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Boeken
Het boek is in principe een totalitair 
medium - een medium dat zijn object 
inkadert, isoleert en afsluit. Tegen
over de openheid van het essay staat de 
afronding die eigen is aan het boek. 
Sommige lezers vertrouwen een boek 
pas wanneer ze ook alle aangehaalde 
literatuur hebben bestudeerd; daar
mee storten ze zich in een bodemloze 
put van opschuivende referenties. 
Schrijvers staan weer voor een ander 
dilemma: terwijl iedere afsluiting van 
hun object prematuur en kunstmatig 
is, kan geen boek zonder zo’n afslui
ting worden voltooid. De schrijver kan 
het slot voor zich uitschuiven, maar 
stuit dan op een paradox: het boek 
wordt alleen maar dikker en de aan
spraak op totaliteit nog groter. Er komt 
toch altijd een moment dat de schrij
ver een afsluiting moet construeren.

Filosofie en politieke theorie, kunst
beschouwing en cultuurtheorie wor
den vanouds gekweld door het spook 
van de totaliteit en de afsluiting. In dit 
nummer van De Witte Raaf, dat gewijd 
is aan recent verschenen boeken, staat 
impliciet het probleem van het afslui
ten centraal - het afsluiten van een 
betoog of een gedachte, een theorie of 
een geschiedenis. In vijf artikelen wordt 
getracht iets met een specifiek boek te 
‘doen’, al was het maar om een prema
tuur afgesloten historisch of theore
tisch object weer open te breken. Het 
betreft boeken van Benjamin Buchloh, 
Boris Groys, Susan Buck-Morss, Slavoj 
iek en Henk Oosterling. Verder 

wijdt Dirk Pültau een beschouwing 
aan het rolmodel Picasso naar aanlei
ding van een recent boek van Jan van 
Adrichem.

De op 11 juni overleden Nederlandse 
filosoof Cornelis Verhoeven publi
ceerde in zijn leven bijna tachtig boe
ken. Als hommage aan deze grote es
sayist, die altijd in de schaduw van de 
academische professie heeft gestaan, 
herpubliceren we in dit nummer 
Verhoevens Filosofie van het applaus, 
een essay uit 1965 over de crisis van het 
slot, het probleem van de slotzin en de 
rituele betekenis van het applaus.

Camiel van Winkel
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Dirk Pültau

Aan het begin van De lappenpop van 
Anatool, één van de afleveringen van de 
Vlaamse kinderstrip Jommeke, komen onze 
vrienden aan bij de gravin van Stiepelteen 
met het verzoek of ze de hoofdprijs wil 
schenken vooreen plaatselijke tombola voor 
weeskindjes. De gravin, die dat verzoek ui
teraard meteen inwilligt, offreert de helden 
een schilderij dat ontegensprekelijk modem 
oogt, en onmiddellijk begeleid wordt door de 
waarschuwing “pas op, ‘t is heel veel geld 
waard”. Het is een Picasso, de naamrolt er uit 
met een zeldzaam automatisme, en het oor
deel laat niet op zich wachten. Het “trekt op 
niks”, aldus Odilon, het schriele appeloogje 
van de gravin, “ik weet zelf niet wat de 
bovenkant of de zijkant of de onderkant is!” 
En hoewel dat op zich kon volstaan om het 
schilderij te situeren, doet Jommeke daar een 
bladzijde verder, inmiddels met het verpakte 
ding onder de arm, nog een schepje bovenop: 
het is echt “zo’n schilderij waarvan men 
tegenwoordig zegt dat het meer kunst is 
naarmate het nergens naar lijkt”.

Ondertussen blijven we in het onge
wisse over de verwervingsgeschiedenis van 
de Picasso, die per slot van rekening toch 

maar aan de muren van het kasteel hangt; 
maar in ieder geval weet de gravin Jommekes 
gêne over zo'n duur geschenk snel weg te 
wuiven. Ze zijn blij dat ze er van af zijn, ze 
kunnen het niet meer zien - met een infan
tiel genot worden de veroordelingen her
haald. Het is duidelijk dat ook de tekenaar er 
liefst zo snel mogelijk vanaf wilde zijn, 
want veel moeite deed hij niet om een ge
loofwaardige parodie neer te zetten van het 
gewraakte oeuvre. We herkennen enkele 
cliché’s, ogen die perfect voorspelbaar op 
de verkeerde plek staan bijvoorbeeld, de 
hand met panisch gespreide vingers à la 
Guernica, maar met een beetje kwade wil 
zou men kunnen stellen dat de Picasso van 
het type Wenende vrouw zich tot een betere 
karikatuur leent dan dit samenraapsel van 
bordkartonnen knipsels.

De Picasso uit de Jommekesstrip is 
even gestandaardiseerd als de geventileerde 
beledigingen aan het adres van de moderne 
kunst. Het werk is een doorsnee van de 
moderne kunst én van Picasso zelf. Want 
Picasso is de moderne kunst. Wie in dé jaren 
zestig of zeventig opgroeide in een Vlaams 
gezin zonder moderne artistieke cultuur 
- en ik zou mezelf hier als voorbeeld kun
nen nemen - kende één naam. Voor die 
jongen of dat meisje waren Picasso en de 
moderne kunst synoniem.

Picasso was pars pro toto voor de moderne 
kunst, om de ondertitel van het recente boek 
van Jan van Adrichem, De ontvangst van de 
moderne kunst in Nederland 1910-2000. 
Picasso als pars pro toto, te parafraseren. 
Niet dat Van Adrichem die ondertitel zo 
bedoelde, hij wil er vooral het fragmentaire 
aspect van zijn studie over de Nederlandse 
moderne kunstreceptie mee aanduiden. Toch 
beschrijft ook hij, zij het dan binnen de 
ontwikkeling van de Nederlandse Picasso- 
receptie, het moment waarop Picasso en de 
moderne kunst haast synoniemen worden. 
Vanaf de jaren vijftig groeit Picasso ook in 
Nederland, eerst bij de liefhebbers, daarna 
bij de media en ‘het brede publiek’, uit tot dé 
personificatie van ‘de moderne kunst’.

Een pelgrimage naar Beethoven

Eén kunst, één kunstenaar. Het feit dat één 
naam voor een grote groep mensen (wat 
men tegenwoordig het ‘doorsneepubliek’ 
noemt) als pars pro toto optreedt voor ‘de 
kunst’ van een epoche, lijkt zonder voor
gaande. Dat is nochtans niet zo. Nog voor de 
democratisering van de moderne kunst, én 
voor dat universele kinderbeeld gestalte kon 
krijgen, stond Beethoven me bij als het 
typevoorbeeld van zo’n kunstenaar. Hoe 
anders dat onbeschrijflijke naturel te ver-
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klaren waarmee de Beethovenbuste op de 
buffetpiano plaatsneemt? Van welk een or
ganische vanzelfsprekendheid getuigt dat 
verbond niet?

Beethoven is op het Europese conti
nent de eerste componist die meteen na zijn 
dood, in 1827, gecanoniseerd wordt. Met de 
zorg voor zijn oeuvre heeft onze muzikale 
cultuur haar sérieux verworven; ze heeft 
zich omgeschoold tot een gewijde dienst 
aan onaantastbare meesterwerken. De mu
ziek die ernstig genomen wilde worden, die 
respect eiste voor de artistieke integriteit 
van ‘het werk’, zag haar emancipatorische 
eis bijna zonder meer in Beethoven beli
chaamd. Als Hector Berlioz zijn personage 
Lélio, de neurotische fantast uit Lélio, ou le 
retour à la vie (een ‘monodrame lyrique’ 
voor solisten, koor, orkest en een recitant) 
laat fulmineren tegen het aanmatigende 
gepruts aan de scheppingen van een genie, 
kon dat bijna alleen maar over Beethoven 
gaan. Beethoven is de ernstige muziek als 
instituut.
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Het is sinds die jaren niet meer evident om 
een opera of symfonie ‘aan te passen aan de 
Franse smaak’, zoals dat toen bijvoorbeeld 
heette; mogelijk is het zelfs een delict. De 
criminalisering van improvisatorische vrij
heden, de gewijde stilte in de concertzalen, 
de Werktreue van de vertolker: al de gebo
den en restricties van het ‘ernstige’ concert 
zijn ooit ingesteld en ingeoefend onder het 
toezicht van een nors kijkende Beethoven. 
Als de Münchense architect Ernst Haiger 
aan het begin van de twintigste eeuw het 
plan tekent voor een concertgebouw dat 
volgens hem “de wedergeboorte van de 
tempel uit de geest van de symfonie” moest 
tot stand brengen, dan heet die geest nog 
altijd Beethoven. De allegorische figuren 
en citaten waarmee de bouwmeester het 
perfect Grieks ogende Symphoniehaus wilde 
aankleden, waren gewijd aan zijn symfo
nisch genie.

