefabriek, ge
schonken door multinational Sarah Lee. Met steun van de 
Mondriaan Stichting en het Fonds van Rede kón het Boijmans 
in 1996 de hand leggen op zes werken van Francis Picabia, 
die door de verzamelaar Geertjan Visser voor een “ware 
vriendenprijs” werden aangeboden. En met steun van de 
Stichting Lucas van Leyden verwierf het in 1997 een grote 
serie achttiende-eeuwse ornamentprenten uit dé voormalige 
collectie Lunsingh Scheurleer.
Wanneer onvoorziene omstandigheden een museum geheel 
afhankelijk maken van schenkers en bruikleengevers, kan de 
consistentie van het aankoopbeleid in het gedrang komen. 
Het gevaar is dat incidenten de grote lijn gaan overheersen. 
In zekere mate lijkt dat ook bij Boijmans Van Beuningen het 
geval - althans kan de tentoonstelling de bezoeker niet 
geheel van het tegendeel overtuigen. Het gat tussen de 
aankopen uit 1996 en die uit 2000/2001 wordt eerder ver
sluierd dan gecompenseerd door de schenkingen en bruikle
nen. Hieruit blijkt weer hoe kwetsbaar musea zijn wanneer 
hun budget niet toereikend is om succes vol te opereren op de 
internationale kunstmarkt. Ze lopen het gevaar hun aankoop
beleid te moeten reduceren tot een bijzondere vorm van 
public relations.
In dit verband valt op dat er zich onder de Boijmansaanwinsten 
geen werken bevinden die door kunstenaars zelf geschonken 
zijn. Lezers herinneren zich misschien nog de benefietveiling 
in oktober 1999 ten behoeve van de verbouwing en uitbrei
ding van het museumgebouw, waarvoor kunstenaars uit 
binnen- en buitenland werd gevraagd om gratis hun werk ter 
beschikking te stellen. Dat kanaal lijkt nu voor langere tijd 
uitgeput.
Mobile Wall System 1996-. Recente aanwinsten, giften en 
bruiklenen 1996-2001 loopt tot 6 mei in Museum Boijmans 
Van Beuningen, Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam 
(010/441.94.00). (C.V.W.)

KHARDZHIEVCOLLECTIE. In 1993 verhuisde het 
Russische echtpaar Nikolay en Lydya Khardzhiev naar 
Amsterdam. Niets bijzonder, ware het niet dat zij tevens hun 
archief en collectie Russische avant-garde uit de periode 
1900-1940 meesmokkelden in de hoop deze veilig onder te 
brengen in het Stedelijk Museum. Sinds de jaren ’30 verza
melde Nikolay Khardzhiev werk en archivalia van de Russi
sche avant-garde met de bedoeling een naslagwerk over het 
Russische futurisme te schrijven. In de jaren ’60 en ’70, als 
medewerker in het Mayakovsky Museum, maakte hij er 
kleine presentaties van, wat hem zeer kwalijk werd genomen 
door het Sovjetregime. Terwijl een deel van het literair 
archief tijdens het transport in 1993 door de Russische 
douane werd tegengehouden, verkocht de Stichting Cultu
reel Centrum Khardzhiev-Chaga na het overlijden van het 
echtpaar (in 1995 en ’96) een aantal werken van Malevich en 
Lissitzky aan kunsthandelaars. Dat verlies liet de Neder
landse pers en overheid niet onberoerd. Het nieuwe bestuur, 
in 1998 aangesteld onder voorzitterschap van ex-minister 
van justitie Job de Ruiter, slaagde er niet in deze verkoop 
weer ongedaan te maken. Sindsdien beheert en inventari
seert het Stedelijk Museum de collectie; momenteel wordt de 
laatste hand gelegd aan een contract voor een langdurige 
bruikleen.
Het Stedelijk Museum presenteerde al in 1997 werken op 
papier van Malevich uit de verzameling, maar de selectie van 
zo’n tweehonderd werken (schilderijen, gouaches, tekenin
gen, grafiek en fotografie) die nu in de Sandbergvleugel te 
zien is, aangevuld met wat archiefmateriaal, biedt een veel 
ruimere kijk op de verschillende vertakkingen en ‘-ismen’ 
van de Russische avant-garde. Zwaartepunt van de presenta
tie blijft het aandeel Malevich met neo-impressionistisch, 
kubistisch en suprematistisch werk. Daarnaast is er veel 
werk van Mikhail Larionov en Natalia Goncharova te zien. 
De presentatie is echter vooral leerrijk door het grote aandeel 
van bij ons minder bekende kunstenaars zoals Klyun,

Christopher Williams

Mobile Wall System, 1972, 
A. Bodon, Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam, 

August 27,1996 (Nr.l), 1996

Marcel Duchamp

Rotoreliëfs, 1935, © KIK Brussel

. Morgunov, Rozanova en anderen.
Het valt op dat Khardzhiev minder geïnteresseerd was in het 
verzamelen van constructivistisch werk van Tatlin, Popova 
of Rodchenko. Niettemin, en ondanks de verkochte werken, 
is deze collectie een aanzienlijke verrijking van het reeds 
solide bestand Russische kunst uit deze periode in Neder
landse collecties.
Russische avant-garde. Een keuze uit de collectie Khardzhiev- 
Chaga loopt nog tot 6 mei in het Stedelijk Museum, Paulus 
Potterstraat 13 in 1071 CX Amsterdam (020/573.29.11). 
(E.W.)

VAN GOGH MUSEUM. Hoewel het Nederlands open
baar kunstbezit reeds zestien schilderijen van Claude Monet 
rijk is, heeft het Van Gogh Museum voor de aankoop van nog 
twee schilderijen twaalf miljoen gulden weten te vergaren. 
Het geld is afkomstig van een schare Nederlandse publieke 
fondsen en van bedrijven. Beide aanwinsten, Molens in het 
Westzijderveld bij Taandam (1871) en Gezicht op de Prins 
Hendrikkade en de Kromme Waal te Amsterdam (1874), 
getuigen van Monets vermogen om met snelle toetsen en

plein, air te schilderen. Samen met Kustzicht j 1864), La 
Corniche (1884) én Blóembollenvèlden bij Rijnsburgl 1886) 
worden deze werken op de derde verdieping van het Riet- 
veldgeböuw tentoongesteld. (E.W.)

KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUN
STEN BRUSSEL. Het Departement Moderne Kunst van 
dit museum is het enige in België dat de ambitie heeft om een 
overzicht van twintigste-eeuwse kunst te tonen. Sinds begin 
j aren ’ 90 worden vooral lacunes uit de naoorlogse internatio
nale kunst ingevuld. In 1998 gebeurde dat bijvoorbeeld met 
4 x 25 Altstadt Rectangle (1967) van Carl Andre, 100 
plaatstalen elementen (50 x 50 cm) geordend in de configu
ratie die wordt aangegeven door de titel. De lijst aankopen 
van 2000 vermeldt edities van Marcel Duchamp: De ou par 
Marcel Duchamp Rrose Selavy (La boîte en valise), een 
exemplaar uit de C-reeks koffertjes met miniatuur-replica’s 
die werden uitgegeven in 1954-’58, en een set Rotoreliëfs 
(1935), zes tweezijdig bedrukte kartonnen schijven. Op een 
roterende drager roept deze platenset een optische illusie van 
diepte Op; Duchamp wilde zo de vierde dimensie - tijd - in 
de beeldende kunst introduceren, met een ietwat lyrischer 
resultaat dan het zaaltje Zero- en kinetische kunst in dit 
museum demonstreert. De reeds rijke Broodthaerscollectie 
werd aangevuld met de lithografie Musée/Museum (1972), 
een grondplan dat herinnert aan de opstelling van zijn Musée 
d’Art Moderne, Département des Aigles, Section XIXième 
Siècle.
Al te zien is het ‘tekstwerk’ (OFTEN) MOVED ABOUT/ 
WITHIN THE CONTEXT OF [A] REASON (1974) van 
Lawrence Weiner, van wie tevens een variante WITH 
RELATION TO REASONZ(OFTEN) MOVED ABOUT (1974) 
werd aangekocht. Deze voor een museumpraktijk toepasse
lijke uitspraak werd aangebracht in de ‘vide’, waar Kiefers 
vliegtuigvleugel Berenice vroeger was opgesteld. Het werk 
van Kiefer ruimt ook nog plaats voor Richard Longs stenen 
Utah Circle.
In diezelfde ruimte hangt de meest recente aankoop - Broken 
Glass. Colours in Situ ( 1982-2000) van Daniel Buren. Broken 
Glass is een muurlange opeenvolging van zes uit glas
fragmenten opgebouwde vierkanten met steeds een anders- 
kleurig lijnmotief - de gehele reeks telt eigenlijk acht delen 
die volledig kunnen getoond worden als men een voldoende 
lange muur ter beschikking heeft. Voor elk van de acht delen 
werd een vierkantig glasoppervlak eerst beschilderd met 
eenzelfde kleurenstreepmotief, vervolgens recht versneden 
of onregelmatig gebroken, en tenslotte werden deze frag
menten wandvullend - met veel ‘lege’ tussenruimte - over 
de beschikbare tentoonstellingswand binnen grotere denk
beeldige vierkanten gespreid. Naargelang de afmetingen van 
een museumwand kan dit werk groter of kleiner worden; 
zolang het denkbeeldig streepmotiefritme van 8,7 cm breedte 
en de vierkantige constellatie maar worden gerespecteerd. 
Het ‘in situ’ aspect schuilt niet enkel in deze variabele 
afmetingen, maar ook in de ruimtelijke werking van de 
glasplaten. Terwijl het kenmerkende strepenmotief van Bu
ren normaal uit een afwisseling van gekleurde en witte 
strepen bestaat, is die afwisseling er nu één tussen gekleurde 
banen en onbeschilderde banen van transparant glas. De 
witte museummuren schijnen er doorheen. Op één van de 
acht delen worden dan weer wit beschilderde banen afgewis
seld met onbeschilderde stukken; alleen gaat het dit keer om 
spiegelglas, dat de museumruimte reflecteert. Broken Glass. 
Colours in Situ is in zekere zin een vlakke variant - een 
‘schilderijversie’ - van Burens cabane éclatée-reeks. Het 
werk bemiddelt kleurrijk en zeer gevarieerd tussen de vlakke 
tentoonstellingsmuur en de ruimte van de museumzaal. 
Daarvoor was niet meer nodig dan een likje verf in een 
bepaald banaal patroon aan beide kanten van een glazen 
drager.
De aankopenlij st 2000 vermeldt tenslotte nog een andersoor
tig gefragmenteerde ruimte, een Verloren ruimte (1990) van
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Jeff Koons

Jeff Koons op eenjarige leeftijd

In de catalogus van zijn tentoonstelling Easyfun-Ethereal 
in de Deutsche Guggenheim Berlin (2000-2001) noemt 
Jeff Koons zich, in een gesprek met David Sylvester, een 
conceptueel kunstenaar. Koons’ zelfinschatting vormtéén 
opmerkelijk contrast met David Bowies stelling in Mo
dem Painters, enkele jaren geleden, dat Koons’ werk niet 
voortkomt uit “an adult, rational state of mind”, maar dat 
hij een "Dostoyevskian idiot” is en zijn werken “personal 
fetishistic devices” zijn. Misschien kan men Koons’ posi
tie in de hedendaagse kunst nog het beste als die van idiot 
conceptuel omschrijven; hij gaat misschien wel conceptueel 
te werk, maar zijn concepten sluiten niet aan bij wat 
gewoonlijk onder conceptueel wordt verstaan. Wat Koons ’ 
‘conceptualisme’ bovenal bevreemdend maakt in de we
reld van de hedendaagse kunst, is dat hij monomaan 
hamert op (klein)burgerlijke waarden, op geborgenheid, 
veiligheid, warmte. In het kunstdiscours van de jaren 
negentig werd Koons dan ook genegeérd of als incarnatie 
van de diabolische jaren tachtig afgeschilderd. Met de in 
opdracht van het Guggenheim gemaakte reeks schilde
rijen Easyfun-Ethereal (een iets eerdere tentoonstelling in 
New York met aanverwant werk heette gewoon Easyfun) 
meldt hij zich nu terug. Al kunnen we ook spreken van een 
schrale compensatie voor zijn nog steeds onvoltooide 
megaproject Celebration, dat met zijn dure sculpturen van 
staal en kunststof en zijn (door assistenten) eindeloos 
herwerkte schilderijen volstrekt onbeheersbaar is geble
ken.
De Easyfun-Ethereal-catalogus geeft door middel van 
afbeeldingen een kort overzicht van deze eerdere reeksen. 
Dat stelt de kijker in staat het geheugen wat op te frissen, 
want het is naar hedendaagse maatstaven alweer lang 
geleden. De stofzuigers van de reeks The New uit de vroege 

jaren tachtig maakten Koons tot pionier van de commodity 
art. Maar dit zijn niet zomaar commodity sculptures. Zuig- 
monden, slangen en glimmende volumes maken de stofzui
gers seksueel geladen en antropomorf. Die onderhuidse 
seksualiteit drijft boven in één van Koons’ beste beelden, het 
iets latere Rabbit (1986). Deze roestvrijstalen versie van een 
ballonkonijn dat aan een wortel zuigt, is een glimmende, 
fallische fetisj waar een heel psychoanalytisch congres aan 
gewijd zou kunnen worden. Eindjaren tachtig en beginjaren 
negentig stortte Koons zich met de reeksen Banality en 
Made in Heaven, met veel publicitair succes, op 
contemporaine kitsch, Zuid-Duitse rococo en porno, ten
einde ‘de bourgeoisie’ ervan te overtuigen dat ze haar 
banaliteit moet aanvaarden, dat daarin de verlossing ligt. 
Iedereen kan - in de beste Amerikaanse traditie - alles 
bereiken, als men de schaamte maar voorbij is. Koons’ 
Made in Heaven-copulaties met Cicciolina, in de vorm van 
bijna levensgrote houten beelden of op zoete kleurenfoto’ s, 
dienden dit hogere, didactische doel. Vreemd genoeg doen 
de copulaties nogal klinisch aan, terwijl Koons veel per
verse sensualiteit heeft geïnvesteerd in de sculpturen van 
bloemen die eveneens in deze reeks thuishoren.
De nadrukkelijke vruchtbaarheidssymboliek van dergelijke 
Made in Heaven-werksn heeft in het oeuvre van Koons 
steeds weer tegenhangers in de vorm van werken die verstar
ring uitstralen. De Equilibrium-reeks uit 1985 omvat onder 
meer de Equilibrium Tanks met daarin zwevende, onbe
weeglijke basketballen. Ook een bronzen snorkel, een bron
zen reddingsboot en een bronzen aqualong maken er deel van 
uit — objecten die door hun gewicht dodelijk zouden zijn bij 
gebruik. Koons’ verlangen naar een ‘total equilibrium’ blijkt 
uiteindelijk neer te komen op het verlangen naar een ultieme 
immobiliteit, en komt zo in dienst van de doodsdrift te staan. 
Ook sommige van de nog steeds niet uitgebreid geëxpo
seerde Celebration-werken worden bij alle kinderlijke vro
lijkheid weer getekend door Koonsiaanse stasis en doodsheid. 
De enorme BalloonDog, een uitvergroot kinderpartij speeltje 
met een onwerkelijk perfect, spiegelend oppervlak (het in de 
catalogus afgebeelde exemplaar heeft een rode kleur), zou 
misschien nog het meest op zijn plaats zijn op de Babylonische 
afdeling van een museum voor oudheden. Met zij n hiëratische 
presentie is het een vreemdeling in deze tijd. Koons poogt het 
hedendaagse, gespleten en fluctuerende teken terug te veran
keren. Hij wil het begiftigen met een zodanig evenwicht, een 
zodanige vastheid en integriteit dat het weer ‘vertrouwen’ 
genereert. Een kunstwerk moet voor Koons uiteindelijk de 
magische heelheid bezitten van een freudiaanse fetisj: het 
mag geen ander verlangen toelaten, het moet absoluut zijn en 
mag geen enkele imperfectie vertonen. Ieder teken van leven 
kan de perfectie slechts verstoren; alleen het anorganische is 
volmaakt.
Terwijl de meest karakteristieke Celebration-schilderijen, 
zoals Pink Bow (1995-97), één gecentreerde vorm tonen, 
bestaan de Easyfun-Ethereal-schilderijen (alle uit 2000) uit 
montages van de meest uiteenlopende dingen, die meestal 
echter seksuele connotaties hebben. In Lips zweven lippen, 
een oog, haren en maiskorrels voor een landschap dat ook 
nog door een arabesk van sinaasappelsap wordt doortrok
ken; Niagara toont al dan niet beschoeide vrouwelijke voe
ten en onderbenen voor een landschap waar ook nog wat ijs 
en gebak in is gemonteerd; Grotto toont een surrealistisch 
angehauchte grot waar een spiraal van melk, blonde vlechten 
en donuts (of zijn het toch enorme cheerios?) in wegvlucht. 
In plaats van te streven naar het perfecte teken, de volmaakte 
fetisj (zoals in Balloon Dog), heeft Koons hier een orgie van 
elkaar aanvullende, verplaatsende, steeds van rol wisselende 
fetisjen geënsceneerd. Het bizarre archaïsme van Balloon