In Beethoven wordt echter niet alleen 
dat onwereldse genie gevierd. Zijn muziek 
belichaamde het heroïsche élan van de bur
gerlijke vrijheidsbeweging, en stond zo voor 
een jammerlijk stukgelopen ideaal, een re
volutionaire droom die maatschappelijk al
leen nog als drogbeeld mogelijk was. De 
cultus van Beethoven luidt meteen ook een 
ideologisch verwachtingspatroon in dat 
überhaupt nauw verbonden is met de cultus 
van het zogenaamde ‘onaantastbare reper
toire’. Met de meester zelf wordt de idee 
gehuldigd van een ‘muzikale gemeenschap ’, 
en aanbidt men de stille hoop dat de muziek 
deze ‘gemeenschap’ door haar ‘bindende 
kracht’ nog tot stand zou kunnen brengen. 
Het is niet toevallig dat Haigers muziek
tempel een symfoniehuis moest worden, en 
dat de symfonicus Beethoven er centraal 
stond; de symfonische gedachte is juist als 
drogbeeld van de muzikale gemeenschap 
tot ideologie geworden.

Waar de muziek van Beethoven het 
subject van het burgerlijke idealisme had 
uitgecomponeerd, wordt dat ideaal in de 
cultus van zijn buste alleen nog maar 
gecelebreerd; een stap verder zitten we bij 
de gefabriceerde roes, de sublieme zelf
vergetelheid die vandaag de dag wel vaker 
voor de universele muzikale ervaring door
gaat.

Positief/negatief

Ondertussen is het ideologische pathos van 
de kunstreligie wat geluwd. Het vurige ge
loof in de bindende kracht van de muziek 
smeult nog na in een paar kleurloze ge
meenplaatsen, het is verflauwd tot het muffe 
respect voor geconsacreerd cultuurgoed. In 
de twintigste eeuw representeert Beethoven 
het minimaal wenselijke peil van de cultuur, 
en in dat stadium van verdoving en nivelle
ring heeft zij n buste de iconoclastische woede 
van een naoorlogse protestgeneratie op de 
hals gehaald. Sinds Roll over Beethoven is 
het positieve beeld van Beethoven tegen zich
zelf gekeerd. In de dof glanzende Beethoven
kop op de buffetpiano doorzag zelfs nog de 
driftigste puber de ideologische schijn van 
alle blind geaffirmeerde, geconsacreerde cul
tuur. De buste van Beethoven in de huiska
mer was het verkitschte geweten van de 
‘klassieke’ muziek geworden.

Daartegenover is Picasso niet alleen 
pars pro toto voor een andere kunstvorm in 
een andere periode, hij speelt die rol ook op 
een andere manier. Terwijl Beethoven een 
Goddelijke positiviteit uitstraalt, is Picasso 
de belichameling van het negatieve. Hij 
representeert het ‘anti’, het ‘tegen’ dat elke 
medemens in de moderne kunst ervaarde. 
Hij is degene die de werkelijkheid ver
vormt; hij staat voor de afwijking, het letter
lijk abnormale. De neus zit scheef, de ogen 
staan op de verkeerde plaats, de ledematen 
zitten volkomen verkeerd in elkaar gedraaid. 
De schimpscheuten op Picasso bundelen 
alle nijd tegenover datgene wat zich niet aan 
het gezonde verstand conformeert. Alles 
wat krom is in de kunst en in de wereld, gaat 
onder het label ‘Picasso’ schuil. Filiberke, 
het vriendje van Jommeke dat af en toe eens 
domme dingen zegt om het pientere 
Jommeke des te beter te doen uitkomen (hij 
wordt ook steevast door hem gecorrigeerd), 
geeft dat aan net voor de naam van dé 
schilder valt. “ ’t Is zoals de schilderijen van 
die Pacisso of Pocassi.” Het is een Picasso, 
bevestigt Odilon, en meteen frappeert de 
schrille, kwaadaardige absurditeit van die 
infantiele verspreking. Een onmogelijke 
verspreking: zelfs het kleinste kind struikelt 
niet over die glasheldere, onverwisselbare 
opeenvolging van klanken in het woord 
Picasso. De boodschap die onwillekeurig 
tussen de regels wegglipt, is dat Picasso het 
‘verkeerde’ voorstelt. Hij benoemt het ver
keerde voor wie er niet aan durft komen, 
zoals brave Vlaamse katholieken hun homo
seksuele medeburger als ‘een verkeerde’ aan
duiden, omdat ze zelfs bij de technische term 
al wegtrekken van gêne. Die abstracte idee 
van het verkeerde, van wat fout is of zondigt 
tegen de regels van het gezonde verstand, 
vindt zijn kinderbeeld in de scheve smoelen 
en halfgeboren lijven van Picasso. Hij is voor 
velen onder ons het kinderbeeld van de mo
derne kunst én van haar miskenning.

Hier /open we nu 
met een P/cssso 
onder de eirm.
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En kon dat kinderbeeld ergens zo zuiver en 
onbezoedeld verschijnen als in het Vlaan
deren van de jaren zestig en zeventig? Want 
in hoeverre heeft de ontvangst van de mo
derne kunst, om nogmaals Van Adrichems 
titel te parafraseren, in België plaatsgevon
den? De heroïsche strijd om Picasso tegen 
de wil van conservatieve stadsnotabelen de 
museumpoorten binnen te sluizen, is er al
leszins nooit gestreden. De moderne kunst, 
die kwam en ging. Uit de ‘Annalen’ van het 
in 1983 verschenen overzichtswerk Kunst 
in België na ’45 leren we dat er wel tentoon
stellingen waren, in het Paleis voor Schone 
Kunsten bijvoorbeeld; maar in hetzelfde 
boek klaagt Karei Geirlandt dat de mensen 
letterlijk aan de moderne kunst voorbijlie

pen, die hij daar toen (als directeur van de 
Vereniging voorTentoonstellingen) binnen
bracht. Er was immers altijd wel een grote 
pronktentoonstelling in het Paleis, en men 
moest door de zalen van die ‘moderne ten
toonstelling’ passeren om buiten te raken.

De moderne kunst passeerde. Ze pas
seerde ook wel eens op televisie, maar ze 
nestelde zich niet in collecties, waardoor ze 
nooit fait accompli werd en ook het 
gewenningseffect na de schok geen kans 
kreeg. Picasso is in België langer, en voor 
meer mensen een zuivere mediaschim ge
bleven, een logo van de moderne kunst. Dat 
maakt dit stripbeeld van de verkeerde we
reld zo typerend. Daarom ook kan dat beeld 
zo archetypisch en loepzuiver naïef zijn. 
Niets zo maagdelijk als het bordkarton uit 
de Jommekesstrip. Hier verschijnt in zijn 
fantasmatische zuiverheid wat de moderne 
kunst voor ‘de mensen’ betekende.
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Dat de moderne kunst in het Vlaamse land 
voor velen een eigenaardig mediaspook 
bleef, verklaart wellicht waarom deze pri
mitieve afweerreactie tegen het moderne zo 
lang werd bewaard. De redeloze woede uit 
de strip is de woede van iemand die het ‘niet 
meer wil zien’, zoals de gravin van 
Stiepelteen, en men moest of kon het ook 
niet zien, men kon ongestoord tegen de 
speelgoedmolens van de moderne kunst blij - 
ven vechten. Een Belgische receptie
geschiedenis van de moderne kunst, zoals 
Van Adrichem die voor Nederland schreef, 
zou dus nooit op een analoge manier kunnen 
geschreven worden. Zo’ n relaas zou naar de 
gaten in het geheugen moeten zoeken. Het 
zou handelen over een gemiste ontvangst, 
en over de hersenschimmen die rond de 
moderne kunst hingen. Ongetwijfeld zal dat 
relaas meer weg moeten hebben van een 
mentaliteitsgeschiedenis, en zal het ook 
nadrukkelijker een cultuursociologische in
valshoek vereisen.

Er zijn in België vanaf ’45 tentoonstel
lingen van moderne kunst geweest, al von
den ze zelden plaats in musea. De interna
tionale moderne kunst was ook aanwezig in 
Belgische privé-verzamelingen. Maar in de 
collecties zijn daar telkens weinig of geen 
sporen van terug te vinden. Waarom hebben 
die impulsen geen gevolgen gehad voor de 
publieke collecties moderne kunst? Hoe 
verhield de overheid zich tot het veld van de 
beeldende kunst? Wat was de verhouding 
tussen privaat en publiek, en hoe is de geï
soleerde positie van de musea in dat veld te 
verklaren? Hoe is - anderzijds - dat verhaal 
te verklaren dat, haast te Belgisch om waar 
te zijn, drie musea plots wel een korf mo
derne topstukken uit de internationale mo
derne kunst binnenhaalden. Op de beruchte 
Entartete Kunst veiling uit 1939, bij Fischer 
in Luzem, durfde geen enkel Nederlands 
museum te kopen omdat de koopwaar toch 
wel een beetje aangebrand was. Drie 
Belgische musea realiseerden hier de meest 
heroïsche zet uit de vaderlandse verwer
vingsgeschiedenis van de moderne kunst. 
Het museum van Luik kocht negen stuks, 
waaronder Gauguin, Marc en de enige se
rieuze Picasso in een Belgisch museum; het 
Koninklijk Museum van Antwerpen kocht 
vier werken, waaronder de schitterende por
tretten van Grosz en Corinth, en de Brusselse 
Koninklijke Musea haalden een Kokoschka 
binnen.

Een onderzoek naar de receptie van de 
moderne kunst in België is absoluut wense
lijk. Voor wie ook maar enigszins bekom
merd is om een kritische geschiedschrijving 
van het Belgische museumbeleid, en 
überhaupt geïnteresseerd is in receptie
geschiedenis en de geschiedenis van het 
verzamelen en tentoonstellen in België, is 

dit hét studiedossier op de agenda. Maar dat 
dit dossier nog door niemand werd aange
vat, hangt natuurlijk ten dele samen met die 
receptiegeschiedenis zelf. Het feit dat de 
moderne kunst niet gerecipieerd werd, wijst 
op een klimaat dat niet bepaald gunstig is 
voor een zulke belangstelling. En ondertus
sen denkt men in België, niet alleen in 
België trouwens, dat het onvermogen om 
met moderne kunst om te gaan overwonnen 
is. Wie gaat zich daar dan nog mee bezig 
houden? Om nog maar te zwijgen van de 
verbrokkelde staatsstructuur die ook al niet 
bevorderlijk is voor zo’n gewetensonder
zoek, want niemand beschouwt dit ‘gewe
ten’ als het zijne, niemand is belanghebbend.

De gemiste ontvangst van de moderne 
kunst in België: het onderwerp lijkt passé 
voor het ooit actueel is geweest. De toenma
lige strijdkreten van het handjevol vrienden 
van de moderne kunst hebben Picasso niet 
in de musea binnengebracht, en intussen 
zijn ze opgelost in de vrolijk-vlakke accep
tatie van het moderne. Met Picasso, als pars 
pro toto, lijkt ook de moderne kunst aan
vaard. Het ongenoegen is geluwd. Het wordt 
alleszins niet meer geventileerd, tenminste 
toch niet met die infantiele drift en redeloos 
in herhaling vallende woede van de 
Jommekesstrip. De figuur Picasso is in het 
stadium gearriveerd waarin Beethoven be
land was rond 1960. Hij is inderdaad kunste
naar van de eeuw zoals Beethoven compo
nist van de vorige eeuw was, zonder dat het 
nog iets negatief betekent. Picasso roept 
geen iconoclastisch verzet meer op. Zijn 
buste wordt niet aan diggelen geslagen. In 
zijn aanvaarding is immers juist het 
iconoclastische geweld van de moderne 
kunst geluwd. Het verzet tegen Beethoven 
was de woede over de vale glorie van een 
valse positiviteit; de woede van de strip 
tegen de moderne kunst was gericht tegen 
haar negativiteit. En hoe primitief ook, ze 
had nog een inzet; als in een nijdige kinder- 
grimas bootste ze nog iets na van de mo
derne kunst zelf. De woede uit de strip doet 
ons beseffen wat Adomo indertijd opmerkte, 
dat de blinde verontwaardiging waarmee de 
onbegrij pende kleinburger de moderne kunst 
afwees nog meer zei over die kunst dan de 
pacificerende reclame van haar pleitbezor
gers. Hoe ‘abstract’ ze zich ook tot de zaak 
verhield, ze registreerde tenminste nog de 
schok van het negatieve.

Pstad eens !. .JH heb 
mijn eigen schi/derij
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Diezelfde woede heeft vandaag iets 
onwezenlijks. De negativiteit van de mo
derne kunst is geneutraliseerd, en misschien 
zijn we daarom eerder geneigd dat kinder
beeld van de moderne kunst te koesteren: 
het bewaart in al zijn onnozelheid nog iets 
van de onverzoende, weerspannige kracht 
die deze kunst verloren heeft. We voelen de 
historische doorbraak van de moderne kunst 
er nog een beetje in natrillen, en verlangen 
daarom naar dat kinderbeeld terug, zoals de 
avant-garde romanticus in de muziek naar 
de hoogdagen van de schandaalpremières 
kan verlangen, toen het nog iets betekende 
om modem te zijn. Maar het kinderbeeld is 
voorgoed verloren. We kunnen niet opko
men voor het herstel van die negatieve kracht. 
Het zou onmiddellijk leiden tot een 
romantisering van de belhamels van de 
avant-garde, en het zijn juist de celebranten 
van de moderne kunst die haar mediatisering 
en halfbakken acceptatie hebben bespoe
digd. Wie de onmiddellijkheid van de schok 
wil restaureren, maakt van de iconoclastische 
geste van de moderne kunst een gouden 
kalf. Ons rest alleen nog, naaldscherp, de 
breuklijnen van de schok op te sporen en 
compromisloze analyse te stellen tegenover 
de bloedeloze lof aan het adres van de 'non- 
conformistische’ kunstenaar.
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De tijd na het grote gelijk

Arman

Witte orchidee, 1963
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Een witte orchidee

In 1963 vervaardigde de Franse kunstenaar 
Arman een werk in opdracht van een van 
zijn meest fanatieke verzamelaars. Het werk 
heet Witte orchidee en het bestaat uit het 
wrak van een sportauto. De MG van de 
verzamelaar om precies te zijn, door Arman 
opgeëist en met behulp van wat dynamiet 
tot ontploffing gebracht. Om .de onbruik
baarheid van de treurige restanten te onder
strepen, bevestigde Arman ze aan een bord 
en plaatste ze tegen de muur.

Op het eerste gezicht is dit werk een
voudig te interpreteren: conform aan het 
Nouveau Réalisme hanteert het de retoriek 
van reële consumptie én destructie; de kun
stenaar heeft letterlijk een aanslag gepleegd 
op een van de meest kenmerkende symbo
len van het kapitalisme. Toch valt het bij 
nader inzien niet mee om Armans werk 
louter als aanklacht te lezen. Een opdracht
gever die vrijwillig zijn statussymbool 
opoffert voor de kunst geeft er niet alleen 
blijk van veel voor de kunst over te hebben, 
maar laat ook zien dat hij zich dit pro
bleemloos kan permitteren. Vanuit dat ge
zichtspunt wordt het symbool van verzet 
een toonbeeld van pure patserigheid. Het 
maakt ook duidelijk dat de aanklacht tegen 
de consumptiemaatschappij, als daar al 
sprake van is, zichzelf bij voorbaat 
afficheert als loos gebaar. De ene fetisj 
wordt omgezet in een andere, maar in we
zen verandert er niets. De uitbuiters blijven 
uitbuiten en de verworpenen der aarde 
weten weer wat hun plaats is.