Jeff Koons

Rabbit, 1986

Dog heeft plaatsgemaakt voor een tekencirculatie die 
zeitgemasser is, maar die het werk ook braver maakt en 
minder weerbarstig. Toch heeft Koons zijn beelden, al zijn 
ze dan gebaseerd op knipsels uit tijdschriften en verpak
kingen, getransformeerd tot dure, unieke schilderijen. In 
die zin wordt de tekencirculatie weer gevangen in een 
archaïsche vorm, die van het unieke (of in ieder geval 
gelimiteerde) object - nog de enige vorm, zo lijkt het, die 
de kunstwereld als apart systeem in stand houdt. De stap 
van Celebration naar Easyfun illustreert immers ook de 
stap die het kunstsysteem in alle andere opzichten in de 
cultuurindustrie laat opgaan: Easyfun signaleert dat de 
kunstwereld in een tijd waarin het onderscheid tussen 
kunst en entertainmentindustrie vervaagt, steeds minder 
haar eigen regels bepaalt. Pogingen van de kunstkritiek om 
Koons te marginaliseren, lijken dan ook voort te komen uit 
onwil of onvermogen om over dit verschijnsel na te den
ken.
Jeff Koons. Easyfun-Ethereal, met een essay van Robert 
Rosenblum en een interview met Jeff Koons door David 
Sylvester, is in een Duitse en een Engelse versie uitgege
ven door de Deutsche Guggenheim Berlin. ISBN 0-89207- 
238-5 (S.L.)
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Guy Mees. (E.W.) ________

Publicaties ------------------------------------------------ *-----
FISCHLI EN WEISS. Het op talloze reisfoto’s geba
seerde werk Sichtbare Welt van Peter Fischli en David Weiss 
heeft inmiddels drie incarnaties: na de versie die de toeris
tische plaatjes in elkaar liet overvloeien op drie breedbeeld
televisies (1997), kwam de variant die individuele opnames 
toonde in de vorm van dia’s op lichtbakken (2000). En naar 
aanleiding van de tentoonstelling van laatstgenoemd werk in 
Barcelona verscheen Sichtbare Welt ook in boekvorm. 
Sichtbare Welt, het boek, is een kloek geval dat met zijn 
raster van acht foto’s per pagina enigszins aan de Atlas van 
Gerhard Richter doet denken. Het bestaat uit een opeenvol
ging van beeldsequenties die telkens enkele pagina’s in 
beslag nemen: na een reeks foto’s van besneeuwde bergtop
pen komt een reeks opnames van een woestijn; na een 
Aziatische metropool komt een rondje Italië, enzovoort. Met 
Sichtbare Welt hebben Fischli en Weiss een monument voor 
de toeristische blik gecreëerd, met onderhuidse ironie maar 
ook met grote toewijding - en zonder ernaar te streven om 
opzettelijk ‘lullige’ snapshots te maken.
Met zijn pseudo-encyclopedische opzet (een echte logica is 
niet te herkennen in de opeenvolging van plekken) doet 
Sichtbare Welt niet alleen denken aan Richters Atlas of aan 
Comenius’ geïllustreerde lesboek Orbis sensualium pictus 
(‘De zichtbare wereld’) uit 1658, maar vooral ook aan 
moderne pogingen om de wereld met behulp van het camera- 
oog te analyseren en te structureren. Metname Albert Renger- 
Patzschs Die Welt ist schön (1928) en August Sanders Antlitz 
der Zeit (1929) dringen zich op als referentiekader, alsook 
Atgets fotografische inventarisatie van Parijs. De overtui
ging van de grote moderne fotografen dat de camera een 
soort chirurgisch instrument kon zijn dat de structuur van de 
wereld en de maatschappij kan blootleggen, is in deze tijden 
van ontbonden beeldproductie natuurlijk al lang vervlogen. 
Sichtbare Welt toont dan ook een wereld die reeds beeld 
geworden is: het gebergte, de piramides, de metropool, we 
kennen ze al en Fischli en Weiss hebben niet de pretentie om 
door middel van de camera hun ware aard te tonen. Iets 
soortgelijks geldt voor de enkele malen samen met Sichtbare 
Welt tentoongestelde dia-installatie met opnames van bloe
men (1998) en de bijbehorende fotoprints, waaraan in 1999 
een aparte publicatie werd gewijd. De dia’s tonen prachtig- 
kitscherige detailopnames van bloemen en planten; ze vloeien 
steeds in elkaar over, net als de landschappen in de breed- 
beeld-tv-versie van Sichtbare Welt. Men kan dit ‘bloem
rijke’ werk eveneens als antwoord zien op een ‘klassiek 
modem’ foto-type, en wel op Karl Blossfeldts Urformen der 
Kunst ( 1928) : de analyse van de vormen van planten heeft bij 
Fischli en Weiss plaatsgemaakt voor een orgie van visuele 
prikkels. Het gaat niet meer om inzicht, maar om genot, 
vandaar dat één beeld niet genoeg is; kleur en textuur van 
verschillende opnames moeten elkaar versterken.
In Sichtbare Welt lijkt de combinatiekunst van Fischli en 
Weiss echter een andere rol te spelen. Het is tekenend dat 
zowel in de lichtbak-versie als in het boek is gekozén voor het 
tonen van individuele opnames, die de kijker zelf met elkaar 
dient te verbinden. Het is niet de bedoeling om een heleboel 
beelden in één fantasmagorisch geheel onder te brengen. 
Daarentegen wordt gesuggereerd dat de gefotografeerde 
plekken alsmaar opnieuw door tal van camera’s in beeld 
worden gebracht - in gelijkende opnames die toch steeds 
weer een beetje anders zijn. Doordat Fischli en Weiss hele 
reeksen van beelden per locatie maken, ontstaat de indruk 
van een permanente camera-aanwezigheid.
Fischli en Weiss omarmen de toeristische schijn. Ze lijken te 
willen zeggen dat de wereld die de gegoede Europeaan kent 
van vakantie- en zakenreizen nooit genoeg gefotografeerd 
kan worden; dat is immers pas de zichtbare wereld waar het 
om gaat, en niet die onheilspellende schaduwwereld van 
rampen, hongersnood en burgeroorlog. Sichtbare Welt wekt 
de indruk dat het meest onbenullige toeristische kiekje in 
feite deel uitmaakt van een collectief project om deze zicht
bare wereld helemaal in kaart te brengen, liefst talloze malen, 
met als resultaat een soort Borgesiaanse Bibliotheek van 
Babel waarvan Sichtbare Welt maar een miniem onderdeel 
zou zijn.
Peter Fischli en David Weiss, Sichtbare Welt werd in 2000 
uitgegeven bij Verlag der Buchhandlung Walther König, 
Keulen. ISBN: 3-88375-433-1
De bloemenfoto’ s zijn in 1999 gepubliceerd als Peter Fischli, 
David Weiss - Musée d’art Moderne de la Ville de Paris bij 
Verlag der Buchhandlung Walther König. ISBN 1-880146- 
25-8. (S.L.)

ROSALIND KRAUSS - A VOYAGE ON THE 
NORTH SEA. In A Voyage on the North Sea: Art in the 
Age of the Post-Medium Condition, legt de Amerikaanse

Peter Fischli & David Weiss

Flughafen

kunsttheoretica Rosalind Krauss zich toe op de notie van het 
esthetische medium als een kritisch instrument om de heden
daagse kunstpraktijk te begrijpen. Ze borduurt daarmee 
verder op een theorie die ze ontwikkelde in eerdere publicaties, 
onder andere over James Coleman. De titel van het boek is 
afkomstig van een werk van Marcel Broodthaers uit 1973- 
74, dat filmbeelden behandelt als bladzijden van een boek. 
Statische opnames van (geschilderde) schepen en close-ups 
van zeilen en verf worden daarin afgewisseld met pagina
nummers. Broodthaers wordt vaak als grondlegger van de 
huidige ‘post-medium conditie’ beschouwd. In zijn werk, 
met name in zijn fictieve museum, zou de specificiteit van 
het medium waarin de modernistische kunst verankerd was, 
exploderen in een veelheid van materialen en mediums (met 
deze meervoudsvorm onderscheidt ze het esthetische me
dium van het begrip ‘media’ zoals in communicatiemedia). 
Krauss wil Broodthaers echter uit deze receptie halen door te 
betogen dat zijn werk tegelijkertijd een heel nieuwe vorm 
van mediumspecificiteit in het leven roept.
Wie ‘medium’ zegt, lijkt zich noodgedwongen te moeten 
confronteren met de goeroe van de naoorlogse modernistische 
kunst, Clement Greenberg. Ook Krauss, die in een levens
lange haat-liefde verhouding met Greenberg verwikkeld is, 
wordt nog steeds door zijn notie van het medium achter
volgd. Ze begint haar essay met een terechte correctie op 
Greenberg, voor wie het medium samenvalt met zijn mate
riële eigenschappen. Zich baserend op het deconstructie- 
denken van Derrida en de hybride modellen van televisie en 
film, concipieert ze het medium als een complexe structuur 
van conventies die niet tot een eenheid zijn terug te brengen. 
Precies in dat alternatieve verhaal wil Krauss het werk van 
Broodthaers inschrijven. Een analyse van diens Voyage on 
the North Sea toont volgens haar dat “de specificiteit van 
mediums, zelfs de modernistische, moet begrepen worden 
als differentieel, verschillend van zichzelf, en zodoende als 
een gelaagdheid van conventies die nooit simpelweg samen
vallen met de fysieke kwaliteit van de drager”. Krauss 
demonstreert dit met een uitstapje naar de structuralistische 
film van het einde van de jaren zestig, met filmmakers als 
Michael Snow, Paul Sharits en Hollis Frampton. Hoewel ze 
modernistisch waren in hun zoektocht naar de essentie van 
film, zochten ze de specificiteit van film in de gelaagdheid 
van het medium.
Dat de ondertitel van Krauss’ boek verwijst naar Walter 
Benjamins Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische 
reproduceerbaarheid, maakt haar ambitie meteen duidelijk. 
Zoals Benjamin de condities voor het produceren van kunst 
aan het begin van de twintigste eeuw wou formuleren, zo wil 
Krauss dat doen voor het einde van de eeuw. Maar net als 
Benjamin wil zij niet alleen de toestand van de kunst be- 
schrij ven, ze probeert ook de condities voor een hedendaagse 
kritiek aan te wijzen. Zonder het technologische optimisme 
van Benjamin over te nemen, leunt Krauss zwaar op zijn 
geloof in de mogelijkheid dat technologische vormen, op het 
moment dat ze gedoemd zijn te verdwijnen, hun oorspronke

lijke utopische belofte openbaren - “als de laatste glans van 
een stervende ster”. Die terugblikkende ‘promesse de 
bonheur’ zoekt ook Broodthaers in zijn films van de vroege 
jaren zeventig, waarin hij terugkeert naar het begin van de 
film, precies op het moment dat video het doodvonnis van de 
film heeft getekend.
Als Krauss de notie van het esthetische medium wil her
formuleren, op een moment dat die notie zelf uit dé mode is 
geraakt, dan doet zij dit omdat ze in het medium een kritisch 
potentieel op het spoor wil komen. Die poging onderneemt 
ze tegen de achtergrond van Fredric Jamesons theorie van het 
postmodernisme, waarin de laat-kapitalistische nivellering 
van al het specifieke in de vorm van koopwaar wordt geana
lyseerd. Nu het beeld alomtegenwoordig is, is ook de esthe
tische ervaring overal en heeft ze geen eigen domein meer. 
De tendens van hedendaagse kunst om midden in het leven 
te willen staan, is daarom een teruggang. Ze imiteert de 
doordringing van het esthetische in het alledaagse leven 
alleen maar, en werkt zo mee aan de globalisering van het 
beeld ten dienste van het kapitaal. Voor Krauss ligt de hoop 
daarom in handen van kunstenaars die de kunst opnieuw 
willen verankeren in een eigen esthetisch domein, of in het 
specifieke van een medium - dat thans gearticuleerd wordt 
volgens de hedendaagse inzichten van het poststructuralisme 
en de modellen van televisie en film. Broodthaers zou 
daarvan het toonbeeld zijn. Andere voorbeelden zijn volgens 
Krauss James Coleman en William Kentridge, die zich niet 
laten meesleuren door de internationale mode van de 'instal- 
latie-kunst', en ook niet terugkeren naar de traditionele 
mediums van schilderkunst en sculptuur. Ze onderzoeken 
integendeel het medium in zijn differentiële specificiteit. 
Krauss’ opvatting over het artistieke medium als een com
plex van conventies die zich hechten rond een fysiek object, 
werkt inspirerend. Er is heel wat aan te merken op haar 
formalistische benadering, maar of je het nu met haar eens 
bent of niet, in het huidige postmoderne klimaat van ‘laissez- 
faire’ heeft haar poging om condities voor een hedendaagse 
kritische praktijk te formuleren op zijn minst een belangrijke 
inzet. Nu kunst steeds meer opgaat in een algemene beeld
cultuur, rijst de vraag of haar kritische mogelijkheden niet 
samenhangen met het behoud van haar relatieve vrijplaats. 
We leven in een vreemde tijd waarin het niet meer duidelijk 
is of iets progressief dan wel conservatief is, een tijd waarin 
de vraag wat een kritische cultuur nog kan zijn uiterst urgent 
is geworden. De discussies daarover legden vaak eenzijdig 
de nadruk op de inhoud van een werk. Krauss betoogt 
overtuigend dat een bezinning op de werking van het esthe
tische medium thans opnieuw aan de orde is.
Rosalind Krauss, ‘A VoyageontheNorthSea’.ArtintheAge 
of the Post-Medium Condition verscheen in 1999 bij Thames 
& Hudson, 181 A High Holbom, London WC1V 7QX 
(0171/845.50.00). ISBN 0-500-28207-2. (A.S.)

DIALOGUES IN PUBLIC ART. In zijn spraakma
kende essay The Generic City signaleert de Nederlandse
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architect Rem Koolhaas de teloorgang van de publieke 
ruimte in de stad en het verlies aan stedelijke identiteit door 
een proces van privatisering en wereldwijde homogenisering. 
Tegelijk veroordeelt hij het inzetten van kunst als compen
satie van dat verlies: “The street is dead. That discovery 
coincided with frantic attempts at its resuscitation. Public art 
is everywhere - as if two deaths make a life”. De angst voor 
het ‘verlies’ is inmiddels door tai van critici herhaald — 
zowel filosofen en sociologen, als stedenbouwkundigen en 

architecten. Zij betreuren de teloorgang van de publieke 
ruimte als ontmoetingsplaats en als scène van vrijheid en 
democratie. De Griekse agora en het Romeinse forum, maar 
ook meer moderne stedelijke ruimtes als de boulevard en de 
passage, treden daarbij steevast op als de ijkpunten waarte
gen deze teloorgang wordt afgewogen.
In de inleiding op zijn boek Dialogues in Public Art reflec
teert Tom Finkelpearl over ‘stedelijke openbaarheid’, een 
aspect dat binnen het denken over kunst wel eens verwaar
loosd wordt. Zonder het hierboven aangehaalde discours 
achterna te lopen, brengt hij het inzetten van kunst in de 
publieke ruimte in verband met de naoorlogse transformaties 
van de Amerikaanse stad. In een kort bestek laat hij de 
mislukkingen van de laat-modeme architectuur en steden
bouw de revue passeren, zoals het huisvestingsproject Pruitt- 
Igoe in St. Louis, beginjaren ’50 (Dat project, geïnspireerd 
op de idee van de verticale stad van Le Corbusier, kreeg veel 
kritiek. Er was veel misdaad en er heerste een groot 
onveiligheidsgevoel. In 1972 werd het bijna helemaal afge
broken.) Hij heeft ook aandacht voor het zogenaamde 
‘participatieproces’ dat in de jaren ’60 en ’70 op gang komt. 
Die periode, waarin bewoners meer inspraak eisen in het 
planningsproces, valt min of meer samen met de herintroductie 
van kunst in de publieke ruimte, in het kader van projecten 
van stadsvernieuwing of -ontwikkeling. Finkelpearl beschrijft 
de verschillende attitudes van kunstenaars ten aanzien van de 
stad, die fungeert als een nieuwe plek van interventie. In dit 
verband bespreekt hij enkele ingrepen die vallen onder de 
zogenaamde 'percentageregeling' (Percent for Art)- waar
bij een bepaald percentage van de totale bouwkost besteed 
wordt aan de integratie van kunstwerken. Dat precies in 
dezelfde periode, tussen 1960 en 1970, ook verschillende 
kunstenaars komaf maken met de productie van geïsoleerde 
objecten, om zich steeds meer buiten het museum en in de 
publieke ruimte te begeven, wordt in dit boek te weinig 
belicht. Hoewel de titel van zijn inleiding - ’’The City as 
Site” - het tegendeel beloofde, gaat Finkelpearl niet in op de 
wijze waarop kunstenaars als Robert Smithson of Gordon 
Matta-Clark- uit eigen beweging - de beschermende muren 
van het instituut verlaten, om andere, meer ‘specifieke’ 
plaatsen te bezetten dan die van het museum of de galerij. 
Deze zogenaamde site-specific kunstenaars trachten hun 
kunst een grotere sociale dimensie te verschaffen, door te 
streven naar interactie en communicatie met het publiek. Dat 
de site-specific art al snel gerecupereerd wordt, en wordt 
herleid tot opdrachtsituaties waarin kunstenaars ‘op bestel
ling’ interventies doen, is geen reden om dit belangwek
kende hoofdstuk uit de geschiedenis van kunst in de open
bare ruimte te negeren. Wellicht zit Finkelpearls functie als 
directeur van het New York City’s Percent for Art Program 
(1990-1996) daar voor iets tussen.
Ook vandaag worden kunstenaars nog steeds opgezadeld 
met opdrachten om een stedelijke plek terug herkenbaar te 
maken of een bijzondere identiteit te verlenen. Van kunst in 
de openbare ruimte wordt al te vaak verwacht dat ze het 
gevoel van verlies compenseert of de wonden heelt, veroor
zaakt door de fragmentatie en de sociale segregatie van de 
hedendaagse publieke ruimte. Het integreren van kunst in de 
publieke ruimte stoelt op argumenten die ontleend zijn aan 
de mercantiele logica van de city marketing. De objectieven 
- steden terug aantrekkelijker maken door ze een unieke 
betekenis en identiteit te verlenen - verschillen maar weinig 
van die waarmee de percentageregeling aanvankelijk in het 
leven werd geroepen. Dat kunstenaars, binnen de huidige 
condities, het voortouw nemen om de dialoog met het pu
bliek terug op te nemen en te pleiten voor een integrale en 
interdisciplinaire aanpak van de openbare ruimte, is opmer
kelijk. Camiel van Winkel heeft die praktijk reeds scherp 
veroordeeld in zij n boek Moderne Leegte. Finkelpearl neemt 
op dit vlak een veel gematigder standpunt in. Hij ziet de 
stedelijke ingrepen van hedendaagse kunstenaars als plek
ken van democratische interventie en als mogelijkheden tot 
dialoog.
Finkelpearl vat die dialoog ook letterlijk op. Het boek bestaat 
voor bijna negentig procent uit een bundeling van twintig 
interviews met kunstenaars, architecten en beleids
verantwoordelijken, af genomen en ingeleid door Finkelpearl 
zelf. De selectie van kunstwerken en kunstenaars is volledig 
afgestemd op het criterium ‘dialoog’ : het besproken werk is 
door dialoog ontstaan of roept een discursieve fysieke en/of 
sociale ruimte in het leven. Dat dialoog ook controverse
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inhoudt, blijkt onder meer uit het interview met Douglas 
Crimp over de veelbesproken verwijdering van Richard 
Serra’s Tilted Arc of uit de kritiek op Maya Lins Vietnam 
Veterans Memorial, en de repliek daarop van de kunstenares. 
Naast de categorie ‘controverse’ worden de interviews opge
deeld in volgende rubrieken: experimenten van kunstprojecten 
als architectuur en stedelijke planning (interviews met o.m. 
Vito Acconci en Robert Venturi & Denise Scott-Brown), 
kunstprojecten die op dialoog gebaseerd zijn (opvallend is 
hier een interview met Krzysztof Wodiczko over diens Alien 
Staff), en tenslotte enkele interviews over merkwaardige 
initiatieven op het vlak van de ‘genezende’ werking van 
kunst (i.c. de destigmatisering van de aidsproblematiek en 
alternatieve ecologische technieken om bodemverontreini
ging ongedaan te maken). Dat de keuze van kunstenaars zich 
beperkt tot Amerikanen is op zich jammer, maar wordt 
- aldus de auteur zelf - ingegeven door Finkelpearls per
soonlijke kennis en ervaring. En hoewel niet alle voorbeel
den even overtuigend zijn, onderzoekt hij in zijn boek 
praktijken van kunstenaars die schijnbaar verdergaan dan de 
gebruikelijke dienstverlening aan een onder betekenisverlies 
lijdende hedendaagse stad.
Tom Finkelpearl, Dialogues in Public Art werd in 2000 
uitgegeven door MIT Press, 11 Chenies Street, WC IE 7ET

London (0171/306.06.03). ISBN 0-262-06209-7 (D.D.C.)
BOEK VOOR DE ELEKTRONISCHE KUNST. 
V2_Ofganisatie ontwikkelde zich de afgelopen decennia 
van een marginaal kunstenaarsiniatief voor ‘instabiele me
dia’ in de provinciestad Den Bosch tot een nationaal en 
internationaal erkend instituut voor kunst en media
technologie, riant gesitueerd in het ambitieuze Rotterdamse 
‘museumkwartier’. Het bevlogen clubje kreeg met de explo
sieve opkomst van nieuwe communicatiemedia in de jaren 
negentig haar gelijk én haar plek in het Kunstenplan van Rick 
van der Ploeg. Inmiddels bestaat V2uitV2_Lab,V 2_E vents, 
V2_Books, V2_Web, Dutch Electronic Art Festival (DEAF), 
V2_Store en V2_Archief en is de organisatie een belangrijke 
schakel in een wereldwijd netwerk van individuen en orga
nisaties die zich met mediatechnologie bezighouden.
Toch is V2 voor sommigen nog steeds die plek waar ‘nerds’ 
op de loop gaan met de technologie, zich daarbij bedienend 
van hoogdravende vertogen of vreemde jargons. De 
‘technokunst’ of ‘netart’ die V2 produceert en presenteert, 
roept in de kunstwereld van de oude media vaak weerstand 
op door de vermeende overdaad aan techniek en de blinde 
negatie vanhet ‘klassieke’ kunstbegrip. V2 ligt hier niet echt 
van wakker. Waarom ook? Vanaf den beginne heeft ze 
gesteld dat de kunstsector niet per se haar referentiekader 
was. Haar aanpak is steeds interdisciplinair met de nadruk op 
onderzoek en experiment. Dat de circuits waar V2 zich in 
beweegt niet altijd even 'salonfhig' zijn in de ogen van de 
kunst, is hoogstens een probleem van de kunst zelf. V2 en 
haar achterban hebben allang hun eigen salons.
En hun eigen boeken: zo is er nu het Boek voor de elektroni
sche kunst, in opdracht van V2 geschreven door Arjen 
Mulder en Maaike Post. Bestaat er bij V2 dan toch de 
(ouderwetse?) behoefte om haar praktijken te verantwoor
den door ze te beschrijven in termen van kunst? Boek voor de 
elektronische kunst werd in ieder geval niet het zoveelste 
oppervlakkige of juist ondoorgrondelijke boekwerkje. Door 
middel van vijf essays over respectievelijk machines, media, 
kunst, interfaces en netwerken, dertien interviews met kun
stenaars en theoretici als Dick Raaijmakers, Stelarc, Peter 
Weibel, Bilwet, Lars Spuybroek en Kodwo Eshun, en een 
groot aantal illustraties uit het V2-archief, genereren de 
auteurs een theorie/geschiedenis van kunst en media met 
frisse inzichten.
Diegenen die de boeken (Het twintigste-eeuwse lichaam en 
Het fotografisch genoegen) en teksten van Arjen Mulder 
kennen, weten dat deze essayist, die van oorsprong bioloog 
is, zo zijn eigen fascinaties en vocabulaire heeft. In zijn 
meestal lucide essays buit hij zijn biologische begrippen
apparaat uit in de plaats van het te verdringen, en voert hij 
naar aanleiding van films, fotografie of andere mediale 
verschijnselen theorieën op, waarin hij inzichten uit de 
cybernetica, techniekgeschiedenis, biologie of filosofie ge
heel naar zijn hand zet. Dit op montere toon en in een 
onbekommerde stijl waarmee hij de academische methodes 
van zijn referentiegebieden zonder gêne negeert. De wufte 
mediatheorie die hieruit voortvloeit is voor sommigen een 
‘eye opener’, voor anderen wazig gezwets. Dat Mulder 
bijvoorbeeld kunst niet wezenlijk anders behandelt dan televi
sie of drugs, en de kunsttheorie en kunstgeschiedenis nauwe
lijks in zijn gedachtevorming betrekt, is een doom in het oog 
van velen: de typisch Mulderiaanse manier van associëren, 
verbinden en metaforiseren is niet aan hen besteed.
Het schrijven van een boek in opdracht van een instituut, hoe 
‘losbandig’ ook, moeteen hele opgave zijn vooreen essayist 
die vooral gewend is om zijn eigen theorieën de wereld in te 
helpen. In Boek voor de elektronische kunst moest toch ook 
plaats zijn voor de wapenfeiten en het gedachtengoed van 
V2. Dit hebben de auteurs gedeeltelijk opgelost door figuren 
te interviewen die verschillende disciplines uit het V2- 
netwerk vertegenwoordigen. Deze lopen onder de essays 
door en zijn gebaseerd op sobere, vrij neutrale vragen. De 
gevarieerde betogen die daaruit zijn ontstaan, fungeren als 
contrapunten. Daarnaast verslaat het beeldmateriaal uitge
breid en chronologisch de geschiedenis van V2. De toon van 
de essays is niet beschouwend of bevragend, maar eerder 
resoluut en enigszins didactisch - het traktaatachtige, dat 
Mulders stijl wel vaker kenmerkt, is ongetwijfeld versterkt 
door de vraag van V2 naar een boek voor een ‘niet-ingewijd 
publiek’. De vijf begrippen die het veld van de elektronische 
kunst moeten karakteriseren, zijn benaderd als 'tegen- 
omgeving’, naar het inzicht van Marshall McLuhan dat 
“kunst één van de weinige middelen van mensen is om te 
begrijpen wat voor klap hun psyche krijgt wanneer het bereik 
van hun zintuigen wordt uitgebreid met behulp van techni
sche media”. Het gaat aldus om niet-producerende machi
nes, instabiele media, beeldloze kunst, contra-intuïtieve 
interfaces en non-communicatieve netwerken. “Kunst creëert 
een tegenomgeving die de technische normaliteiten ontre
gelt, zodat je daar als het ware van een afstand naar kunt 
kijken, of kunt voorzien wat ze nog willen aanrichten”, aldus

Art Brussels
Dianne Hagen 

Benoît Hermans 
Bruno Perramant

HenkVisch

Amsterdam

Benoît Hermans 4/03 - 1/04
Henk Jonker en Iris Kensmil 6/04 - 13/05

Beth Namenwirth en Charles Worthen 18/05 - 24/06

IB Galerie Ferdinand van Dieten - d’Eendt info: www.dieten.demon.nl of + 31 20 626 57 77
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In de essays, die je als een soort mozaïek in willekeurige 
volgorde kunt lezen, lokken culturele, wetenschappelijke, 
technologische en militair-politieke ontwikkelingen, gecom
bineerd met interpretaties van bepaalde denkers en weten
schappers (waaronder grondleggers als Lewis Mumford, 
Marshall McLuhan en Claude E. Shannon en hedendaagse 
theoretici als Vilém Flusser en Jay David Bolter) visies en 
waarnemingen uit over de technische transformaties van de 
wereld in de twintigste eeuw. De nieuwe concepten die 
hieruit voortkwamen (onzekerheid, interactiviteit, zelf
organisatie, emergentie...) worden vervolgens ‘getest’ in de 
elektronische kunst van onder andere Seiji Shimoda, Ulrike 
Gabriel, Erik Robijn, Knowbotic Research en JODI. De 
inzet is niet het ‘bij werken’ van de moderne kunstgeschiede
nis, maar een historische en structurele analyse van de 
‘technische blik’ en het ‘technische geloofssysteem’ 
- geloofssystemen zijn volgens Mulder een soort flexibele, 
paradigmatische ‘ervaringsprogramma’s’. En ja, uiteinde
lijk komt ook de esthetische ontroering aan bod die middels 
‘technokunst’ tussen de machines en hun gebruikers zou 
kunnen ontstaan.
Het resultaat is geschakeerd en eigengereid. Toch gaan 
ongebonden essayistiek en dienstbare theorievorming soms 
wat ongemakkelijk samen - al is de essayistische formule 
van dit boek niet wezenlijk anders dan van Mulders eerdere 
publicaties. Misschien komt dat omdat Mulder vaak het 
beste over kunst schrijft als het niet onmiddellijk over kunst 
gaat. In deze publicatie sluiten de besproken kunstwerken zo 
probleemloos aan op zijn visie, dat je juist het gevoel krijgt 
dat hij slechts weinig door ze werd uitgedaagd of ‘ontroerd’, 
en ze vooral selecteerde op hun toepasselijkheid.
Maar wellicht moet je dit boek, conform de opdracht, ook 
lezen als een spannend ‘leerboek’. Want wat dat 'niet- 
ingewijde’ publiek betreft: in feite schreven Mulder en Post 
eigenhandig een ‘Mulder-reader’, als perfecte voorbereiding 
op Mulders andere werk en vol instructieve uitweidingen 
over computergeschiedenis, communicatietheorie en na
tuurwetenschappen. Of Boek voor de elektronische kunst 
ook een nieuw kunstbegrip oplevert? Dat ligt eraan hoe vast 
je zit in je geloofssysteem...
Arjen Mulder & Maaike Post, Boek voor de elektronische 
kunst, in 2000 uitgegeven door V2_Organisatie, Rotterdam in 
samenwerking met Uitgeverij De Balie, Amsterdam. ISBN 
90-6617-254-1. Ook verschenen in een Engelse editie als 
Book for the Electronic Arts. ISBN 90-6617-255-X. Adres 
V2: Postbus 19049, 3001 BA Rotterdam (010/206.72.72). 
(J.S.)

BUY-SELLF. Wat we zelf doen, doen we beter. Na de 
zelfbediening, de zelfbeheersing en de zelfbevrediging is er 
nu ook Buy-sellf. Dit nieuwe kunsttijdschrift van het 
gelijknamige Franse kunstenaarscollectief van Laurent Per- 
bos, Sébastien Blanco, Cécile Noguès en Frédéric Latherrade 
is reeds aan zijn tweede nummer toe.
Buy-sellf is in de eerste plaats een “Mail order catalog/ 
Catalogue de vente par correspondance” - zo staat toch op de

Buy-sellf, Mail order catalog, 2000

cover - die “niet industrieel vervaardigde producten” te 
koop aanbiedt. Deze producten zijn het “resultaat van een 
artistiek uitgangspunt, prototypen die verwijzen naar een 
experimenteel onderzoek”. Buy-sellf definieert zichzelf als 
“tussenpersoon tussen koper en kunstenaar”.
De publicatie is mooi verzorgd. De vormgeving is die van La 
Redoute of Trois Suisses. Qua formaat en drukkwaliteit doet 
het tijdschrift eerder denken aan Purple Prose of aan hun 
gemeenschappelijk voorbeeld: Japanse jongerenmagazines. 
Alleen heeft Buy-sellf een veel hoger Harakirigehalte.
Op de cover prijkt een foto van de Amerikaanse kunstenaar 
Mark Grubstein. Met een Halloween T-shirt en een grauw 
janusmasker, verbaasde blik en opengevallen mond, poseert 
hij cool in een pas gedolven graf. De foto bestaat in tien 
exemplaren en kan via mail order worden aangeschaft voor 
de prijs van 75 euro.
Het grootste deel van de aangeboden kunstwerken past 
perfect in de huidige tijdsgeest die beheerst wordt door een 
bijzondere aandacht voor het lichaam (kleding, prothesen,

extensies,...) en een hang naar het interactieve, of wat men 
in Frankrijk bestempelt als de ‘esthétique relationnelle’. Met 
dit verschil dat de ironie van de meeste werken ook een lichte 
kritiek op deze nieuwe kunstvormen suggereert.
De machine voor een bolwassing van Karin Ludmann kan 
ook gebruikt worden voor hersenspoelingen. Kostprijs 
1.500 euro. Stéphanie Regnier levert een tapijt samen met 
een jurk die dezelfde motieven heeft, wat een perfecte 
camouflage garandeert. Haar grote verdwijntruc kost u 
1.700 euro. Junko Yamasaki stelt kledingstukken voor met 
echt haar. Een harige onderbroek (rood) hebt u reeds vanaf 
1.000 euro, een trouwjurk met schaamhaar kóst 4.000 euro. 
Alexandra Sa levert extensies voor stedelijk meubilair. Is de 
zitbank in het park net iets te kort voor de hele familie, geen 
probleem. Voor 150 euro kan u ze 40 cm langer maken. Voor 
dezelfde prijs kan u ook het afdak van de bushalte met 80 cm 
verlengen.
Naast nuttige kunstwerken levert Buy-sellf ook. diensten, tips 
of handleidingen voor het distilleren van alcohol uit Coca- 
cola (Frédéric Pradeau) of het ineenknutselen van een met 
frieten geladen bazooka (Jason Rhoades). Wilt u thuis een 
persoonlijk sonoor environment, dan komt Gilles Vignes dat 
ter plekke realiseren. De kostprijs is afhankelijk van de 
tijdsduur. 2.323 Euro voor vier dagen, 3.553 euro voor acht 
dagen. En terwijl ze een heerlijke exotische maaltijd bereidt, 
vertelt Hsai-Feï Chang bij u thuis mysterieuze oosterse 
verhalen. Ze vraagt daarvoor 2.000 euro, exclusief 
verplaatsingskosten.
Verder biedt Buy-sellf oen eigenzinnige catalogus van CD’ s, 
video’s, computerspelletjes en gelijkgezinde publicaties. 
Maar Buy-sellf is veel meer dan een ordinaire verkoops- 
catalogus, het is in de eerste plaats een kunst- of kunstenaars
tijdschrift. Bij uitbreiding fungeert het ook als tentoon
stellingscatalogus. Het feit dat deze voorwerpen ook te koop 
zijn is bijkomstig. Als kunstenaarsproject geeft het blad 
eerder een ironisch-kritische kijk op de kunstmarkt; maar 
Buy-sellfbiedt ook een zinvol alternatief voor jonge kunste
naars die, in tegenstelling tot de vorige generatie, veel 
sceptischer staan tegenover de officiële instellingen en het 
huidige galerij wezen.
Buy-sellf is een uitgave van Zébra 3,3 passage des Argentiers, 
33000 Bordeaux (tel/fax 05.56.79.00.61). www.buy- 
sellf.com. Kostprijs 85 FF. Te bestellen via buy- 
sellf® wanadoo.fr (L.V.D.A.)