Gebakken lucht

De conclusie dat veel kunst met revolutio
naire aspiraties niet meer was dan de voort
zetting van de elitecultuur met andere mid
delen, en dat een omwenteling er eerder 
door uitgesteld werd dan naderbij gebracht, 
was in het neomarxistische denken van de 
jaren zeventig vrij algemeen geaccepteerd. 
In zijn Theorie der Âvantgarde stelde Peter 
Bürger vast dat'de neo-avant-gardes van de 
jaren zestig niet méér deden dan de werke
lijk revolutionaire experimenten van de his
torische avant-gardes als kunst aankle
den. [1] De herhaling liet volgens hem zien 
dat de kans op een andere rol voor de kunst 
definitief verkeken was op het moment dat 
radicale vormen van kunst salonfahig wer
den. Het is tegen de achtergrond van deze 
opvattingen dat we het werk van Benjamin 
Buchloh, nu gedeeltelijkgebundeld in Neo- 
Avantgarde and Culture Industry; Essays 
on European and American Art from 1955 
to 1975 moeten lezen. [2] Arman speelt 
samen met Yves Klein een rol in dit boek. 
Een niet al te glorieuze rol, dat zal geen 
verbazing wekken. Vooral Klein moet het 
ontgelden. Hoewel zijn vroege series 
monochromen nog gelezen kunnen worden 
als een commentaar op de uitgangspunten 
van de abstracte schilderkunst - door het 
werk als serieproductie aan te bieden en te 
tonen in een tentoonstelling die meer als 
geheel gedacht was dan als som van afzon
derlijke werken - ontbreekt deze kritische 
dimensie volgens Buchlohgeheel in de vol
gende fase van Kleins werk. W anneer Klein 
in 1958 de ruimte van de galerie zelf tot 
kunst verklaart, in de tentoonstelling Le 
vide, dan is er geen spoor te bekennen van 
kritische reflectie op het institutionele ka

der, de positie van het kunstwerk of de 
specificiteit van het publiek. Dit gemis valt 
volgens Buchloh af te leiden uit het feit dat 
het werk van voorgangers die de architectu
rale kaders van de kunst onderzochten, 
Lissitzky met name, genegeerd wordt, als 
ook uit het feit dat elke historische reflectie 
ten aanzien van het modernistische stand
punt wordt vermeden. In Buchloh’s eigen 
woordstapeling: “... in Le vide zijn we ge
tuige van een tegenovergestelde agenda: 
niet alleen is er sprake van ontkenning van 
Kleins voorgangers, maar belangrijker nog 
van de onmogelijkheid of weigering om 
reflectie te plegen op de actuele implicaties 
van modernistische paradigma’ s en hun his
torische specificiteit ten aanzien van con
venties van kijken, de constructie van de 
toeschouwer aan de hand van klasse en de 
discursieve orde van de architecturale of 
museologische uitstallingssystemen." En de 
lezer die hierbij de heer op zijn blote knieën 
dankt omdat Klein dit inderdaad allemaal 
niet gedaan heeft, krijgt van Buchloh met
een de wind van voren: “Le vide is een 
project waarin het streven naar kritisch in
zicht van de historische avant-garde is om
gekeerd tot een praktijk van opnieuw opge
legde mythificatie.”

Verlichting en mythevorming, dat is 
de centrale oppositie in Buchloh’s betoog. 
Het wekt dan ook weinig verwondering dat 
hij grondig de pest heeft aan Joseph Beuys. 
“Zelden zijn het karakter en de merkwaar
dige trekken van .de anaal gefixeerde per
soonlijkheid, die de karakterologische basis 
vormt van autoritair fascisme (in die zin dat 
deze trekken die ooit kenmerkend waren 
voor de Duitse kleinburgerij nu gevaarlijk 
algemeen zijn geworden), zo indringend en 
precies geconcretiseerd en geïncorporeerd 

in de kunst van de naoorlogse periode.” 
Buchloh leeft zich hier retorisch uit op een 
manier die je in de rest van het boek nogal 
mist, en het artikel heeft de verdienste dat 
het als een van de eerste (het is uit 1980) 
Beuys’ verzinsels over zijn redding met 
behulp van vet en tartaren ernstig onder
mijnt door het bewijsmateriaal kritisch te 
beschouwen. Maar verbolgen als hij is over 
Beuys’ ahistorisçhe mythevorming, die hij 
op één lijn stelt met de mythevorming van 
het fascisme, doet hij niet eens een poging 
het werk serieus te onderzoeken, om het 
eventueel daarna nog naar de schroothoop 
van de geschiedenis te sturen. Een deel van 
de ergernis valt te verklaren uit het feit dat 
Beuys pretendeert zich op het terrein te 
bewegen waarop ook Buchloh zijn aan
dacht richt: de verbinding tussen kunsten 
maatschappij. Beiden willen meer bepaald 
een nieuwe gebruikswaarde aan kunst ver
lenen, die haar moet helpen ontsnappen aan 
de valkuil van de ruilwaarde. Iedereen die 
deel uitmaakte van de radicale studentenbe
weging van de jaren zestig en die werkte aan 
een adequate politieke analyse en praktijk, 
vond Beuys’ pogingen een politieke partij 
op te richten om zijn gedateerde radicalisme 
op te vijzelen alleen meer belachelijk, schrijft 
Buchloh, steun zoekend bij oude kamera
den. “Niemand die ook maar iets weet van 
hedendaagse wetenschap, politiek of zelfs 
esthetiek zou in Beuys’ voorstel voor de 
integratie van kunst, wetenschap en politiek 
(...) iets anders willen zien dan simplistisch 
utopisch gewauwel zonder enige politieke 
of educatieve bruikbaarheid.” Net als in het 
geval van Klein geldt het grootste verwijt 
een dubbel, verraad aan de geschiedenis. De 
geschiedenis van Duitsland wordt niet ver
werkt maar onder de tafel geveegd met
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behulp van een mythe die fascistische trek
jes vertoont, en de geschiedenis van de 
kunst wordt ontkend omdat bijvoorbeeld de 
radicale stap van Duchamps readymade in 
het werk van Beuys ongereflecteerd blijft.

De dubbele ontkenning als jawoord

Wanneer je het systeem van Buchloh door
hebt, valt even makkelijk te voorspellen wie 
zijn goedkeuring zal krijgen als wie zijn 
woede wekt. De kunstenaars van net na de 
neo-avant-gardes, die in staat waren de 
naïviteit van de eerste generatie neo’s te 
doorzien, genieten zijn voorkeur. Asher, 
Graham, Buren, Broodthaers en Haacke, 
het zijn ook deze kunstenaars waaraan hij in 
de jaren tachtig uitgebreide kritische be
schouwingen zal wijden. Die keuze zet hij 
polemisch in tegen mythomanen als Beuys, 
maar meer nog tegen de in zijn ogen gevaar
lijke regressie naar traditionele vormen van 
schilder- en beeldhouwkunst die na de neo- 
avant-gardes vanaf het eind van de jaren 
zeventig de markt veroverden. In hetzelfde 
jaar dat hij Beuys vilt, schrijft hij lovend 
over Michael Asher. Zijn voorkeur had be
trekking op het feit dat Asher in een instal
latie voor het Museum of Contemporary Art 
in Chicago de uitgangspunten van de 
minimalistische sculptuur zo had toegepast 
dat het gebrek aan institutioneel bewustzijn 
waaraan die vorm van kunst leed, gecom
penseerd werd. Asher had platen uit de 
gevel verwijderd en naar de tentoonstellings
ruimte verplaatst. Een door Asher geschre
ven toelichting verduidelijkte dat ze op die 
manier zowel een deel van het museum als 
een autonoom kunstwerk waren. Buchloh: 
“Michaêl Ashers werken opereren met toe
nemende analytische precisie op de drem
pel tussen symbolische ruimte en werke
lijke ruimte, daarbij de ambiguïteit tussen 
functioneel object en esthetisch object voort
durend vergrotend, alsof hij wil bewijzen 
door middel van een analyse van de sculp
tuur van binnenuit, dat deze zijn materiële 
en historische legitimatie heeft verloren.” 
Dubbelzinnig is deze kunst in de zin dat de 
kunst wordt opgeheven in het gebruiks
voorwerp en niet andersom. Asher creëert 
in Buchloh’s ogen een historische construc
tie waarin concept, productie en receptie 
van sculptuur kritisch worden geanalyseerd. 
En hij beschouwt dat als een antwoord op 
het historicisme van het postmodernisme 
waarin transhistorische waarden in het spel 
worden gebracht om de problemen van de 
kunst met de mantel der eeuwige consump
tie te bedekken.