Coördinatie: Dirk Pültau en Etienne Wynants

Medewerkers: Petra Brouwer, Dieter De Clercq, Fredie 
Floré, Ilse Kuijken, Sarah Leisdovich, Sven Lütticken, Jorinde 
Seijdel, Alice Smits, Lieven Van Den Abeele, Dries Vande 
Velde, Hilde Van Gelder, Camiel van Winkel

Nieuwe Publicaties

■ Abstrakte Fotografie, red. Thomas Kellein, Hatje Cantz 
Verlag, Ostfildern/Ruit, 2000. ISBN 3-7757-9066-7
■ Madeleine Berkhemer, Come to the village of Milly- 
Molly-Mandy, Galerie Cokkie Snoei, Rotterdam, 2000. ISBN 
90-805770-1-4
■ Olafur Eliasson, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern/Ruit, 
2001. ISBN 3-7757-1042-6
■ Antoon Erftemeijer, De aap van Rembrandt. Kunstenaars
anekdotes van de klassieke oudheid tot heden, Becht, Haarlem, 
2000. ISBN 90-230-1060-4
■ David Evrard, Catalogue. Productions & Documenta
tions, Vereniging voor Tenstoonstellingen van het Paleis 
voor Schone Kunsten, Brussel, 2000. ISBN 90-74816-26-6 
■ Dan Graham, Richter Verlag, Düsseldorf, 2001. ISBN 3- 
933807-31-x
■ Stuart Hall en Sarat Maharaj, Annotations 6: Modernity 
and Difference, InIVA, London, 2001. ISBN 1-899846-30-1 
■ Hilde Heynen, Architectuur en kritiek van de moderni
teit, SUN, Nijmegen, 2001. ISBN 90-6168-968-6

■ Nancy Jachec, The Philosophy and Politics of Abstract 
Expressionism 1940-1960, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2000. ISBN 0-521-65154-9
■ Donald Kuspit, Psychostrategies of Avant-Garde Art, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2000. ISBN 0- 
521-45277-5
■ Peter Land, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern/Ruit, 2000. 
ISBN 3-7757-9056-x
■ Bart Lootsma, Superdutch. De tweede moderniteit van de 
Nederlandse architectuur, SUN, Nijmegen, 2000. ISBN 90- 
6168-999-6
■ Sarat Maharaj, Work in Progress: Experiments in Thin- 
Speak-Write Sequences, InIVA, London, 2001. ISBN 1- 
899846-27-1
■ Lev Manovich, The Language of New Media, Leonardo 
Book, 2000. ISBN 0-262-13374-1.
■ Malcolm Morley, Itineraries, tekst Jean-Claude 
Lebenszteyn, Reaktion Books, London, 2001, ISBN 1 -86189- 
083-4

■ Amy Newman, Challenging Art. Artforum 1962-1974, 
Soho Press, New York, 2000. ISBN 1-56947-207-6
■ Jacques Rancière, L’inconscient esthétique, Galilée, Paris, 
2001. ISBN 2-7186-0554-5
■ Tobias Rehberger, 005-000 Pocket Dictionary, Hatje 
Cantz Verlag, Ostfildern/Ruit, 2000. ISBN 3-7757-9046-2 
■ UgoRondinone, Hell, Yes, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern/ 
Ruit, 2000. ISBN 3-7757-1014-0
■ Eran Schaerf, Listener’s Voice, Argos Editions, Brussel, 
2001. ISBN 90-76855-06-4
■ Haim Steinbach, North East South West, Hatje Cantz 
Verlag, Ostfildern/Ruit, 2000. ISBN 3-7757-9025-x
■ Moniek Toebosch, Archief1948-2000, Fonds voor Beel
dende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunde, Amsterdam, 
2000. (CD-rom)
■ David Toop, Ocean of Sound. Ambient Music, mondes 
imaginaires et voix de l’éther, Kargo, 2000. ISBN 2-913632- 
03-3

Dorothée De Pauw Gallery

Rue Charles Decoster 8 Bruxelles 1050 / Charles Decosterstraat 8 Brussel 1050

T +32 2 649 43 80 / F +32 2 649 65 19

E info@depauwgallery.com / S http://www.depauwgallery.com
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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 wórdt. 
Andere initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een 
steunabonnement voor zes vermeldingen (2000 Bfr/l 10 Nfl) of een abon
nement voor eenmalige vermeldingen (750 Bfr/40 Nfl). Stortingen van 
Belgische tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het rekening
nummer 422-2181611-46. Stortingen van Nederlandse op het rekening
nummer 63 3138 452 van Kredietbank Nederland. De opname in de agenda 
betreft de naam van de instelling, het adres, het telefoonnummer en de 
openingsuren. De gegevens (de titel van de tentoonstelling(en), de naam van 
de kunstenaar(s) en het genre van het werk) hebben enkel betrekking op de 
periode die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Aalst 

■ De Gaanderij Academie voor Schone Kunsten 
Capucienenlaan 8 - 9300Aalst <D053f73.24.70 - di-za 10-17u 
“Aarde erts vezel. Afrikaans terracotta en textiel” [tot 27/4]
■ Netwerk
De Ridderstraat28 - 9300Aalst <D053778.89.81 - wo-w 14-18u
Wineke van Muiswinkel [tot 14/4]
“Groepstentoonstelling” [6/5 tot 10/6]

Antwerpen 

■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen ©03/206.03.50 - di-w 10-17u
"Kaukasische volkeren” [tot 24/6]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 - 2000Antwerpen ©03/231.90.56 - wo-za 14-18u
“La Nature Motte. A Reconstruction" - Guy Van Bossche [tot 17/3]
“Eight Sculptors” [22/3 tot 12/5]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat2 - 2000Antwerpen ©03/226.06.30 - vr-zo 14-18u
Ann Caers [tot 18/3] Kris Kerens [-/3 tot -/4]
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen ^03/233.13.45 - do-zo 13u30-18u
“Still New Life” - Pieter Van Damme/’ ’Noir d’Anvers” - Guy Leclercq [tot 8/4]
•Rockoxhuis
Keizerstraat 12 - 2000Antwerpen <D03/216.22.11 - di-zo 10-17u
“Still/Life.Transformaties van een genre"-Honoré9'O,LiliDujourie, Mark Luyten,
Koen Theys, Guillaume Bijl... [tot 29/4]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen ©03/238.78.09 - di-zp 10-17u.
"Kinderen op hun mooist. Het kinderportret in de Nederlanden 1500-1700” [tot 22/4] 
■ MUHKA
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen ©'03/238.59.60 - di-zp 10-17u
"Seul/la main qui efface/peut écrire” - Lidwien van de Ven/’Desert of Fragments” - 
Ria Pacquée/’ ’En alles is aaneen-genaaid” - BerlindeDe Bruyckere/Jan Kempenaers 
[tot 29/4]
WjJly De Sauter [tot 27/5] .......... .. .
■Nice.
Pourbusstraat 5 - 2000Antwerpen ®03/216.08.71 - wo-za 14-18u
“The Big Show 1. A Man of Mercy. A Congo Chronicle” [15/4 tot3/6]
•Elzenveld
St.-Jorispoortstraat 27bis -2000Antwetpen 003/223.56.10 -do-zo 12u30-17u30 
“De klank van kleur/Paradijzen in onrust Schilderijen 1996-2000” - André Dietere/ 
Wim Van Remortel [tot 25/3] “Een eigen geluid” - André Goezu [tot 14/4] 
Luc Claus, Gilbert Swimberghe [1/4 tot 6/5]
Huguette Janssens [20/4 tot 27/5]
■ Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen 003/237.11.27- di-vr 10-18u za 12-18u
“Solo Concert” - Rodney Graham [tot 7/4]
“Art Brussels" - kunstbeurs [20 tot 24/4]
Christopher Wool [12/4 tot 12/5]
■ Van Laere Contemporary Art
Verlatstraat 23-25 - 2000Antwerpen 003/257.14.17- di-za 14-18u
Manuela Sedmach [tot 7/4]
“Art Brussels” - kunstbeurs [20 tot 24/4]
Johan Deschuymer [ 12/4 tot 26/5 ]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47- 2000Antwerpen 003/248.08.71 - wo-za 14-18u
Claire Todd [tot 7/4]
“Art Brussels” - kunstbeurs [20 tot 24/4]
“Kunstenaars van de galerie” [12/4 tot 26/5]
■ Roger Vandaele, Atelier Editie
Waalse Kaai 31 - 2000Antwerpen 003/237.20.19 - vr-za 13-18u
"Two flat Fishes and the Chimaera” - Ricardo Brey [tot 7/4]
■ Fifty One Fine Art Photography
Zirkstraat20-2000Antwerpen 003/289.84.58-di-zp ll-18u
“America’s Idea of a good Time” - Kate Schermerhor/’About Elegance” - Milton 
Greene [16/3 tot 29/4]

■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwerpen 0O3/23&4O.34 - ma-vr ll-13u 14-18u
“Ode aan de muziek’ - Chantal Bietlot - schilderijen [tot 29/3]
J. Van Veen, R. Van Leynen, C. Rochus - schilderijen, tekeningen, objecten [6 tot 
26/4]
Jef Seynaeve - schilderijen [4 tot 24/5]
■ Galerie Annie Gentils
PeterBenoitstraat40 - 2018Antwerpen 003/216.30.28 - wo-za 14-18u
Mamnix Goossens, Peter Vos, Jeroen Allart [tot 17/3]

‘Decoy” - Steven Van Den Bosch [22/3 tot 5/5]
■ Lokaal 01
Pmvinciestraat 287-2018Antwerpen 003/23881.66-do-za 13-17u
“Nieuw licht" - Kris van Dessel, Marc Nagtzaam, Piet Dirkx, Joerie de Winter [tot 31/3]
“Something is rotten in the State of Europe” [20/4 tot 19/5]
■ Sint-Lucaspassage
Sint-Jozefstraat 35-2018Antwerpen 003/233.69.70- ma-vr 10-16u
“Het tekenen” - Walter Swennen [7 tot 29/3]
■ Twenty-Sixty Vision Gallery
Lange Stuivenbergstraat 88 - 2060Antwerpen 003/226.26.20 - do-zp 14-18u
‘ The Liverpool 11” - Jagjit Chuhan, Richard Creed, Janet Hodgson, Roy Holt, Fred
Taylor, Merilyn Smith, Miguel Borrelli... [17/3 tot 1/4]
Dirk Martens - objecten, installaties [21/4 tot 13/5]

Bomem

•M&M Gallery
Sint Amandsesteenweg 181 - 2880Bomem 003/889.61.95 - do-zp 14-19u
“Full Color. 10 jonge fotografen” - Katja Devlamynck, Bert Houbrechts, Lieven
Segers, Sarah Geypens, Charlie Dekeersmaecker... [tot 15/4]

Brugge

■De Bond
Buiten de Smedenpoort 1 -8000Brugge 0050/44.30.48- wo-ma 10-12u3013u30-l 7u 
“Trage meesters” - Martin Blank, Gert Brams & Gunter Heynen. Jean Cabut, Anton 
Cotteleer, Nonkel Hari, Eric Leon... [tot 1/4]
“Trage Meesters II" - Daniël Dewaele, Kate Blacker [13/4 tot 13/5]
•Bogardenkapel

KateHjnestraat86 - 8000Brugge 0050/44.30.40 - do-zp 14-18u
Dana Wyse [31/3 tot 29/4]
■ Cultuurcentrum Brugge
St.-Jacobsstraat 20-26 - 8000Brugge 0050/44.30.40 - ma-za 15-19u
“Trage meesters” - Martin Blank, Mil Michiels, Gert Brams & Gunter Heynen, 
Sophie Rijckaert, Dirk Claesen... [tot 1/4]

Brussel 

■ Galerie Jan Mot
A. Dansaertstraat46 -1000Brussel 002/514.10.10 - do-zp 14-18u30
Andre Cadere, Dora Garcia, Sharon Lockhart, Uri Tzaig [ 14/3 tot 21/4]
Sven Augustijnen [25/4 tot 2/6]
■ Centre Dansaert, Art6
Aalststraat 7 -1000Brussel 00477/20.50.52 - dagelijks 12-20u
“Art6. Six Directions in Contemporary Art” - Arteaspoon, Le Bonheur, Le Chalet 
de Haute Nuit, The Flying Cow Project, Huize Marijke Schreurs, Les Témoins 
Oculistes [20 tot 24/4]
■ Eye See Gallery
Aalststraat 7-1000Brussel 0075/33.75.66 ^worza 13-17u
Mariana Yampolsky [tot 14/4]
Jordi Canudas, Ricardo Jimenez [19/4 tot 19/5] 
■ Archétype
Barthélémylaan 11 - 7000 Brussel 002/514.21.01- wo-za 14-18u 
"Photographic Passwords" - Franky DC [15/3 tot 12/5] j 
■ Crown Gallery
Barthélémylaan 20 -1000 Brussel 002/514.01.23 - wo-za 14-18u 
“Art Brussels” - kunstbeurs [20 tot 24/4]
Tina Gillen [15/3 tot 12/5]
■ Galerie Artiscope II
Barthélémylaan 20 -1000 Brussel 002/503.17.65- wo-za 14-18u 
"L’oeil brûlé” - Bernardi Roig [15/3 tot 12/5],
■ KBC-Galerij
Gróte Markt 19 -1000Brussel 002/517.56.71 - £-zp ll-18u
"Still/Life. Transformaties vaneehgérirê”-joachimBeuckelaef,GuillaumeBijl, Leo 
Copers, Bert De Beul, Mark Luyten, Ria Pacquée... [tot 29/4]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
JubelparklO - 7000 Brussel 002/741.73.00 -di-zp 10-17u
“Twee millennia geschiedenis van Spanje” [tot 15/4]
■ Galerij James Van Damme
Kloosterdreef37 -1000 Brussel 002/644.30.63 - wo-za I2-18u
“The Slide Area Curator Terry R. Myers” - Julie Becker, Larry Johnson, Catherine 
Opie, Robert Overby... [tot 31/3]
■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen 
Koningsstraat 10 -1000Brussel 002/507.84.66 - dagelijks 10-18u 
“Les Lois du Monde” - Jean-Sylvain Bieth [tot 22/4] 
“Marcel Broodthaers" [9/3 tot 10/6]
Gert Verhoeven [4/5 tot 24/6]
■ Trefcentrum De Markten
Oude Graanmarkt5 -1000Brussel 002/512.34.25 - di-za 12-18u 
“Transparence opacité? 17 hedendaagse kunstenaars uit China” [tot 25/3] 
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 
Regentschapsstraat3 -1000Brussel 002/508.32.11 - di-zp 10-17u 
“Alles over het werken, van begin tot eind” [tot 1/4] 
“Schenking Paul Haesaerts (1901-1974). Archief’ [tot 29/4] 
•Galerie P
Spoormakersstraat71 -1000Brussel002/542.11.12-di-za 12-19u
"Myself/Yourself’ - Olivier Despicht, Nicolas Dufranne, Charles Fréger, Tomoko 
Sawada [tot 28/4]

■ Galerie Maurice Keitelman
Strostraat 9 -1000Brussel 002/511.35.80 - wo-za 12-18u
Robert Barry, Callum Innes, Lucio Fontana, Piero Manzoni, Robert Ryman... 
[tot 28/4]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel 002/219.14.22 - di-za 14u30-18u
Liliana Moro [tot 7/4]
■ Librairie Quartiers Latins
Waterioolaan 100 -1000Brussel 002/542.85.20 - ma-za 10-18u
“Ecritures” - Yvette Contemplé [tot 31/3]
■ Institut Supérieur pour l’Etude du Langage Plastique
Waterioolaan 31 -1000 Brussel 002/513.56.62 - ma-za 9u30-19u
“Avoir Lieu” - Johan Muyle [tot 29Z3]
“Jacques Aron. 10 années de collages” [tôt 28/4]
“Avoir lieu” - Bob Verschueren [26/4 tôt 31/5]
■ La Verrière, Hermès
Waterioolaan 50-1000Brussel 002/511.20.62 - ma-za ll-18u
“Anneaux de Soury” - Eric Duyckaerts [tôt 24/3]
■ Argos
Werfstraat 13 -1000Brussel 002/229.00.03 - wo-za 14-19u
Michel François [17/3 tôt 28/4]
■ Centrum van het Beeldverhaal
Zandstraat20-1000Brussel 002/219.19.80- di-zp 10-18u
‘Dino Battaglia (1923-1983). Onder de zwarte zon van de melancholie” [tot 1/4]
■ Heizel - Paleis 3 & 4
Belgiëplein 1 -1020Brussel 00800/30.007- do 18-23u vr-zp 12-20u ma 12-22udi 
12-18u
"ArtBrussels 2001” - kunstbeurs [20 tot 24/4]
■ Chinees paviljoen
VanPraetlaan44 -1020Brussel 002/268.16.08
“Yixing. De kunst van de purperen theepot” [5/4 tot 2/10]
■ Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 70 -1030Brussel 002/250.1166 - ma-vr 10-17u za 13-17u
“Le Paon” - Anne-Mie Van Kerckhoven [tot 31/3]
■ Centre d’Art Contemporain
Nerviérslaan63 -1040Brussel 002/735.66.49 - ma-vr9-13u 14-17uzal3-18u
“Saint-Etienne. Le design, une école” [tot 24/3]
■ Galerie Artiscope I
St.-Michielslaan 35 -1040Brussel 002/735.52.12 - di-vr 13u30-18u
"Taghelmous" - Umberto Mariani [tot -/5]
■ Galerie Dorothée De Pauw
Charles Decosterstraat 8 -1050Brussel 002/649.43.80- di-za 13-18u
“Art Brussels” - kunstbeurs [20 tot 24/4]
■ Galerie Dorothée De Pauw
Charles Decosterstraat 8 - 7050 Brussel 002/649.43.80 - di-za 13-18u
“Installation n° 8” - Tam Ochiai - schilderijen [tot 27/4]
■ CIVA, Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat55 -1050Brussel 002/642.24.80 - di-zp 10u30-18u30
“Archigram” [25/3 tot 17/6]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel 0O2/53&O&18 - di-za 14-19u
“Art Brussels” - kunstbeurs [20 tot 24/4]
Bernard Volta [ 16/3 tot 5/5]
■ Galerie Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8-1050 Brussel 002/639.67.30 - di-za 12-18u
“Most Recent Works” - Jan Vercruysse [tot 14/4]
“Art Brussels"- kunstbeurs [20 tot 24/4]
Richard Artschwager, Louise Bourgeois, Roni Hom, Allan McCollum [21/4 tot 26/5]
■ Taché-Lévy Gallery
Tenbosstraat 74 -1050Brussel 002/344.23.68 - di-za ll-19u
Jack Pierson [tot 17/3]
Jenny Gage [23/3 tot 5/5]
■ Espace Photographique Contretype
Veibindingslaan 1 -1060Brussel 002/538.42.20 - di-zp 13-18u
Alain Janssens [tot 25/3]
Thomas Chable [29/3 tot 20/5]
■ Le Botanique
Koningsstraat236-1210Brussel 002/226.12.11 -di-zp ll-18u vrll-2Iu
“Life Parade” - Sébastien Reuze - fotografie [tot 1/4]
“Année Zéro. Entte autoroutes et murs” - Olivier Vanderaa - fotografie [6/4 tot 20/5]