In 1988 wijdt Buchloh een groot arti
kel aan Hans Haacke. Dat is niet verrassend, 
want in de jaren zeventig had hij al met hem 
samengewerkt in het kader van het tijd
schrift Interfunktionen, waarvan hij in 1973 
hoofdredacteur was geworden. Voor 
Buchloh behoort Haacke samen met 
Graham, Broodthaers, Weiner en Buren tot 
de kunstenaars die er in slagen een succes
volle synthese tot stand te brengen tussen 
politieke en culturele praktijk.. [3] Buchloh 
waardeert in Haacke vooral dat hij de 
conceptuele kunst uit het slop van de analy
tische propositie haalt om de maatschappe
lijke werkelijkheid opnieuw tot artistiek 
onderwerp te maken. Hij zet Haacke in om 
af te rekenen met twee posities: de ready
made van Duchamp, die in elk artikel van 
Buchloh terugkeert, voorziet Haacke weer 
van een maatschappelijke context; en 
Haacke bestrijdt ook de opheffing van de 
referent die de postmoderne theorie bepleit 
meteen beroep op Baudrillard. "Baudrillards 
veronderstelling dat het simulacrum de func
tie van de representatie heeft overgenomen 
impliceert natuurlijk het afschaffen van taal 
als middel van communicatieve actie; daar
mee worden ook alle zaken met betrekking 
tot de aard van het publiek en publieks
participatie bij esthetische concepten ter
zijde geschoven en de dimensie van poli- 
tieke kritiek en bewust verzet wordt er 
uiteindelijk volledig door ontkend.” Maar 
net als Haacke gelooft Buchloh niet in de 
mogelijkheid van directe politieke actie door 
middel van de kunst. De onderdrukten en 
verworpenen der aarde kunnen slechts wor
den voorgesteld met behulp van door de 
media geproduceerde beelden. De effectivi
teit van Haacke leidt Buchloh vooral af uit 
de marginalisering van deze kunstenaar. 
Stelselmatig wordt hem de toegang tot Eu
ropese en Amerikaanse tentoonstellingen 

ontzegd. Wanneer hij het artikel in 1988 
schrijft, moet Buchloh zich behoorlijk in 
bochten wringen om het succes dat Haacke 
op dat moment te beurt valt als een uitzon
dering weg te poetsen. Interessanter is ech
ter dat zijn keuze voor deze kunstenaar 
duidelijk maakt hoezeer hijzelf gevangen 
blijft in watje als een analytische propositie 
ten aanzien van kunst zou kunnen beschou
wen. Weliswaar gaan kunstenaars als Asher, 
Buren en Haacke een stap verder dan de 
kunstenaars van het eerste conceptuele uur 
omdat zij de institutionele context in hun 
werk zichtbaar maken, maar diezelfde wer
ken blijven daardoor even zovele uitspra
ken over de onmogelijke positie van de 
kunst. Haacke kan laten zien hoe de kunst 
met handen en voeten gebonden is aan een 
besmet financieel circuit, maar zijn praktijk 
toont tegelijk dat er geen andere mogelijk
heid is. Bij succes blijkt namelijk ook deze 
vorm van kritiek opgenomen te kunnen 
worden in de cultuurindustrie, zodat de 
reflexieve kritiek buiten spel wordt gezet. In 
hetgevalvande vermeende marginalisering 
staat Haacke zelf buiten spel; kritisch suc
ces leidt dan tot een zekere onzichtbaarheid. 
Buchloh houdt het meest van kunst die zich 
met de maatschappij verbindt door duide
lijk te maken dat zij dat niet kan.

Dubbelzinnige ambiguïteit

In het voorwoord van deze essaybundel 
neemt Buchloh afstand van zijn meer dog
matische standpunten. Met Bürger deelde 
hij, volgens hem, de misvatting dat de crite
ria voor de beoordeling van kunst gekop
peld moesten zijn aan of een model moesten 
vormen voor politieke slagkracht, of min
stens moesten getuigen van kritische 
negativiteit. Hoewel het duidelijk is dat dit 
programma inderdaad aan de meeste van 
zijn teksten uit de jaren tachtig ten grond
slag ligt, is het zeer de vraag of zijn huidige 
benadering hier wel zoveel van verschilt. 
Het artikel over Yves Klein en Arman is 
geschreven in 1998 en de aandacht voor 
kunstenaars als deze, die het door Buchloh 
verfoeide spektakel vooropstellen, sugge
reert inderdaad een nieuwe blik. Maar hoe
zeer Buchloh ook zijn best doet, hij wil maar 
geen positieve visie op dit werk ontwikke
len. Klein wordt, zoals ik hierboven heb 
laten zien, afgerekend op zijn mythologi- 
sering. De Witte orchidee van Arman mag 
rekenen op een welwillender ontvangst; 
maar om daartoe in staat te zijn, heeft 
Buchloh een constructie nodig die toont hoe 
hij worstelt met zijn verleden: “(...) door 
een auto te kiezen die op dat moment in 
Duitsland duidelijk beschouwd werd als het 
toppunt van luxeconsumptie, en die aan een 
in scène gezette destructie te onderwerpen, 
blies Arman letterlijk het wezenlijk sym
bool van Duitse (zo niet Europese) onder
drukking en ontkenning op. En door juist de 
technologie van de oorlog te gebruiken om 
het onderdrukkingsapparaat open te breken 
en zo de herinnering waaraan de onderdruk
king trachtte te ontkomen tot leven te wek
ken, construeerde Arman een eigenaardige 
paradox, waarin hij het sculpturaal object 
tegelijkertijd onderwierp aan vergetelheid 
en spektakel aan de ene kant, en onderdruk
king en herinnering aan de andere.” Hoewel 
Buchloh het vermoeden heeft dat hier een 
esthetiek ontstaat die de bestaande structuur 
eerder mimetisch dan discursief probeert te 
ontregelen, door namelijk niet een oppositio
nele positie te formuleren maar van binnen
uit inauthenticiteit en ontkenning zichtbaar 
te maken, schiet deze esthetiek in zijn ogen 
toch te kort. Juist omdat de onderdrukking 
van het historisch bewustzijn en de 
spectacularisering van de samenleving zich 
op het gebied van het visuele afspelen, bete
kent een dergelijke strategie een definitieve 
capitulatie.

Wanneer Buchloh zich eerder in het 
artikel afvraagt waarom in de Europese beel
dende kunst van de jaren vijftig zo weinig 
historische reflectie plaatsvindt en zo wei
nig kritiek op de bestaande maatschappe
lijke orde wordt geformuleerd, terwijl dat in 
de literatuur en de filosofie wel gebeurt, is 
zijn verbazing niet erg verbazingwekkend. 
Want het was in diezelfde jaren dat het 
visuele een onmacht of zelfs bedrieglijkheid 
werd toegedicht die de formulering van elke 
vorm van verzet op visueel niveau bij voor
baat uitsloot. Van Adomo tot Debord werd 
het beeld als valse geruststelling of opzette

lijke misleiding gezien, die, zoals in het 
geval van Debord, alleen door een dis
cursieve analyse kon worden ontmaskerd. 
Dat zijn de uitgangspunten waarmee 
Buchloh is opgegroeid en die hij de rest van 
zijn leven trouw zal blijven. Buchloh zou 
kritiek op visueel niveau nog niet herken
nen als hij er zijn nek over brak.

Dat heeft verstrekkende gevolgen voor 
zijn oordeel over verschillende vormen van 
beeldende kunst, maar ook voor de manier 
waarop hij die kunst analyseert. Een kunst
werk dat de dubbelzinnigheid van de positie 
van de kunst laat zien als beeld, legt zich in 
zijn ogen neer bij de almacht van het spek
takel. Een werk dat daarentegen de onhoud
bare positie van de kunst formuleert in de 
vorm van nadrukkelijk tegenstrijdige uit
spraken (in de zin van ‘dit is een kunstwerk’ 
en ‘dit is geen kunstwerk’) neemt een kriti
sche positie in. Terwijl hij het min of meer 
beeldvijandige werk van kunstenaars als 
Asher, Buren en Haacke eenduidig naver
telt aan de hand van hun bedoelingen, gaat 
hij bij de kunstenaars waarvan hij het werk 
niet als statement kan lezen op zoek naar 
dieperliggende motieven en tegenstellin
gen.