Burcht 

■ Cultureel Centrum ft Waaigat
Kerkstraat-2070Burcht 0-di 13u3Ö-19u30wo-vrl3u30-17uzal0-17uzp 13u30-17u
“Meneer Fred” - Fred Bervoets [20 tot 25/3]

Charleroi

Hi Palais des Beaux-Arts
Place du Manège - 6000 Charleroi 0071/30.15.97 - di-zp 10-18u
“Giorgio de Chirico (1888-1978), les dix dernières années” [lot 13/5]
■ L’atelier b. C.A.L. de Charleroi
Rue de France 30 - 6000 Charleroi 0071/53.91.71 - vr-zp 14-18
“Rapports entre ça et ça DT’ - Ivano Bassetti, Isabelle Bribossa, FJ. D’Hondt, Dany
Pram, Stephan Vee... [tot 30/3]
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charlemi/Mont-sur-Marchienne 0O71/43.5&1O ■ 
di-zp 10-18u
“Photographie et surrealisme”/Georges Thiry/’Abandoned. Namid Desert” Elaine 
Ling [tot 3/6]

De Haan 

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Nieuwe Steenweg 361 - 8420De Haan 0058/51.47.57
Leopold Plomteux [24/3 tot 28/5]
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Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze @09/381.96.70 ■ di-vr 14-17u30za-ZP 10- 
12ul4-17u
‘Geschiedenis en filatelie, onze gewesten 1400-1800” [tot 1/4]

Demie 

■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle @09/282.51.23 ■ di-vr 13-17u za-ZP ll-17u
“Salto prolungato” - Jan Vercruysse [tot 25/3]
“Colliers” - Jean-Michel Othoniel [8/4 tot 3/6]

Eernegem

■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10-2800Mechelen @015/33.63.36- zp ll-18u 
"Shrinksville" - Jenny Watson [tot 1/4]
Herman Van Ingelgem [6/5 tot 1/7]

Mol

■ Jakob Smitsmuseum
Sluis 155 - 2400Mol @014/31.74.35 - di-zo 14-18u
Albert de Deken [19/3 tot 15/4]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140Morlanwelz @064/21.21.93 - di-zp 10-18u 
“De face et de profil. Livres illustrés a reliures” [tot 8/4]

Bonn 

■ Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn @0228/91.71.202- di-wo 10-21udo-zp 10-19u 
“Embassies, 50 years ofthe Federal Republic ofGermany’sBuildings abroad” [tot 22/4]
“Gold from Ancient Pera. The Royal Tombs of Sipan" [tot 29/4] 
“Absolute Stillness” - Jürgen Klauke - fotografie [23/3 tot 22/7]
■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn @0228/77.62.12 - di-zo 10-18u
“Ein Jahrhundert: Hanne Darboven, Jochen Gerz, Rémy Zaugg. Werke aus der 
Sammlung” [tot 6/5] Robert Ryman [22/3 tot 27/5]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119Bonn @0228/69.39.36 - di-zo ll-17u do ll-19u
"Im Dilemma der ExistoEntropie" - John Bock/”Stars and stripes I" - Katja Davar 
[tot 15/4] "Videonale 9” [27/4 tot 5/5]

Dortmund
■ Arta
Bekeputstraat 9 - 8480 Eernegem @ 051/5&31.54 ■ vr 15-18u za-ZP 14-19u
Robot Vollekindt [tot 1/4]

Evergem

■ Cultureel Centrum De Stroming
Weststraat 31 - 9940 Evergem ©09/358.51.00- ma-za 8u45-ll-4514-16u 
"Op weg” - Giedre Narusyte Boots, Bob Vande Putte [tot 25/3]

Gent 

■ Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark - 9000 Gent @09/222.17.03 - di-zo 9u30-17u
“250jaar Academie voor Schone Kunsten te Gent” - Jean Delvin, Théodore Canneel 
[25/3 tot 30/5]
■ Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
Citadelpark 1 - 9000 Gent @09/221.17.03 - di-zp 10-18u
Raoul De Keyser, Luc Tuymans
"Kranker Engel” - Rui Chafes [tot 25/3]
“Zoon van de schilderkunst’ - Masato Kobayashi/Oleg Kulik [ 17/3 tot 28/4]
“Panamarenko. Van Lanschotprijs voor Beeldhouwkunst” [tot 20/5]
Walter Leblanc, Luc Peire [7/4 tot 27/5]
■ Museum voor Sierkunst en Vormgeving
Jan Breydelstraat5 - 9000 Gent @09/267.99.99 - di-zo 9u30-17u
“100 jaar vormgeving in Vlaanderen. Van Théophile Seyrig tot Maarten Van
Severen” [tot 8/4]
■ Baudelokapel

Ottogracht4 - 9000 Gent @09/22856.70- ll-18u
"DRUKsel 2001” - beurs van kleine uitgevers [28 tot 29/4]
■ Kunst-Zicht
Overpoortstraat - 9000 Gent @-di-do ll-15u
Robin en Pieter Vermeersch [tot 29/3]
■ De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent @09/225.42.90 - di-vr 12u30-18u za 14-17u
“Flat_Space!” [tot 31/3]
m Caermersklooster
Vrouwebmersstraat (Patershol) - 9000 Gent @09/269.29.10 - di-zp 10-17u
Dan Van Severen/”Profile” - Yael Bartana - video-installatie [tot 15/4]

Hoogstraten 

■ Stedelijk Museum
Begijnhof9-11 - 2320 Hoogstraten @03/314.65.88- wo-za 14-17u
"Alfred Ost en de Monumentstrijd” [tot 8/4]

Knokke

■ Cotthem Gallery
Zeedijk 743 - 8300Knokke - Zoute @050/62.26.70- vr-ma 14-18u30
Michael Ray Charles[4/3 tot 16/4]

Leuven

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke @058/51.47.57- vr-zo 14-I8u
Pierre Debatty, Henk Van Putten [1/4 tot 27/5]

Oostende 

■ Provinciaal Museum voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende @059/50.81.18- di-zp 10-18u
“Between Earth and Heaven. New Classical Movements in the Art of Today” [tot 2/9]

Otegem 

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem ®056/64.48.93 - wo-zp 14-18u
“Schilderijen ter vervolmaking van methoden van onbeweeglijkheid” - Hans 
Vandekerckhove/”Recente aanwinsten” - Stephan Balkenhol, Jan Fabre, Thomas 
Lange, Panamarenko, Johan Tahon [tot 29/4]

Sint-Niklaas

■ Stedelijk Museum Zwijgershoek
Regentiestraal61-63 - 9100Sint-Niklaas &03/777.29.42 - di-za 14-17uzf> 10-17u 
“Sober subliem” - grafiek [tot 22/3]
Ria Pacquée, Patricia & Marie-France Martin [17/3 tot 22/4]

Stavelot 

■ Galerie le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970Stavelot @080/86.42.94 - vr-zo 14-19u
Marc Angeli, Michel Boulanger - schilderijen, tekeningen [tot 15/4]

Strombeek-Bever

■ Cultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein z/n -1853 Strombeek-Bever @02/263.03.43 - dagelijks 10-22u 
“Collectie Gabriel Van de Weghe, grafiek van Pablo Picasso tot Luc Tuymans” 
[tot 8/4]
Maarten Vanden Abeele [13/4 tot 10/5]

Tervuren 

■ Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 -3080 Tervuren @02/769.52.11 - di-vr 10-17u za-zp 10-18u 
“ExitCongoMuseum, een eeuw kunst met/zonder papieren” - Luc Tuymans, 
Edith Dekyndt, Meschac Gaba, Philippe Aguirre y Otegui, David Hammons... 
[tot 24/6]

Tielt

■ hARTware Projekte
Güntherstrasse 65 - 44143 Dortmund @0231/882.02.40
“Chiffien+Legenden”-AnaTorfs, AnneBrégeaut, Magali Claude,HonaJohanna... 
[tot 8/4]
“New Ideas, Old Tricks” - Peter Brosens, Daniel G. Andujar, Allan Sekula, Piotr 
Uklanski... [tot 24/6]

Düsseldorf 

■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf ®0211/83.810- di-w 10-18u vr 10-20u
“Sean Scully. Gemalde, Pastelle, Aquarelle, Fotografien" [17/3 tot 4/6]

Emden 

■ Kunsthalle in Emden
Hinterdem Rahmen 13 ■26721 Emden @021/209.95- di 10-20u wo-vr 10-17u zp-
ZP ll-17u
Emil Schumacher [tot 22/4]
“Landschaften und Figuren” - Rainer Fetting [28/4 tot 24/6]

Esslingen 

■ Galerie der Stadt Esslingen Villa Merkel
Pulverwiesen 25 - 73728 Esslingen @0711/35.12.24.61 - di ll-20u wo-zp U-18u
Peter Land [tot 25Z3]

Frankfurt 

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
AmRömerberg -60311 Frardjurt @069/29.98.82.20 - wo-za ll-22udi+zo ll-19u 
“Das Versprechen der Fotografie. Sammlung der DG-Bank” [7/4 tot 3/6] 
■ Messe Frankfurt GmbH/Art Frankfurt
Ludwig-Erhand-Anlage 1 - 60327Frankfurt @069/75.75.66.64 - dagelijks ll-19u
“Art Frankfurt” - kunstbeurs [28/4 tot 1/5]
■ Museum für Ange wandte Kunst
Schaumainkai 17-S)594 Franlfurt 1 @069/21.23.40.37- di-zp 10-17uwo 10-20u 
"Struktur und Oberflache. Japanische Textilien Heute aus dem MoMA New York” 
[tot 20/5]
“Ingold Airlines, more than Miles” [24/4 tot 4/6]
■ Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai 43 - 60596 Frankfurt-am-Main @069/21.23.84.71 - di-zp 10-17u 
wo 10-20u
“Ernst May. Architekt und Stadtplaner in Afrika 1934-1953”/’Guiseppe Terragni.
Rationalistische Architektur 1927-1940“ [tot 8/5]

Kleve 

■ Museum Kurhaus Ewald Mataré Stiftung
Tiergartenstrasse 41 -47533Kleve @02821/75.010- di-zo10-18u 
“Francis Bacon-bewetkingen” - Thomas Hoep», Philip Lethen [tot 1/4] 
“De kat die door mijn tuin loopt, is mijn arts” - Mario Merz [tot 1/4]

■ De Kunstbank, EVE-N & YET Gallery
Vaartstraat30- 3000Leuven @016/23.99.86 - wo-za 13u30-17u
“Biennale Leuven 2001” - Malou Swinnen, Peter Rogiers, Francis Denys, 
Panamarenko, Art & Language, Guy Rombouts... (op diverse locaties in de stad) 
[26/4 tot 24/6]

Lokeren

■ Stedelijk Museum Lokeren
Markt 15a - 9160 Lokeren @09/340.50.59 - zp 10-12u 14-17u
“Retrospectieve Romain Goeters (1916-1996)” - schilderijen [tot 8/4]
“Op weg” - Ward Denys, De Raaijmakers [7 tot 29/4]
■ Di-Art
Vrijheidsplein 1 - 9160 Lokeren @09/348.06.42 - wo-do 14-18u vr-za 10u-12u30 
14-18u
Tom Jooris - schilderijen, tekeningen [tot 8/4]
“Art Brussels” - kunstbeurs - Tom Jooris, Luc Coeckelberghs, Alex Michiels, Fik
Van Gestel.. .[20 tot 24/4]

Louvain-la-Neuve

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 -1348 Louvain-la-Neuve @010/47.48.41 - ma-vr 10-18u
ZP 14-18u
“Collections africaines” [tot 3/6]

Mechelen

■ Cultureel Centrum A. Spinoy
Minderbmedersgang5 -2800Mechelen @015/29.40.00- di-zp 10-18u
Frans Van den Brande [tot 1/4]
Jef Van Tuerenhout [tot 15/4]
Dominique Ampe [28/4 tot 17/6]
‘Tiara del Fuego" - Patrick Bollen - fotografie [20/4 tot 17/6]
■ Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder de Toren - 2800Mechelen @015/29.40.14 - wo-ZP 10-18u
François Morelia [tot 29/4]

■ Galerie CD
Kortrijksestraat44- 8700 Tielt @051/40.70.42 - do-za 15-18u
“Intimate Walls” - Paul Gees [18/3 tot 28/4]

Turnhout.

■ Cultureel Centrum De Warande
Wmmdestraat42 - 2300 Turnhout @014/41.94.94 - di-za 14-18u zp 10-12u 14-18u 
"Zitgoed. Stoelen verhalen” - vormgeving [tot 15/4]

Zonnebeke

■ Cultureel Centrum De Poort
leperstraat 7-8980Zonnebeke @051/77.04.41 - wo+za 14-18u zp 10-12u 14-18u
Kris Van Dessel [30/3 tot 6/5]

Duitsland

Aachen 

■ Ludwig Forum fur Internationale Kunst
Jiilicherstrasse 97-109 - 52058Aachen <D0241/180.71.04 - di+do 10-17 wo+vr 
10-20u za-zo ll-17u
“Retrospectieve Joachim Bandau” [30/3 tot 4/6]

Berlin 

■ Berlin Biënnale für zeitgenössische Kunst
Auguststrasse 69 -10117 Berlin @030/284.450.44
“2nd Berlin Biennale for Contemporary Art” [20/4 tot 20/6]
■ Akademie der Kiinste
Hanseatenweg 10 -10557Berlin-Tiergarten @ 030/39.07.60 - ma 13-19u di-zp 
10-19u
“Kinder als Auftraggeber von Künstler, 1861 bis Heute” [31/3 tot 20/5] 
"Viertakter" - Micha Ullman [31/3 tot 17/6]

Köln 

■ Museum für Angewandte Kunst
AnderRechtschule-50667Köln @0221/221.67.14
“Swiss made. Aktuelles Design aus der Schweiz” [tot 16/4]
■ Kölnischer Kunstverein
Cücilienstrasse 33 - 50667Köln @0221/21.70.21 - di-zp ll-17u
“Braun” - Thomas Rentmeister [tot 25/3]
■ Köln Messe
Messeplatz 1-50679Köln @0221/82.10
“KUNSTköln” - kunstbeurs multiples [29/3 tot 1/4]

Krefeld 

■ Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91 ■ 47798 Krefeld @02151/77.00.44 - di-zp ll-17u
“Projector 2000” - Herman Pitz [tot 29/4]
“Alte Hausschlampe" - Hannelore Reuen [tot -/5]
■ Haus Esters
Wilhelmshofallee 97 - 47798 Krefeld @02151/77.00.44 - di-zp ll-17u
"Lauffs Collection r - Joseph Cornell, Haus-Rucker-Co, Dieter Roth, Jan Dibbers... 
[tot 29/4]

Leverkusen 

■ Stadtisches Museum Schloss Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 51377 Leverkusen @ 0214/855.56-0 - di ll-21u 
wo-zp ll-I7u
“Freestyle. Werke aus da Sammlung Boros” - Damien Hirst, Wolfgang Tillmans, 
Tobias Rehberger... [tot 1/4]

München 

■ Alte Pinakothek
Barer Strasse 27- 80799 München @089/23.80.52.16 - di-zp 10-17udo 10-20u 
“Venus. Bilder einer Göttin" [tot 22/4]

Vossenstr.10 6811 JL Arnhem T/f 026 4558775 www.hooghuis.nl open: Wo. > Zo. 13:00 > 17:00 uur

11.03 >08.04.01
opening zo. 11 mrt. 16:00 uui

21.04 >13.05.01
opening za. 21 apr. 20:00 uur
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■ Neue Pinakothek
Barer Strasse 29-80799 München 0089/23.80.50-di 10-20uwo-zp 10-17u
“Klee, Winter,Kirchnei’’[tot 30/4]
“Marino Marini, Farb-Aspekte in der Plastik” [tot 27/5]
■ Villa Stuck
PrinzregentenstrqPe 60- 81675München 0089/45.55.51.25- di-zp 10-17u do 10-2Iu 
“The Short Century. Unabhangigkeits- und Befreiungsbewegungen in Afrika 1945- 
1994” [tot 22/4]

Munster

■ Westfàlisches Landesmuseum fur Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 - 48143 Münster®0251/59.07.01 - di-w 10-18u
Barbara Klemm - fotografie [tot 6/5 ]
Josef Albers, Enzo Maiolino [18/3 tot 13/5]
“Perceived Obstacles 1990-1991” - Richard Tuttle/”Krafte der Farbe" - Otto
Freundlich [tot 13/5]

Nürnberg

■ Neues Museum Staatliches Museum fur Kunst und Design
Luitpoldstrasse 5 - 90402 Nürnberg &0911/240.20.41 - di-vr 10-20u ra-W 10-18u
Adrian Schiess - schilderijen [16/3 tot 6/5]

Stuttgart

■ Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-StraPe30-32 - 70173Stuttgart 00711/212.40.50- di-zo 10-18u 
do 10-2 lu
“Yves Tanguy (1900-1955) und der Surrealismus" [tôt 29/4]
■ Württembergischer Kunstverein

Kunstgebaude am Schlossplatz - 70173 Stuttgart 00711/22.33.70 - di-zo U-18u 
wo ll-20u
"Televisionaries" - Kendell Geers [tot 15/4]

Weil am Rhein

■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstrafie 1 - 79576 Weil am Rhein 007621/70.22.00- di-vr 14-18u za- 
zoll-17u
“Bezeten! Een blik op de verzameling” [tot 17/6]

Wolfsburg

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestmsse 53- 38440 Wolfsburg 005361/266.90 - wo-ta ll-18u di+w ll-20u
“Metallic Sleep” - Doug Aitken [tot 13/5]
“Let’s entertain. Life’s Guilty Pleasures" - Stan Douglas, Rineke Dijkstra, Maurizio
Cattelan, Jeff Koons, Peter Friedl... [17/3 tot 15/6]

Frankrijk

Beaumont du Lac

■ Centre d'Art Contemporain de Vassivière en Limousin
Ile de Vassivière - 87120 Beaumont du Lac ©05.55.69.27.27 - dagelijks ll-18u
Georges Eliades, Frédérique Lucien [tôt 1/4]
Jean-Gabriel Coignet, Anne-Marie Filaire, Henri Guitton [7/4 tot 24/6]

Grenoble

■ C.N. A.C. Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble 004.76.21.95.84 - di-zo 12-19u
“Les ready-made appartiennent à tout le monde. Exposer Philippe Thomas"IJohn M.
Armleder [tot 13/5]

Lffle

■ Palais des Beaux-Arts
Place de la République - 59000 Lille 003.20.06.78.00 - wo-zo 10-18u vr 10-19u 
ma 14-18u
“Settecento,de eeuw van Tiepolo. Italiaanse schiderkunstuit de 18deeeuwafkomstig
uit de Franse overheidscollecties" [tot 30/4]

Lyon

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon Palais Saint Pierre
Place des Terreaux20 - 69001 Lyon ©04.78.28.07.66- wo-ma 10u30-18u 
“Le très singulier Vallotton" [tot 20/5]

Nantes

• Musée des Beaux-Arts de Nantes
Rue Georges-Clemenceau 10 - 44000Nantes ©02.40.41.65.65 - wo-ma 10-18u
“Nantes: Projets d’artistes” - Pierrick Sorin [tot 16/4]
“Nouveau regard sur la collection d’art contemporain” [tôt 27/5]

Orléans

■ Frac Centre Orléans
Rue de la Tour Neuve 12 - 45000 Orleans 002.38.62.52.00- ma-vr 10-12u 14-18u
Decoi Architects [tot 30/3]

Paris

■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 001.47.03.12.50 - di 12-21u30 wo-vr 12-I9u 
ra-w 10-19u
“Picasso érotique” [tot 20/5]
■ Maison Européenne de la Photographie
Rue de Fourcy5-7- 75004 Paris 001.44.78.75.00 - wo-zo ll-20u
“Daniel Masclet (1892-1969). Photographe, critique, théoricien"/‛Chronique d’un 
siècle” - Guy Peelaert/’Le meurtre de l’image” - Jen Baudrillard/’Le gâteau de lait/ 
Le buisson ardenf’-Paul-Armand Gette/’Yeux”-Jean-Baptiste Huynh/’Le plus bel 
âge. Commande publique” [tôt 8/4]

■ Ecole nationale supérieure des beaux-arts
Rue Bonaparte 14 - 75006Paris 001.47.03.50.00- di-zo 13-19u
“Les dessins français du XVIIe siècle” [tôt 31/3] .
“Diplômés 2000” [24/4 tôt 24/6]
■ Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 - 75007Paris 001.53.59.12.40 - di-zo 13-19u
“Ingres & Marcotte. Lettres, document, dessins et gravures” [tôt 1/4]
■ Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower3 - 75008Paris 001.44.13.17.17- wo 10-22u do- 
ma 10-20u
“Rétrospective Paul Signac (1863-1935)” [tot 28/5]
■ Musée Cemuschi
Avenue Vélasquez 7 - 75008 Paris 001.45.63.50.75 - di-zp 10-17u40
“L’Or des Amazones. Peuples nomades entre Asie et Europe” [ 16/3 tôt 15/7]
■ Centre national de la photographie
Rue Berryer 11 - 75008 Paris 001.53.76.12.32 - wo-ma 12-19u
“Des films et leurs sites. Documents, photogrammes, films” - Jean-Marie Straub & 
Danièle Huillet/Joachim Koester [tot 14/5]
■ Maison de Balzac
Rue Raynouard47- 75016Paris 001.55.74.41.80 ■ di-zo 10u-17u40
“Balzac dans ses murs” [tôt 27/5]
■ 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-19u
Gillian Wearing, Ann-Sofi Sidén [tot 6/5]
Niele Toroni [6/4 tot 16/9]
■ 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
“Autour de ‘Sainte Françoise Romaine’ de Nicolas Poussin” [tôt 2/4]
“UnsièclededessinàBologne(1490-1580).Delarenaissanceàlaiéfonnetridentine” 
[30/3 tôt 2/7]
“L’étrange et le merveilleux en terre d’Islam”/”Les gemmes de Louis XIV" 
[27/4 tôt 23/7]
“Le quartier du Louvre au XVII siècle” [16/3 tôt 31/12]
■ Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Hormeur- 75343 Paris cedex0/001.40.49.48.84- di-zp 10-18u 
“L’art italienàl’épreuve de la modernité 1880-1910"/’GabrieleD’Annunzio(1863- 
1938)"/‛Carlo Bugatti (1856-1940)” [11/4 tot 15/7]

Perpignan

■ Ecole supérieure d'art
Palais des Congrès G. Pompidou/Espace Maillol - Perpignan ©04.68.66.31.84 
‘ ‘Language is a Virus” - Joseph Grigely, Graham Fagen, Alexandros Psychoulis, Jan
Kopp [tot 3/5]

Quimper

■ Le Quartier
Place du 137è R.I. - 29107Quimper 002.98.55.55.77 - di-za 10-18u zp 14-17u
“Acte image” - Olivier Agid [tôt 1/4]
Marcel Dinahet [21/4 tôt 24/6]

Reims

■ Le Collège Frac Champagne-Ardenne
Place Museux 1 - 51100 Reims 003.26.05.78.32 - di-zp 14-18u
Honore 0′0 [tot 22/4]
Frédéric Coupet, Fabrice Macaux, Nicolas Floc’h, Rachid Ouramdane [-/4 tôt -/5]

Rennes

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 002.99.22.27.27- ma-vr 13u30-20u za 10-12u 
13u30-18u
“Décorations” - Tania Mouraud/’Le bonheur des femmes” - Sharon Kivland [tot 8/4]
“Acces local, grote images” [20/4 tot 3/7]
■ Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai E. Zola 20- 35000Rennes 002.99.28.55.85 ■ wo-ma 10-12u 14-18u
“Jacques de Bellange (1575-1616)” [tot 14/5]

Saint-Etienne

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000 Saint-Etienne 004.77.79.52.52 - wo-ma 10-18u
“Solitude au Musée. Akademie Schloss Solitude” - Gruppo A12, Pavel Pepperstein,
Wiebke Siem, Karin Sander... [tot 26/3]
■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000 Saint-Etienne 004.77.79.52.52 - wo-ma 10-18u
“Raoul Hausmann, photographe” [tôt 28/5]
“Rétrospective Julius Bissier (1893-1965)” [26/4 tôt 16/7]

Sète

■ Centre Régional d’Art Contemporain
Quai Aspirant Herber26 -34200Sète 004.67.74.94.37- wo-ma 12u30-19u
Matts Leiderstam/’In vivo” - Alain Declercq, Caroline Delaporte, Hans-Hamid
Rasmussen... [tot 1/4]

Tourcoing

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer2 - 59200 Tourcoing 003.20.28.91.60 - wo-ma 13u30-18u 
"Larègle comme baguette magique”-NicBezemer, Ad Dekkers, Jaap van den Ende, 
Dineke van Huizen, Henri Jacobs... [tot 26/4] 
“Collection Eric Rigollaud" [tot 7/5] 
“Livres d’artistes” [21/3 tot 4/6]
■ Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains
Rue du Fresnoy 22 - 59207 Tourcoing 003.20.28.38.00 - wo-ma 14-19u za-zo 
15-19u
“Fables du lieu” - Pascal Convert, Simon Hantai, Claudio Parmiggiani, Giuseppe 
Penone, James Turrell [tot 8/4]

Villeneuve d’Aseq

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve d'Ascq 003.20.19.6868 - wo-ma 10-18u 
“Hommage à Eugène Leroy” [21/3 tôt 8/5]
“Le fauvisme en noir et blanc, de Gauguin à Vlaminck” - grafiek [tot 8/5]

Villeurbanne 

■ Institut d’art contemporain
Rue du Dr. Dolard 11 - 69100 Villeurbanne 004.78.03.47.00 - wo-ma 13-19u 
“Architecture radicale” [tôt 27/5]

Groot-Hertogdom Luxemburg

Luxembourg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art Contemporain
Rue Notre-Dame 41 - 2240 Luxembourg 00352/22.50.45 - wo-ma 10-18u
Stanley Brouwn [tôt 29/4]
Sylvie Blocher, Sanja Ivekovic, Silvio Wolf [31/3 tôt 3/6]

Groot-Brittannië

Cornwall

■ Tate Gallery St Ives
St Ives - TR261TG Cornwall 001736/79.65.43 - di-zp 10u30-17u30 
“Garden Paintings” - Patrick Heron [24/3 tot 3/6]

Edinburgh

■ Scottish National Portrait Gallery
Queen Street - Edinburgh 00131/624.62.00 - ma-za 10-17u zp 14-17u
“Joseph Breitenbach (1896-1984)” [tot 3/6]
“Portrait Miniatures from the Clarke Collection” [22/3 tot 17/6]
“The King of the Water. The Life of Prince James Francis Edwart Stewart (1688- 
1764)” [27/4 tot-/9]
■ National Gallery of Scotland
The Mound - Edinburgh 00131/332.22.66 ■ ma-za 10-17u zp 14-I7u
“Bitumen and Burr. Andrew Geddes (1783-1844) Painter and Printmaker” [tot 
27/4]
■ Scottish National Gallery of Modern Art and Dean Gallery
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh 00131/624.62.00 • ma-za 10-17u zp 14-17u
“Birth of the Cool” - David Bailey - fotografie [tot 22/4]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headmw 74 - LSI 3AH Leeds 0 0845/309.89.89 - dagelijks 10-17u30 wo 
10-21u
“Conception: Conceptual Documents 1968-1972” [tot 22/4]
“Le Corbusier. The sculptural Collaboration with Savina”/Wiebke Siem [tot 
29/4]
Isa Genzken [tot 29/4]

Siobhan Liddell [31/3 tot 27/5]

London

■ Saatchi Gallery
98A Boundary Road - NW8 ORH London 00171/624.82.99 - do-zp 12-18u 
‘Tm a Camera” - Jessica Craig-Martin, Nan Goldin, Jason Brooks, Andy W arhol... 
[tot 25/3]
■ Design Museum
Shad Thames -SEI 2 YD London 00171/378.60.55- ma-vr llu30-18u za-zp 12- 
18u
“Luis Barragan (1902-1988)” [tot-/7]
■ Hayward Gallery The South Bank Centre
Belvedere Road - SEI 8XX London 00171/960.42.42 - dagelijks 10-18u di-wo 
10-20u
“Brassai (1899-1984). The soul of Paris” - fotografie/ ’Goya Drawings from his 
private Albums” [tot 13/5]
■ Tate Modem
Bankside - SEI 9TG London 0020/78.87.86.87 - vr-za 10-22u zp-do 10-18u
“Century City. Art and Culture in the modem Metropolis” [tot 29/4]
■ Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London 0020/7887.80.08- dagelijks 10-17u50
“Tacita Dean. Recent Films and other Works” [tot 6/5]
Stanley Spencer [22Z3 tot 24/6]
■ Victoria and Albert Museum
South Kensington - SW72RL London 00171/93883.61 - ma 12-17u50 di-zp 10- 
17u50
“The Victorians. Makers of the modem World" [5/4 tot 6/1 ]
■ Royal Academy of Arts Burlington House
Piccadilly-W1V0DSLondon 00171/439.74.38-ma-zp 10-18u
“The Genius of Rome 1592-1623” [tot 16/4]
■ Serpentine Gallery
Kensington Gardens - W2 3XA London 0020/72.98.15.15 - dagelijks 10-18u
“Collaboration with the Victoria & Albert Museum” - Hans Haacke [tot 1/4]

Nederland

Almelo

■ Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat - 7607 BN Almelo 00546/53.11.12
“Stockholm Syndrome” - Sylvie Zijlmans [3/2 tot 3/5]
■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhqf2 - 7607ZD Almelo 00546/84.33.88 - di-zp 13u30-17u
Guusje Beverdam, Dorothea Christiane Hassink, Adele Unger, Petra de Vries 
[tot 25/3]
Slava Shevelenko, Marta Volkova - schilderijen, sculpturen [7/4 tot 13/5]

Almere

■ De Paviljoens, Almeers Centrum voor Hedendaagse Kunst 
Odeonstraat5 -1325AL Almere 0036/537.82.82 ■ di-zp 12-17u 
“De Tussenstand. Aanwinsten en opdrachten 1995-2000” - Christiaan Bastiaans, 
Guillaume Bijl, Andrea Blum, Marinus Boezem, Atelier Van Lieshout, Jeroen van 
Westen.. /‘Het Gat van Bestemming” - Edwin Zwakman/’Oude en Nieuwe 
Helden. Burgemeesters van Almere en elders” [tot 1/4]
“Love and Happiness” - Liesbeth Bik, Jos van der Pol [7/4 tot 17/6]
“Natuurlijke Verwantschappen I. Birdscape” - Jeroen van Westen, Michael Pestel 
[7/4 tot 17/6]

Mr u I P T I Vmte voor kunst

Leisure

Frans Boomsma

schilderijen
31 maart t/m 29 april

open: 
vrijdag t/m zondag 
13.00 uur tot 17.00 uur 
en op afspraak
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Amersfoort

■ Fotoforum, De Elleboogkerk
Langegracht 36 - Amersfoort <0033/464.05.54 - di-vr ll-17u za-ZO 12-17u 
“Bespiegelingen” - Cornelia Nauta, Johanna van der Werff [24/3 tot 25/4]
■ Centrum Beeldende Kunst Hennen Molendijk Stichting
Breestraat 1 - 3811 BH Amersfoort <0033/461.87.46 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
"Teerlicht" - John Sikking - schilderijen [tot 29/4]
■ Museum Flehite
Westsingel 50 - 3811 BLAmersfoort <0033/461.99.87-di-vr 10-17u za-zo 14-17u
“Jakob Nieweg” [31/3 tot 24/6]
•Motiv
Abraham Blankaartsingel37-3813PAAmersfoort <0033/480.75.14- vr-zo 13-17u 
“In our Business we are always ready to take a Bullet” - Rob Regeer [tot 18/3] 
“Leisure” - Frans Boomsma - schilderijen [31/3 tot 29/4] 
“Body-Planet-Universe” - Margreet Bournan - werken op papier [12/5 tot 10/6]

Amstelveen

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen ©020/547.50.50-di-zo ll-17u
Eugène Brands - schilderijen [16/3 tot 3/6]
Karei Appel [20/4 tot 12/8]