De teleurstelling van het gelijk

Het is wat makkelijk om Buchloh af te 
rekenen op een starre theorie die hem, ook al 
zou hij er vanaf willen raken, als een scha
duw blijft volgen. De verleiding door de 
theorie is een bekend gegeven, maar dat 
betekent niet dat er snel iets voor in de plaats 
gesteld kan worden. Om tot begrip te komen 
is theorie noodzakelijk, ook al is vereen
voudiging daarbij onontkoombaar. De keer
zijde ervan is het woud van feiten zonder 
verwachting. Zonder theorie kan geen sa
menhang worden aangebracht en geen ana
lyse gemaakt. Alleen ontstaan grote proble
men wanneer de gehanteerde theorie zich 
niet of nauwelijks meer laat toepassen, omdat 
nog maar een paar kunstwerken de taal 
willen spreken die de theorie verstaat. De 
gevoelens van macht en onmacht waarmee 
dit proces gepaard gaat, zijn goed verwoord 
door Peter Bürger in de catalogus van de 
laatste Documenta. In het begin leidt een 
theorie tot gevoelens van almacht. Het ver
trouwen in het vermogen ervan om de we
reld bloot te leggen en vorm te geven, kent 
geen grenzen. Maar op een gegeven mo
ment verdwijnt het enthousiasme en daar
mee ook het vertrouwen. Het gevoel de 
sleutel tot de wereld te bezitten maakt plaats 
voor onmacht en teleurstelling. “Omdat we 
niet langer geloven in ons eigen gereed
schap, kijken we toe hoe de maatschappij 
waarin we leven naar de ecologische, so
ciale en - uiteindelijk - economische on
dergang wankelt, niet in staat iets te onder
nemen behalve toekijken.” [4] De vraag is 
echter of bij zowel Bürger als Buchloh de 
ondergang niet bij voorbaat in hun theorie 
zit ingebouwd. In zijn Theorie der 
Avantgarde vertoont Bürger geen enkel 
vertrouwen in het vermogen van de beel
dende kunst om daadwerkelijk een bijdrage 
te leveren aan een nieuwe maatschappij- 
vorm. Buchloh van zijn kant gelooft spora
disch nog wel in de kunst, maar zoals we 
gezien hebben is dat vooral kunst die haar 
eigen onmogelijkheid discursief uiteen kan 
zetten. Beide schrijvers willen wel een an
dere maatschappij, maar de verdringing van 
het verleden, de spectacularisering en an
dere vormen van Verelendung lijken in hun 
algemene schets van die wereld onstuitbaar 
hun weg te vervolgen. In die zin zou de 
huidige stand van zaken hen met vreugde 
moeten vervullen: hun theorie blijkt te klop
pen.

Bij nader inzien zit de teleurstelling in 
deze theorie bij voorbaat ingebakken: er is 
altijd al iets verloren gegaan en de kans op 
herstel is miniem. In zijn inleiding merkt 
Buchloh op dat de rol van de theoreticus 
problematisch werd vanaf het moment dat 
de theorie onder impuls van de conceptuele 
kunstenaars in de kunst werd opgenomen. 
Als onderdeel van de cultuurindustrie ver
loor de theoreticus zijn onafhankelijke posi
tie. Merkwaardig is daarbij dat Buchloh zijn 
meest dogmatische artikelen produceert in 
de jaren tachtig, op het moment dus dat de 
theoreticus geen rol meer kan spelen, maar 
ook op het moment dat de cultuurindustrie 
naar zijn mening elke vorm van verzet on
mogelijk maakt. Wanneer in de jaren ne

gentig vervolgens sprake is van een terug
keer van idealen in de kunst, maar ook in de 
maatschappij, lijkt Buchloh zich geen raad 
meer te weten. De laatste jaren trekt hij zich, 
net als het blad October waarvan hij redac
teur is, steeds meer terug in het verleden. De 
meeste artikelen gaan over de kunst van de 
jaren vijftig, de kunst van dit moment wordt 
bijna geheel genegeerd.

Het is jammer dat de mimetische rela
tie tot de maatschappij die Buchloh bij 
Arman signaleert niet wordt uitgewerkt tot 
nieuwe theoretische inzichten. Andere za
ken zouden dan aan de dag kunnen treden, 
die een nieuw licht zouden kunnen werpen 
op de exacte aard van de dubbelzinnigheid 
waarmee kunstenaars als Arman en Klein 
de aanstormende consumptiecultuur tege
moet traden. Vanuit mimetisch gezichtpunt 
zouden ineens de carcrashes van Warhol, in 
hetzelfde jaar ontstaan, het blikveld kunnen 
betreden. Maar voor Buchloh is telkens 
opnieuw de readymade van Duchamp het 
uitgangspunt, enkel en alleen omdat dat 
werk een uitspraak bevat. De maatschappij 
waarin deze kunst zich afspeelt en waarop 
zij minstens evenzeer betrokken is als op het 
werk van tijdgenoten en voorgangers, blijft 
bij Buchloh een schimmig geheel waarmee 
haastig wordt afgerekend. De ontwikkeling 
van de samenleving is voor hem een schema, 
een tekst die zich naar een onvermijdelijk 
einde toeschrijft.

Telkens opnieuw blijkt weer dat kunst 
voor Buchloh in de eerste plaats discursief 
dient te zijn. Er moet kortom altijd een 
verhaal zijn waaraan de criticus zijn verhaal 
kan koppelen, een tekst die er al is voor de 
zijne. Hoewel hij in het voorwoord afstand 
neemt van bepaalde uitgangspunten reflec
teert hij nergens zijn methode en, wat erger 
is, bezint hij zich nergens over de vraag wat 
de positie van de theoreticus/criticus daarbij 
zou kunnen zijn. De wat ongelukkige schei
ding die is aangebracht tussen de kunst
kritische stukken die hier gebundeld zijn en 
de historische en theoretische essays, die 
nog in een volgend deel moeten verschij
nen, draagt daar niet bepaald toe bij. Op het 
eerste gezicht is ook de ordening van de 
artikelen volstrekt onbegrijpelijk. Een his
torische ordening op kunstenaar valt niet te 
ontdekken, maar ook de geschiedenis van 
Buchloh’s denken zelf blijft uit het zicht 
omdat zijn geschriften niet op jaar van ver
schijnen na elkaar geplaatst zijn. Bij nader 
inzien heeft Buchloh teruggegrepen op het 
enige principe waarin hij heilig gelooft: als 
uiterste consequentie van de discursiviteit 
zijn de artikelen alfabetisch geordend. Van 
Asher tot Weiner. And back again, ben je 
geneigd daaraan toe te voegen.

Noten

[ 1 ] Peter Bürger, Theorie der Avantgarde, 
Edition Suhrkamp, Frankfurt am Main, 
1974.
[2] Benjamin H. D. Buchloh, Neo- 
avantgarde and Culture Industry; Essays 
on European and American Art From 1955 
To 1975, Cambridge, Massachusetts / 
London, The MIT Press, 2000.
[3] The Political Potential of Art, gesprek 
tussen Benjamin Buchloh, Catherine David 
en Jean-François Chevrier, documenta X - 
the book, Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 
1997, p. 384
[4] Ibid., p. 379
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Over Slavoj Zi
Een antitotalitair subject

, Did Somebody Say Totalitarianism? Five Interventions in the (Mis)use of a Notion

Marc De KESEL
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Er was eens een gemeenschap van schur
ken, dat wil zeggen het waren geen schur
ken, maar gewone mensen. Zij bleven el
kaar altijd trouw.
(Franz Kafka)

Von Euch werden die meisten wissen, was 
es heifit, wenn 100 Leichen beisammen lie
gen, wenn 500 daliegen oder wenn 
1000 daliegen. Dies durchhalten zu haben 
und dabei —abgesehen von Ausnahmen 
menschlicher Schwachen - anstandig 
geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. 
Dies ist ein niemals geschriebenes und 
niemals zu schreibendes Ruhmesblatt 
unserer Geschichte.
(Heinrich Himmler, 4 oktober 1943)

De boeken die Slavoj iek al een goede 
tien jaar op de wereld loslaat (hij publi
ceerde er in die korte tijd meer dan twintig), 
zijn geen boeken in de academische zin van 
het woord. Het zijn geen afgeronde gehelen 
waarin telkens een welbepaald thema 
exhaustief wordt uitgewerkt. Daarvoor is 
zijn stijl, net als die van Nietzsche trouwens, 
te aforistisch. De titel van een boek, ja zelfs 
die van een hoofdstuk, verbergt doorgaans 
een aaneenschakeling van korte analyses 
die erg uiteenlopende thema’s aankaarten. 
Ze hebben wel allemaal met cultuurkritiek 
te maken, en niet zelden worden ze gelar
deerd met een goede dosis filmkritiek.

Voor dat laatste is Zizek nog het meest 
bekend. Eén van zijn eerste publicaties ging 
over Hitchcock, en verwijzingen naar 
Holly woodfilms of andere vormen van popu
laire cultuur bleven een rode draad in zijn 
werk. [1] Een tweede, even dwingende con
stante is de lacaniaanse blik die zijn cultuur
kritiek bepaalt. Hij gaat weliswaar te rade bij 
een ruimere keur filosofen (Kant, Hegel, Marx, 
Derrida, Rancière, Badiou, Jameson, Laclau, 
Lefort en zovele anderen), maar zijn hoofd
referentie is steevast de psychoanalytische 
theorie van Jacques Lacan. Alleen past Zizek 
die theorie vrijwel uitsluitend toe op politieke 
en culturele thema’s. Dat laatste verklaart 
mede zijn opmerkelijke populariteit. Boven
dien slaagt hij erin het duistere, wazig klin
kende conceptenapparaat van Lacan op een 
nieuwe en heldere manier te articuleren. Poli
tieke feiten, populaire films, Stephen King- 
detectives: door de manier waarop Zizek ze 
beschrijft, werpt hij een verrassend concreet 
licht op de meest abstracte concepten uit het 
lacaniaanse instrumentarium.

Dit alles geldt ook voor zijn recent 
verschenen boek Did Somebody Say 
Totalitarianism? Five Interventions in the 
(Mis)use of a Notion. Ookhier speelt Lacan 
een sleutelrol in zijn analyses, en zijn de 
verwijzingen naar film en populaire cultuur 
legio. Tenslotte vinden we ook hier een 
veelheid van thema’s. Misschien is alleen 
de titel - met name de vraag die hij bevat - 
op een speciale manier meer ‘to the point’. 
Na lectuur van het boek kan men zich inder
daad de vraag stellen of ‘iemand het hier wel 
over totalitarisme had’. Jazeker, één van de 
essays gaat over de Stalinterreur en dus over 
totalitarisme, één stelt de vraag naar de 
totalitaire tendens van de Cultural Studies, 
maar daarmee moet de lezer het doen. De 
andere essays vermelden het thema alleen 
terzijde en zijn daarom nooit echt een ‘inter
ventie’ over het ‘(mis)bruik van de term’.

Toch wil ik mijn bespreking van dit 
boek hoofdzakçlijk richten op het thema 
‘totalitarisme’. Zizek heeft nauwelijks boe
ken geschreven die dat onderwerp niet ten
minste even aanraken; dat kan ook niet 
verwonderen voor een inwoner van Ex- 
Joegoslavië die onder zo’n totalitair regime 
is opgegroeid. Dit thema laat echter ook toe 
de specifieke meerwaarde toe te lichten van 
Zizeks lacaniaanse perspectief. De bizarre 
praktijken waaraan een totalitair systeem 
zich overgeeft - denk alleen maar aan de 
terreur van het Stalinbewind - verschijnen 
dankzij die theoretische invalshoek in een 
helderder licht. Tenslotte geeft dat thema 
mij de kaqs om even te wijzen op de zwakke 
plek in Zizeks lacaniaans georiënteerde 
cultuurkritiek; al zal ik meteen moeten aan
geven dat deze zwakke plek onze ganse 
moderne cultuurkritiek plaagt, misschien 
wel onze moderne cultuur überhaupt.

1. AU is Cyber

In Did Somebody Say Totalitarianism ? heeft 
Slavoj Zizek het op een bepaald moment 

6 over Big Brother en reality shows in het 

algemeen. In zijn typische directe stijl laat 
hij zich ontvallen: “Wat is dus zo ontstel
lend aan die ‘reality soaps’? Het afgrijzen 
dat gevoelige zielen met ‘Big Brother’ be
kruipt, is van dezelfde orde als het afgrijzen 
dat velen van ons ervaren bij virtuele 
cyberseks. De harde les die virtuele seks ons 
leert is niet dat wij daar geen ‘reële seks’ 
meer hebben, dat we geen intens contact 
meer hebben met het lichaam van een ander 
maar alleen gestimuleerd worden door 
substantieloze beelden die vanaf een scherm 
op ons af worden gebombardeerd. Het be
treft veeleer de minder comfortabele ont
dekking dat er nooit zoiets als ‘reële seks’ is 
geweest: seks was altijd al een spel dat 
teruggaat op een of ander masturbatorisch 
fantasmatisch scenario.” (pp. 251-252, ei
gen vertaling) Dit soort omkering typeert 
Zizek. Wat we als het meest waarachtige en 
‘echte’ beleven - de liefdesdaad bijvoor
beeld - is op de keper beschouwd van elke 
echtheid verstoken. En wie denkt met Big 
Brother iets nieuws mee te maken, vergeet 
dat hij zich in alles wat hij doet altijd al door 
‘Grote Broer’ bekeken weet (en zich onbe
wust ook bekeken wil weten). Het echte was 
in feite altijd al vals, en pas het valse blijkt 
het enige ‘echte’ te zijn: dievparadox is één 
van de basisstrategieën van Zizeks cultuur
kritiek.

De theorie waarmee hij deze paradox 
uittekent, is in de eerste plaats lacaniaans. 
Ze gaat ervan uit dat we onszelf en onze hele 
werkelijkheid niet reëel, maar symbolisch 
beleven. We beleven de dingen niet zoals ze 
zijn, maar als ‘betekenaars’, als dingen die 
hun betekenis niet in zich dragen, maar voor 
die betekenis doorverwijzen naar steeds weer 
andere betekenaars. En dit doen ze einde
loos zo door, zodat de echte betekenis, het 
reële ding zelf, ons voorgoed ontglipt. Dit is 
trouwens wat we als verlangende wezens 
juist zo nodig hebben: een universum waar. 
niets zomaar is wat het is, maar elk element 
ons doorstuurt naar weer een ander element. 
Op die manier wordt ons verlangen nooit 
echt bevredigd, en dat is maar goed ook, 
want- aldus Lacan -wij vallen zondermeer 
met dat verlangen samen. We hebben niet 
zozeer verlangens, we zijn één en al verlan
gen. Werden we daarin ooit definitief be
vredigd, dan hielden we op te bestaan. Het 
element waarin dat verlangen kan gedijen is 
daarom niet het reële, maar de gladde, talige 
wereld van de betekenaars. In die zin is voor 
Lacan - en voor Zizek- inderdaad alles 
virtueel te noemen. Of, om het met Kant te 
zeggen, de dingen zelf blij ven ons ten enen
male onbekend. Ook in een seksuele relatie 
gaan wij om met iets virtueels, met ‘beteke
naars’ en niet met de ware kern of de volle 
essentie van onze partner. Wat we ook doen, 
we blijven opgesloten in een ‘virtuele’ we
reld van betekenaars, in wat Lacan de sym
bolische orde, de ‘Grote Andér’ noemt en 
waarnaar Zizek in bovenstaand citaat ver
wijst als naar de ‘Grote Broer’.

En wie zijn wij zelf nog in die virtuele 
wereld, in dat universum van betekenaars 
dat ons ter sprake brengt? Ook voor onszelf 
geldt dat we er niet ‘reëel’ zijn, maar we zijn 
er evenmin als betekenaar. We zijn er alleen 
als datgene waarnaar die betekenaars niet 
ophouden te verwijzen. Geen van hen stelt 
ons ooit als zodanig aanwezig. We blijven 
in laatste instantie altijd de grote afwezige 
in ons eigen verhaal, ook al bestaan we in de 
meest strikte zin slechts in en door dat 
verhaal. Dit is wat de lacaniaanse psycho
analyse de paradox van het subject noemt: 
de drager van het verhaal - het subject er
van, want dat is de letterlijke betekenis van 
subjectum: drager, platform, grondvlak - is 
geen betekenaar in het verhaal, maar iets dat 
er als het ware buiten valt en alleen maar 
bestaat omdat dit verhaal ernaar verwijst.