Amsterdam

■ Arcam Oosterdok /
Oosterdok 14 -Amstemam <0020/620.48.78 - vr-w 13-17u
Wim Ruigrok - fotografie [16/3 tot 29/4]
■ Arcam Galerie
Witerlooplein 213 -1011 Amsterdam <0020/620.48.78 - di-za 13-17u
“De lijn der verwachting Noord-Zuidlijn" [tot 14/4]
“Het duurzaam interieur’' [21/4 tot 23/6]
• De Nieuwe Kerk
Dam ■ 1012 Amsterdam <0020/638.69.09 - ma-zo 10-18u
“De weg naar de hemel. Reliekverering in de middeleeuwen” [tot 22/4]
■Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam <0020/523.18.22 - ma-vr 10-17uza-ZP ll-17u 
“De keuze van Simon Levie. Hoogtepunten uit de collectie oude tekeningen 1500- 
1900” [tot 6/5]
‘ Een draak ontwaakt De Chinese tempel en Chinese gemeenschap in Amsterdam” 
- Venus Veldhoen - fotografie [tot 6/5]
■ Galerie Ferdinand van Diëten - d'Eendt
Spuistraat270-272 -1012 VWAmsterdam <0020/626.57.77- do-za 12-18u
Benoît Hermans [tot 1/4]
“Art Brussels” - Dianne Hagen, Benoît Heimans, Henk Jonker, Bruno Perramant, 
Henk Visch - kunstbeurs [20 tot 24/4]
Henk Jonker, Iris Kensmil [6/4 tot 13/5]
E Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9B-1013 MD Amsterdam <0020/627.74.19- di-za 13-17u30
“Forever” - Marijke van Warmerdam [tot 14/4]
E Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland439 -1013 LP Amsterdam <0020/638.82.11 - do-za 13-18u
“Max Beckmann in Amsterdam” - Tafil Musovic - schilderijen, tekeningen [tot 17/ 
3]
‘De mythologie van het dagelijkse leven” - Florencia Martinez - schilderijen [2213 
tot 21/4]
“Art Brussels” - kunstbeurs - Gijs Frieling [20 tot 24/4]
B Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116-1015 EA Amsterdam <0020/623.62.37- di-vr ll-18u za 14- 
18u
Johan van der Keuken [7/4 tot 19/5]
■ Galerie Singel 74
Singel 74-1015Amsterdam <0020/420.57.71 - wo-za 13-18u
Gerard Polhuis [1/4 tot 2/5]
Leo Vroegindeweij [6/5 tot 2/6]
■ Art Singel 100
Singel 100-1015 AD Amsterdam <0020/625.77.64 - wo-za 13-17u30
Chiel Vluggen - schilderijen [tot 24/3]
Victor Ramirez - schilderijen, installaties [7/4 tot 6/5]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstmat 140 -1016 UAmsterdam 0020/423.30.46 - di-za 13-17u30
“Love Letters from Rijeka” - Daniel Roth/'Playstation: Me and them” - Mamix
Goossens, Bart Hendriks, Ben Judd, Viviane Sassen [17/3 tot 28/4]
Gé-Karel van der Sterren [6/5 tot 16/6]
■ Montevideo/TB A
Keizersgracht264 -1016EV Amsterdam <0020/623.71.01 - di-za 13-18u 
"Hybrid<OLife>Forms" - Michelle Barker, Kate Beynon, Justine Cooper, Linda 
Dement, Robyn Stacey... [31/3 tot 12/5]
• Loerakker Galerie

Keizersgracht380 -1016 GA Amsterdam <0020/622.17.32 - wo-za 13-17u30
Elka Oudenampsen, Janpeter Muilwijk - schilderijen, tekeningen, aquarellen [tot 7/ 
4]
Hans van Bentem, Hartna Heikens, Gijs Frieling, Koen Ebeling Koning, C.A. 
Wertheim... [21/4 tot 26/5]
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 -1016 EK Amsterdam <0020/531.89.89- di-za ll-17u 
“Fotografie uit de KPN collectie” - Rineke Dijkstra, Thomas Strath, Gerald van der 
Kaap, James Welling... [tot 22/4] 
"Continenten/Miracle Dig” - Axel Hütte/Dr. Erich Salomon” [28/4 tot 19/8] 
■ De Praktijk
Lauriergracht 96 -1016 RN Amsterdam <0020/422.17.27- wo-za 13-18u
“Smell of Desert” - Houcine Bouchiba - schilderijen [tot 18/4]
"Art Brussels”-kunstbeurs-Ronald Zuurmond, Albert van Westing, Gijs Assmann,
Use Haller Baggesen [20 tot 24/4]
Natasja Kensmil, Ronald Zuurmond - tekeningen, schilderijen [28/4 tot 30/5]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47-1016 GTAmsterdam <0 020/620.47.58 - wo-vr 10u30-18u za 14- 
18u
‘ ‘Prentenkabinet" - René Daniels, Marlene Dumas, Ger van Elk, Jan Vercruysse [14 
tot 31/3]
Peter Struycken [7/4 tot 19/5]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam <0020/422.04.71 -di-zo ll-17u
Adam Colton [tot 18/3]
“Cover Versions" - Bojan Sarcevic [24/3 tot 6/5]
• Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam <0020/625.72.14 - di-za 13-18u
Joris Geurts [tot 24/3]
“Art Brussels” - kunstbeurs [20 tot 24/4]
Kees Smits - schilderijen [31/3 tot 28/4]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409-1017PH Amsterdam <0020/624.17.77- wo-zo 14-20u 
"Kinderen in Nederland” - Gon Buurman, Ardeshir Sourmehi, Sarah Wong [21/3 tot 
15/4]

■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam <0020/625.56.51 - di-zo 12-17u 
“Uniimited.n1-4’ ’ - Daniel J. Ashes, Hugo Brit, Pascale Gatzen, Jan Rothuizen, Servet 
Koçyigit... [tot 18/3]
“Curatorial Training Program. In the Meantime.. " - Mark Bain, Yael Bartana, Jun
Yang, Bülent Sangar, Tracey Rose... [7/4 tot 20/5] 
m Actuele unst

Prinsengracht534 • 1017 KJ Amsterdam <0020/320.92.42 - do-za 13-17u30
Rosa Lachenmeier, Bert Neelen - schilderijen, sculpturen [tot 31/3]
•InnerCityWally

Oostelijke Handelskade 29 A -1019 BLAmsterdam <0020/419.28.08 
“InnerCityWally. Buiten in de binnenstad van Amsterdam" - Carmen Freudenthal &
Elle Verhagen (Rokin [15/3 tot 3/4])... (info www.wally.nl) [tot 3/4]
■ Stichting Wally
Oostelijke Handelskade 29 A -1019 BL Amsterdam <0020/419.28.08
“Oehoe. Nachtelijke projecties in het Vondelpark”
Anne-Marie van Sprang [6/4 tot 6/5],
Marjan Laaper [tot 1/4],
Han Hoogerbrugge [11/5 tot 3/6]
■ Galerie Jos Art
KNSM Laan 291, Loods 6 -1019 LE Amsterdam <0 020/418.70.03 - wo-zo 11- 
17u30
Guy Vandenbranden, Eric Fourez - schilderijen [18/3 tot 18/4]
Konstanze Sailer, Eric Fourrez - schilderijen [22/4 tot 23/5]
■ Aschenbach & Hofland Galleries
BUderdijkstraat 165 C -1053 KPAmsterdam <0020/412.17.72 -do-zo 13-17u
Mamix Goossens - fotografie [tot 17/3]
Michael Kirkham - schilderijen [8/4 tot 12/5]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13-1071 CXAmsterdam <0020/573.29.11 -di-zo ll-17u 
"Schreibzeit en andere recente aanwinsten van kunstenaarsboeken” - Hanne Dar
boven, Job Koelewijn... [tot 18/3]
“Dennis Hopper. A keen Eye” [tot 16/4]
“Kabinet Overholland" - Davor Vrankic [tot 22/4]
“DecollectieKhardzhiev”-Kazimir Malevich,Mikhail Larionov.NataliaGonchorova, 
Klyun, Lissitzky, Tatlin... [tot 6/5]
“De Analogie van het Oog” - JCJ Vanderheyden [tot 13/5]
Jitka Hanslova - fotografie [17/3 tot 27/5]
Karel Appel [28/4 tot 24/6]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam <0020/570.52.52 - dagelijks 10-18u 
“Impressionisme. De vrijheid van de losse toets van Monet tot Van Gogh” [tot 20/5]
“Fred Holland Day. Fotograaf van het symbolisme” [20/4 tot 24/6]
■ De Gang
Ruysdaelstraat 104 hs -1071XHAmsterdam <0020/664.56.88 - za-ZO 15-18u na 
openingsdag en op afspraak
“Een andere hoek’ - Lizan Freijsen [tot 23/3]
“100 hondjes” - Wasco [6/4 tot 25/5]
•Rijksmuseum

Stadhouderskade42 -1071ZDAmsterdam <0020/674.70.00 -ma-zo 10-17u
“Surimono. Poëzie en beeld in de Japanse prent” [tot 1/4]
"Geertgen gerestaureerd. De Heilige Maagschap na 8 jaar klaar” [tot 29/4]
“Ohara Koson (1877-1945). Natuur in prent’ [31/3 tot 13/5]
“Foto’s uit de Manfred Heiting Collectie” [7/4 tot 24/6]
■ Stichting Kunst en Openbare Ruimte
Ruysdaelkade 2 - 1072 AG Amsterdam <0 020/672.25.25 - dagelijks van 
zonsondergang tot zonsopgang
“Werk in opdracht’ - Rob Johannesma [tot 7/4]
■ Parel
Tilanusstraat 40 -1091 BLAmsterdam <0020/662.22.33 - do-za 14-18u
“Multiple meervoud” - Yvonne Fontijne, Peter Luming, Driessens-Verstappen, 
Edward... [tot 18/3]

Arnhem

■ Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CV Arnhem <0026/442.69.00 - di-za 10-17u zo ll-17u
“Zappen door Arnhems verleden” [23/3 tot 10/5]
■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87- 68/2AA Arnhem <0026/351.2431 - di-za 10-17uzo ll-17u
“Het is gezien... Een keuze van Leen van Weelden" - Cees Andriessen, Geurt van
Dijk, Rinke Nijburg, Carel Visser... [tot 22/4]
“Re-f-use. Duurzaam design” [17/3 tot 13/5]

Bergen

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 -1861 CR Bergen <0072/589.89.27 - di-zo 13-17u 
“David Kouwenaar, een portret’ [tot 13/5]

Breda 

■Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EEBreda <0076/514.19.28 - do-zo 13-17u
“Meeuw & Krijs” - Antonietta Peeters, Sarah Staton, Sossa Jorgensen [27/4 tot 
20/5]

Den Haag

■ HCBK Stroom - dependance
Toussaintkade 55 - Den Haag <0070/365.89.85 - di-za 12-17u
"#31 (RGB). Bewegend licht’ - Gerard Holthuis, Joost Rekveld [tot 24/3]
■ Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan41 -2517 HVDen Haag <0070/338.11.11 -di-za9-21uzo-ma 
9-18u
“The Beauty of Intimacy. Lens and Paper” - Vanessa Beecroft, René Daniëls, 
Marlene Dumas, Angus Fairhurst, Chris Ofili, Damien Hirst... [tot 15/4]
“Francis Bacon (1909-1992)” [tot 13/5]
“Karel Appel, werken op papier" [28/4 tot 2/9]
“Chinese theaterkostuums. De collectie Haks” [7/4 tot 9/9]

Domberg

■ Marie Tak Van Poortvliet Museum
Ooststraat 10a- 4357BE Dornburg <00118/62.66.55 - di-zo 13-17u
Bob Pestman [8/4 tot 29/6]

Dordrecht

■ Dordrechts Museum
Museumstraat40 - 3311 XP Dordrecht <0078/648.21.48 - di-zo ll-17u
“Griekse Goden en Helden in de tijd van Rubens en Rembrandt’ [tot 6/5]

EgmondaanZee

■ Galerie Conny van Kasteel
Noorderstraat 4 -1931 EV Egmond aan Zee <0072/506.71.51 - do-zo 15-19u
Ernst Hesse, Anthonie Sas - beelden, schilderijen [tot 25/3]
Pino di Gennaro, Anneke Klein Kranenbarg - sculpturen, schilderijen [30/3 tot 13/5]

Eindhoven

■ Van Abbemuseum

Vonderweg 1 - Eindhoven <0040/275.52.75 - di-zo ll-17u
“Interludes” - Pierre Huyghe/Ben Akkerman - schilderijen [tot 5/5]
■ MU Art Foundation
Emmas Inge120-5611AZ Eindhoven <0040/296.16.63- ma-vr 10-18uzall-17uzo 
13-17u
‘ Generating Live 2” - Geert Mui [tot 25/3]

Gouda

■ De Verborgen Tijd, Museum voor Hedendaagse Kunst
NieuweMarkt 1 -2801GPGouda <00182/52.07.46-za 14-17uzo 15-17u 
"Omvattingen" - Margot K - keramiek/’ ’Schuifdrukken” - Henk van Maarseveen - 
grafiek/'Verhandelingen van de academie der onsterfelijken" [tot 15/4]

Groningen

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen <0050/366.65.55 - di-zo 10-17u
Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin/Viktor & Rolf [tot 25/3]
“Hell and Heaven. The Middle Ages in the North" [14/4 tot 2/9]
■ Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 104 - 9712 SL Groningen <0050/363.57.91 - di-vr 10- 
16u za-zo 13-17u
“De wereld van inheemse volkeren” [tot 26/3]

Haarlem

B Vleeshal
Grote Markt - Haarlem <0023/511.57.75 - ma-za 11-17UZO 13-17u
“Vaarwel Paradijs” - Henk van Woerden [tot 6/5]
■ Spaamestad Fotoarchief
Groot Heiligland47 - 2011 Haarlem <0023/51851.52 - di-za 12-17u zo 13-17u
“De vier elementen. 75 jaar bewaren in het Spaamestad Fotoarchief’ [tot 6/5]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011 CH Haarlem <0023/531.90.10 - di-za 10-17u zo 12-17u
“Gerrit Schouten (1779-1839). Een Surinaams kunstenaar" [tot 18/3]
“Kunstenaars in de dierentuin. Tekeningen, schilderijen en sculpturen van beesten in 
Artis” [7/4 tot 8/7]

Hattem

■ Voerman Museum Hattem
Achterstraat46-48 - 8051GC Hattem <0038/444.2897- di-za 10-17u
Charles Donker, Fina Zondervan - grafiek, sculpturen [tot 22/4]

Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19 - 6411HK Heerlen <0045/560.44.49 - di-vr ll-17u za-zo 14-17u
“Attitudes 4” - David Bade, Twan Janssen [tot 25/3]
“Laurens Bisscheroux (1934-1994)” [1/4 tot 10/6]

Heino/Wijhe

■ Hannema-de Stuers Fundatie
kasteel Het Nijenhuis - 8131 Heino/Wijhe <00572/39.14.34 - di-zo ll-17u
“Keuze uit de eigen collectie” -
Mondriaan, Picabia, Permeke, Sluyters... [tot 18/3]
"Voermans paaiden” [31/3 tot -/5]

's-Hertogenbosch

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 -5211 HT ‘s-Hertogenbosch <0073/687.78.00-di-vr 10-17uza- 
zo 12-17u
“Achter de horizon” - Eelco Brand, Marianne Breedveld, Gabrielle van de Laak... 
[17/3 tot 13/5]
“Panorama op de wereld. Het landschap van Bosch tot Rubens” [17/3 tot 10/6]

Leeuwarden

■ Princessehof Leeuwarden
Grote Kerkstraat 11 - 8911DZLeeuwarden <0058/212.74.38- ma-za 10-17u zo 14- 
17u
“Stad in aanbouw. Kinderen maken een stad van klei” [tot 22/4]
■ Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911KS Leeuwarden <0058/255.55.00- di-zo ll-17u
“Mode op z’n Fries. Twee eeuwen Friese kleding (1760-1960)” [tot 1/4]
‘Genesis” - Gillion Grantsaam [tot 8/4]
“Jacobus Sibrandi Mancadan. De Friese landschapsschilder uit de Gouden Eeuw” 
[tot 8/4]
Marike Schuurman [14/4 tot 27/5]
“Pijlers. Presentaties van hedendaagse Friese kunstenaars” [tot 10/6]
“Banden van vriendschap. De collectie Alba Amicorum Van Harinxma Slooten” 
[15/4 tot 24/6]
“Uit de doeken. Een selectie van schilderijen en de daarop afgebeelde kleding” [tot 
26/8]

Leiden

■ Centrum Beeldende Kunst
Hooglandse Kerkgracht 19-21 - 2312 HS Leiden <0071/516.53.69- wo-za 12-17u 
dol9-21u
“Waar je wil zijn” - Els Snijder - installatie [tot 25/3]
■ Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel28-32 - 2312 RA Leiden <0071/516.53.60- di-vr 10-17u za-zo 12-17u
“Retrospectieve Harm Kamerlingh Onnes (1893-1985)” [tot 3/6]
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Maastricht Utrecht Fribourg

■ Bonnefantenmuseum

Avenue Céramique 250 - Maastricht&043/329.01.90 - di-w ll-17u
“A Stretch Museum, Scale 1:1”
Joëlle Tuertinckx [tot 6/5]
“Imperial Paintings from Prague. Schilderijen van de burcht in Praag” [tot 16/9] 
“William Copley (1919-1996).
Schilderijen 1965-1996” [tot 10/2]
■ Hedah op vaste locatie
Brusselsestraat 114 - Maastricht &043/351.01.75 - do-w 13-17u
Mayling To [tot 18/3]
■ Marres Centrum Beeldende Kunsten
Capucijnenstraat 98 - Maastricht <0043/327.072.077 - do-zo 13-18u
“No Hortus Conclusus II" - Joke Robaard [tot 18/3]

Middelburg 

■ SBK Middelburg De Kabinetten
Zusterstmat7-4331 KG Middelburg ®0118/65.22.00-di-zo 13-17u 
“Reizigers, meisjes en een verstrikte bok”
Janpeter Muilwijk [tot 18/3]

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat65 - 5341GC Oss © 0412/62.93.28 - di-zo 12u30-16u30
“Uit de verf komen (at ease)” - Nan Groot Antink, Albert van Westing [tot 3/6]

Otterlo 

■ Kröller-Müller Museum
Houtkarhpweg 6 - 6731AW Otterlo ©0318/59.12.41 - di-zo 10-17u
"Tkiro, Be Alive. Contemporary Art from Japan 1980 to the Present” [8/4 tot 8/7]

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 0030/236.23.62 - di-za 10-17u zo 12-17u
David Bade [tot 19/3]
“Retrospectieve Dick Bruna” [tot -/6]
“Made in Japan” - mode [24/3 tot 17/6]
“Markten in Utrecht” [17/3 tot 1/7]
Willem Wagenaar [7/4 tot 29/7]
Luuk Wilmering [24/3 tot 29/7]
■ Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht 63 - 3512 LG Utrecht 0030/231.38.35 - di-vr 10-17u za-zo ll-17u 
“De weg naarde hemel. Reliekverering in de middeleeuwen” [tot 22/4]

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
“Bad Giris and Rubber” - Martine Jess, Sery C. [tot 25/3]
“More than meets the Eye H”-Antoine Berghs, OscarCreemers, Paul Devens, Danio
Man, Karin Peulen... [7/4 tot 10/6]

Vlissingen

■ W3 Galeries en W#AK deWillem3 Kunstcentrum
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 00118/41.55.05 - do-zo 12-17u
“From bad to worse... bruised” - Jossy Albertus - video, fotografie/”Heavenly 
creatures” - Martin Riebeek [tot 1/4]
■ Watertoren Centrum voor Hedendaagse Kunst
Vlissingseweg 239-4381CG Vlissingen 00118/41.55.05 - do-zo 12-17u
Ricardo Brey, Philippe Vandenberg - installatie, schilderijen [tot 1/4]

Weert

■ Fri-Art Centre d’Art Contemporain
Petites-Rames 22 -1700Fribourg 0037/23.23.51 - di-vr 14-18u za-zo 14-17u
Wang Du, Surasi Kusolwong [tot 25/3]
Jonathan Meese, Patty Chang [7/4 tot -/5]

Luzern

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002 Luzem 0O41/226.7&OO- wo 10-20u di-zo 10-18u
‘The Muhammad Ali’s” - Stefan Banz [tot 8/4]
Magnus von Plessen [tot 3/6]
"MIT Project” - James Coleman/’Body as site” [23/3 tot 3/6]

Zürich 

■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrqfie 270- 8005Zürich 001/272.15.15 - di-vr 12-18u za-zo Il-17u
Darren Almond [31/3 tot 27/5]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zürich 001/251.67.65 - di-do 10-21u vr-zo 10-17u 
“Karikaturen. Von Hogarth bis Daumier” [tot 22/4]
“Johann Caspar Lavater (1741-1801). Das Antlitz, eine Obsession” [tot 22/4] 
“Sigmar Polke. Die gesamtenEditionen(1963-2000)” [6/4 tot 1/7]
■Museum fur Gestaltung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zürich 001/446.21.11 - di-vr 10-18u za-zo I0-17u 
“As Found. Die Entdeckung des Gewöhnlichen. Zur Aktualitat der englischen 
Architektur und Kunst der 50er Jahre” [tot 13/5]
■ Museum Bellerive
AussteUungstrasse 61 - 8034 Zürich 0 - di-zo 10-18uwo 10-2lu
“Filz zwischen Chaos und Ordnung” [tot 29/4]

Nijmegen

■ Museum Het Valkhof Nijmegen
Keljkensbos 59—Nijmegen ë 024/360.88.05 -di-vr 10-17u
“Biënnale Gelderland 2001. This is how it feels” [tot 13/5]
“Gevonden: Allosaurus, Neandertaler, Romeinse weg... Opgravingenin Noordrijn-
Westfalen 1995-2000" [1/6 tot 19/8]

Roermond

■ Gemeentemuseum De Tiendschuur
Recollectenstraat 5A - 6001 AJ Weert 00495/52.56.10 - di-zo 14-17u
“Dreamland” - Judith Krebbekx - schilderijen [tot 25/3]

Zeewolde 

■ De Verbeelding kunst landschap natuur
DeVerbeelding25-3892HZZeewolde0O36/522.7O.37-di-vrll-17uza-zoI2-17u
Henrik Hakansson, Mark Dion, N55 [17/3 tot 15/4]
UlfRoDof, David Kremers [21/4 tot 20/5]

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersomveg4 - 6041 JE Roermond <50475/33.34.96 - di-vr ll-17u za-w 14-17u
Aldo van den Nieuwelaar, Fred van Eldijk [tot 25/3]
“Hendrik Luyten (1859-1945). Portretten” - schilderijen [tot 25Z3]
Yvonne Mostard, Stanislaw Lewkowicz, David Vandekop [31/3 tot 30/4]

Oostenrijk

Klosterneuburg

Rotterdam 

■ Witte de With
Witte de Withstraat50 - 3012 BR Rotterdam <5010/411.01.44 - di-w ll-18u 
“Museum for Contemporary Art. The Library” - Meschac Gaba/”Wild Zone” - L. A. 
Raeven, Jennifer Tee... [tot 15/4]
“Hortus Conclusus” - Janet Cardiff, Dennis Adams, Maura Biava, Cristina Iglesias,
Tobias Rehberger, Zeger Reyers... [29/4 tot 1/7]
“Squatters” [29/4 tot &ll 1]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat 63 - 3012 BN Rotterdam <5010/213.20.11 - di-zo U-17u 
“Photoworks in Progress III" - Susan Meiselas, Jannes Linders, Fazal Sheikh [18/3 
tot 6/5]
■ Goethe Institut Rotterdam
Westersingel 9 - 3014 GM Rotterdam <5010/209.20.90 - ma-do 10-19uvr 10-17u
“Me Inc.” - Andreas Herzau - fotografie [tot 6/4]
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20-3015 CX Rotterdam <5010/441.94.00 - di-za 10-17u 
“Mobile Wall System 1996. Recente aanwinsten, giften, bruiklenen 1996-2001” 
[tot 6/5]
"Designprijs Rotterdam 2001” [31/3 tot 20/5]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25-3015CBRotterdam <0010/440.12.00-di-za 10-17uzo Il-17u
“Richard Meier. Architect” [tot 15/4]
■ Galerie Maas
Oudedijk 159 - 3061AB Rotterdam 5010/412.40.48 - do-vr 14-20u za 13-18u zo 
14-17u
Juke Hudig [tot 19/3]

Schiedam 

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam 0010/246.36.66 - di-za ll-17uzo 12u30-l 7u 
“Denkbeeld en waarneming” - Jaap van den Ende - schilderijen [17/3 tot 20/5]

Sittard

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 0046/451.34.60 - di-zo ll-17u
“Retrospectieve Bas Jan Ader. Thoughts unsaid, then forgotten"P‘Quiet I’ m trying to
think hóe” - Henk Eberson - tekeningen, objecten [tot 25/3]
“He(ll)aven” - Christine Clinckx - video-installatie [31/3 tot 4/6]

■ Sammlung Essi
Aufeldstrasse 17-23 - 3400 Klosterneuburg 0 02243/41.03.38 - di-zo 10-19u wo 
10-21U
Marie-Jo Lafontaine/’Satire and Irony” [tot 29/4]

Wien 

■ Generali Foundation
WiednerHaupstrasse 15 -1040 Wien 001/504.98.80 - di-vr ll-18u do ll-20u za- 
zo ll-16u
“Shopping” [tot 15/4]

Spanje

Barcelona 

■ Centre de Cultura Contemporania de Barcelona
Montalegre 5 - 08001 Barcelona 0093/306.41.00
“Canaletto (1697-1768). An imaginary Venice” [tot 29/4]
“Memory of a Mirage. The Pegaso Sports and Competition Models of the fifties” 
[21/3 tot 27/5]
■ Museu d’Art Contemporain de Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 0O93/412.O&1O - wo-vr 12-20u za 10-20u
zo 10-15u
Tacita Dean [tot 25/3]
“Stories without a Plot The Films of Pere Portabella" [tot 28/3]
Albert Ràfols-Casamada [21/3 tot 20/5]
Dieter Roth [11/4 tot 10/6]
“The un-private House” [11/4 tot 10/6]
■ Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 - 08007Barcelona 003/487.03.15 - di-zo ll-20u
Eulàlia Valldosera [tot 25/3]
Victor Burgin [5/4 tot 17/6]
“InsideoutJ Jardin del Cambalache" - Federico Guzman [-/4 tot -/8]

Santiago de Compostela 

■ Centro Galego de Arte Contemporanea
Valle Inclan -15704Santiago de Compostela 00981/57.79.26- di-za ll-20u zo 11-I4u
Vari Caramés [tot 15/4]

Tilburg
Zwitserland

■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 0013/543.83.00- di-zo ll-17u
"Museumfotografie" - Helena van der Kraan [tot 22/4]
“Jan Dibbets. Werken uit de periode 1990-2000” [tot 17/6]
Rosemarie Trockel - tekeningen [28/4 tot 26/8]
“Groene kamer" - Marien Schouten [tot 28/8]
“Calendarium” - Rudy J. Luijters [21/3 tot 21/3]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat96 - 5046 GNTilburg 0013/53674.75 - di-vr 10-17u za-zo 12-17u
Eugène van Veldhoven [tot 1/4]
“Living Tradition. Historische Amerikaanse quilts” [23/3 tot 10/6] 
“Eigenheimers? Zelfproducerende ontwerpers 1980-2000” [tot 2/9]

Aarau 

■ Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz - 5001 Aarau 0062/835.23.30 - di-zo 10-17u 
"Prospekt ! Zu einer Sammlung fur Gegenwartskunst” [tot 29/4]

Bem

■ Kunsthalle
Helvetiaplatz 1 - 3005 Bem 0031/351.00.31 - di 10-21u wo-zo 10-17u
Anne Katrine Dolven [7/4 tot 20/5]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 15 mei 2001. Gegevens voor de agenda moeten 
binnen zijn vóór 15 april 2001 op het postbusadres: Postbus 1428,1000 Brussel 1. 
The next issue ofDe Witte Raaf will be released on 15 May 2001. Please send your 
information before 15 April 2001 to: Postbus 1428, B-1000Brussel 1.

Roger Vandaele Editie Waalsekaai 31 B-2000 Antwerpen KARAKTERS, het Salon van het Kunstenaarsboek
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Brieven
Ten geleide...

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

Sinds het boek Moderne leegte verscheen, is de kunst in de open
bare ruimte in Nederland niet meer wat ze was. Je zou zelfs de term 
‘kunst in de openbare ruimte’ inmiddels kunnen vervangen door 
‘kunst en de moderne leegte’, want openbare kunst en moderne leegte 
behoren, als twee ruziënde kinderen, toch tot één gelukkig gezin. 
De artistieke elite heeft de schrijver, Camiel van Winkel, dankzij 
zijn scherpe analyses tot de aanvoerder gemaakt van een ware artis
tieke inquisitie. Hij wordt daarin blind gesteund door kunstliefhebbers 
die vrezen dat er kunstgeld de verkeerde richting op zal stromen en 
daar verspild gaat worden. Hij wordt intellectueel gesteund door 
mensen die hun filosofische en psychologische kunde eens op le
vend materiaal - in dit geval kunstenaars - willen uitproberen. De 
moderne theoreticus is steeds vaker op zoek naar voorbeelden uit 
het dagelijks leven. Frank Vande Veire gaf onlangs in De Witte Raaf 
(DWR 88) een vier pagina dikke reactie op Moderne leegte, waarin 
hij nog minutieuzer dan Van Winkel de psyche van de kunstenaar 
blootlegt.
Het is niet verwonderlijk dat dit de zoveelste gelegenheid is waarbij 
‘Hans van Houwelingen’ gelijktijdig met ‘Camiel van Winkel’ op 
een symposium of studiedag verschijnt. Ik ben namelijk het levende 
bewijs van enkele stellingen in Moderne leegte en voorkom als zo
danig een te abstract retorisch onderonsje. Ik ben het bewijs, dat 
waar Van Winkel over spreekt, ook daadwerkelijk bestaat. Daarom 

spreek ik hier over kunst en openbaarheid. In de achtentachtigste 
Witte Raaf staat te lezen: “Kunstenaar ben je in alles watje, door de 
ander zo benoemd, doet...”
Niettemin ben ik ook een grote fan van Camiel van Winkel. Hij 
maakte een diepgaande studie van mijn werk en mijn uitspraken en 
spreekt daar in het openbaar veel over, hetgeen mij de nodige publi
citeit en dus werk oplevert. Als reactie op zijn boek voelde Frank 
Vande Veire zelfs de behoefte mijn psyche te ontleden. Mijn 'fan- 
tasma’s’ zijn getraceerd en blootgelegd, om in de termen van Vande 
Veire te preken. Ik kan daar mijn voordeel mee doen: ik heb mezelf 
beter leren kennen en kan voorkomen dat ik me in de toekomst aan 
dezelfde stenen stoten zal.
Dankzij Frank Vande Veire werd het me ook duidelijk dat ik op mijn 
beurt het fantasma ben van de auteur van Moderne leegte. In zijn 
gedecontextualiseerde wereld ben ik zijn context. Als twee ruziënde 

broers houden we een schijngevecht waar de familieband geen en
kele schade van ondervindt. Integendeel, sinds het verschijnen van 
Moderne leegte kunnen wij zelfs niet meer zonder elkaar. Wij tre
den op als duo, zo ook vandaag weer. De moderne leegte is voor ons 
nooit eerder zo gevuld geweest dan nadat hij door Van Winkel is 
beschreven.
Frank Vande Veire zegt: “De kunstenaar is de zot van de Ander in 
wiens symbolisch spel hij de virtuele plaats van de ‘kunstenaar’ krijgt 
toegewezen. In die zin is zijn zelfpositionering als kunstenaar steeds 
een ‘fallisch’ gebaar dat zijn ‘castratie’ impliceert.” Dat geldt na
tuurlijk ook voor de schrijver... De schrijver is de zot van de Ander 
in wiens symbolisch spel hij de virtuele plaats van de schrijver krijgt 
toegewezen. In die zin is zijn zelfpositionering als schrijver steeds 
een ‘fallisch’ gebaar dat zijn ‘castratie’ impliceert. In mijn ogen is 
de moderne leegte niets anders dan een intellectuele vrijpartij. En ik 
kan daar niets verkeerds in zien, ik ben blij dat ik mee mag vrijen. 
Toch is het jammer dat er door Van Winkel geen ontsnapping wordt 
geboden uit het web waarin de kunstenaar gevangen is gezet. De 
virtuele castratie heeft al plaatsgevonden nog voor er zich een beetje 
fallus kan ontwikkelen. Het spel dat door Van Winkel wordt begon
nen, is tegen het einde van het boek al volledig uitgespeeld. De kun
stenaar in de moderne leegte kan geen kant meer op. Het betoog is 

hermetisch en daarom rest niet anders dan het boek te sluiten. Game 
over!
Vreemd genoeg krijgt het boek dan zijn expliciete betekenis, nadat 
het is gesloten, door de plaats die het inneemt in het dagelijkse le
ven. Het betoog ontneemt je namelijk alle reden om met kunst ver
der te gaan, hetgeen problematisch wordt indien de wens bestaat dat 
wél te willen doen. “Ga je nu stoppen met de kunst?”, vroeg Chris 
Dercon concluderend aan Van Winkel bij de presentatie van 
Moderne leegte. Zo’n nuchtere vraag past natuurlijk niet in de sfeer 
van het boek, maar geeft duidelijk aan hoe moeilijk het betoog zich 
verhoudt tot de realiteit van de (volgende) dag. Stoppen met kunst 
gaat nu eenmaal niet. Van Winkel antwoordde te willen overstappen 
naar de architectuur, waarmee hij ook zijn lezers een alternatief lijkt 
te bieden voor de leegte die ontstond nadat het boek hun liefde voor 
de kunst had weggenomen. Maar hij geeft de ontheemden een thuis 
nadat hij hen zelf heeft verjaagd. Alles wijst erop dat hij de schare 
lezers, die hij in de kunstwereld heeft verworven, gewoonweg mee 
wil nemen naar zijn volgende habitat. De schrijver kan niet bestaan 
zonder zijn publiek en om naar de architectuur te kunnen overstap
pen, moest hij het wel eerst ontheemden.
Als ik mij echter niet vergis, dan is de architectuur eenzelfde lot 
beschoren. Ze zal ook niet kunnen ontsnappen aan de hermetische 
retoriek van deze criticus. Ook de valsheid van de strategie van ar
chitecten zal genadeloos worden blootgelegd. Van Winkels oordeel 
over de architectuur zal zo vernietigend zijn, dat hij er zich weer niet 
in thuis kan blijven voelen. En wederom zullen zijn lezers worden 
uitgenodigd om samen met hem een volgende weg in te slaan. Zijn 
lezers zijn het levend materiaal in wat een autobiografische roman 
zal blijken te zijn, waarin het Van Winkel niet te doen is om kritiek, 
maar om de belichaming van leegte.

Hans van Houwelingen

Deze brief werd eerder als lezing uitgesproken aan de K.U.Leuven 
op 8 februari 2001, tijdens een studiedag over kunst en de openbare 
ruimte.
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