Ondertussen zijn we in een virtuele 
dimensie van de tweede graad beland. Ik 
leef niet alleen in een virtuele (want uit 
betekenaars bestaande) wereld, maar bo
vendien is diegene die ‘ik’ in die wereld 
denk te zijn nog eens extra virtueel: ‘ik’ val 
immers met geen enkele betekenaar samen, 
maar ik blijf hoe dan ook de afwezige waar
naar al die betekenaars niet moe worden te 
verwijzen, ook al komt die verwijzing ner
gens definitief aan. Het virtuele treft ons dus 
op een dubbele manier: de wereld waarin 
we leven is virtueel én daarbinnen bestaan 
wijzelf enkel als een afwezige, als diegene 
die daar nooit reëel aanwezig zal zijn ge
weest en, zo je wil, voorgoed virtueel zal 
blijven. Dit is, kernachtig geformuleerd, de 
basisparadox van Lacans subjecttheorie.

Een cultuurkritiek die zich lacaniaans 
oriënteert, zoals die van Zizek, maakt van 
die paradox meestal het formele schema 

van haar analyses. Eerst wordt het virtuele, 
symbolische karakter van de werkelijkheid 
blootgelegd (de werkelijkheid is niet de 
reële objectiviteit waarvoor wij ze houden, 
maar een geheel van betekenaars dat bezet 
is door ons verlangen) en vervolgens wordt 
onderzocht hoe dit symbolisch universum 
wordt ‘gedragen’ door een subject dat daar 
op een vreemdsoortige manier altijd ergens 
buiten staat, zonder dat het daarom reëler 
zou zijn dan de betekenaars die het repre
senteren. Een ideologie of een regime, zo 
zal blijken, wordt in Zizeks ogen totalitair 
wanneer ze de virtualiteit die zowel de rea
liteit als het subject treft, gaat loochenen. In 
die loochening ontwaart hij een perverse 
(letterlijk: verdraaide) logica. Uitgerekend 
die logica stelt Zizek in staat om de listen te 
ontwarren waarin een totalitair systeem ver
strikt kan raken.

2. Van de communistische regen 
in de nationalistische drop

Dat het totalitaire karakter van een politiek 
systeem niet teruggaat op het reële waar
heidsgehalte ervan, heeft Zizek kunnen on
dervinden in het land waar hij opgroeide, 
het voormalige Joegoslavië - hij komt uit 
het Sloveense Ljubljana. Toen het commu
nistisch systeem, dat door Tito ooit zo ‘to
taal’ was in elkaar gezet, einde jaren tachtig 
in elkaar zakte, dacht iedereen dat dit nage
noeg geruisloos zou gebeuren. Het systeem 
had zich in de loop der jaren behoorlijk 
uitgehold. Zizek vertelt zelf hoe de Partij in 
die jaren haar nieuwe leden niet rekruteerde 
onder diegenen die overtuigd communist 
waren, maar juist onder diegenen die dat 
niet waren (pp. 91-92). Niet dat men open
lijk voor dissidenten koos, maar men liet 
toch alleen kandidaten toe die in hun solli
citatiegesprek de indruk gaven dat ze, on
danks alle uiterlijke lof die ze het commu
nisme, toe wuifden, toch wel beter wisten. 
Het gehele politieke spel was in de nadagen 
van het regime één grote schijnvertoning 
geworden, waar niemand nog echt in ge
loofde, de verantwoordelijken nog het minst. 
Het ooit zo machtige dictatoriale systeem, 
dat mensen decennia lang aan de ketting had 
gehouden, leek als vanzelf plaats te zullen 
ruimen voor de langverwachte vrije samen
leving. Althans, dat dacht men. Wij weten 
ondertussen beter. Toen het bouwsel van 
leugens en zelfbedrog ineenzakte, brak niet 
het tijdperk van de lang verhoopte vrijheid 
aan, maar stevende het land af op een regel
rechte catastrofe. Een niet te stuiten golf van 
nationalismen ontketende in het toenmalige 
Joegoslavië oorlog na oorlog.

Volgens Zizek valt daar in ieder geval 
uit af te leiden dat het communistische sys
teem zijn consistentie niet ontleende aan 
zijn reële waarheidsgehalte, maar aan de 
kracht van de betekenaars waarin het zich 
uitte, hoe hol en nietszeggend die verder 
ook waren. Het hele systeem was één grote 
schijnvertoning geworden, en toch was die 
schijn zijn enige ‘ware’ grond. Toen het 
kluwen van die holle betekenaars implo- 
deerde, omarmden de mensen niet hun vrije 
‘zelf, maar gingen ze zich prompt en hard
nekkiger dan ooit aan nieuwe betekenaars 
vastklampen. Die waren zo mogelijk nóg 
inhoudslozer. Natie, volk, Groot-Servië of 
Kroatië: meer dan ooit was men bereid om 
in naam van die galmende woorden op oor
logspad te gaan, en er zonodig zelfs zijn 
leven voor te geven. Met de uittocht van de 
oude betekenaars had mén het rijk van de 
vrijheid alleen opnieuw voor zich uit
geschoven. Het ene verhaal had enkel het 
andere afgelost. Ook nu bestond ‘vrijheid’ 
uitsluitend in het gedaas van slogans en 
leuzen, die steeds luider klonken, al was het 
maar om te verdonkeremanen dat de echte 
vrijheid met de dag utopischer werd.

Het extreme van de situatie maakt 
duidelijk hoezeer de mens inderdaad slechts 
een ‘drager’ - een ‘subject’ - van beteke
naars is. De mens was niet werkelijk vrij, hij 
was alleen ‘drager’ van een reeks slogans 
die beweerden dat hij dat was. Zijn ‘vrij
heid’ bestond alleen in de verhalen en de 
visioenen die hij zichzelf voorhield of die 
anderen hem voorhielden. ‘Vrijheid’ was 
enkel de naam voor een keten van beteke
naars, en al verwezen die allemaal naar een 
‘vrije mens’, de vrije mens zelf schitterde 
door zijn afwezigheid. Hij was met handen 
en voeten gebonden aan het discours dat 
zijn vrijheid predikte. Het vrijheidsdiscours 
kon immers zonder problemen van zijn aan
hangers vragen dat ze hun vrijheid aan ‘de 
vrijheid’ opofferden. Het was Karadi 
menens, toen hij zijn mensen voorhield hoe 
ze na de oorlog, in een van vreemde ethnieën 

gezuiverd Bosnië, vredig en gelukkig hun 
kinderen op de arm zouden nemen. In die
zelfde frase waarin hij het paradijs voor de 
geest riep, eiste hij echter van de vaders van 
die kinderen dat ze bereid waren om voor 
dat vrije Bosnië te sterven. Dat die laatsten 
hem onvoorwaardelijk geloofden, dat ze 
zich spontaan aan lege betekenaars als ‘vrij
heid’, ‘eigenheid’, ‘volk’ gingen vast
hechten, toont weerom dat hun identiteit er 
uitsluitend in bestond ‘drager’ (subject) van 
‘virtuele’ betekenaars te zijn. Ook als zij 
stierven (en zelfs doordat zij stierven) zou
den die ‘vrijheid’ en die ‘eigenheid’ over
eind blijven. Zij leefden van een door en 
door virtuele vrijheid. Zij bestonden maar 
als ‘dragers’ van die virtuele betekenaar die 
hen tot in de dood aan zich bond en hen de 
facto vooral onvrij maakte. Hoe macaber 
ook, er is waarschijnlijk geen betere illus
tratie te bedenken voor wat Zizek (met 
Lacan) het ‘primaat van de betekenaar’ 
noemt, of voor wat hij bedoelt met het 
virtuele statuut van het menselijk subject.

3. Verdringing versus loochening

De golf van racistische nationalismen die 
Ex-Joegoslavië heeft geteisterd en tot op 
heden nog teistert (denk maar aan het op
laaiende Kosovaars nationalisme) vertoont 
voor Zizek dezelfde totalitaire trekken als 
het teloorgegane regime van Tito. Waarin 
berust nu precies dat totalitaire? Zeker niet 
in het web van leugens waarmee de samen
leving zich recht hield, en waarin ze op de 
duur verstikte. Vanuit lacaniaans perspec
tief bestaat de werkelijkheid immers so
wieso uit niets anders dan holle, in se zin
loze en dus onware betekenaars. Elke 
waarheid gaat in oorsprong terug op een 
‘eerste leugen’. Wil zo’n waarheid zich echt 
waarmaken, dan kan ze dat alleen door te 
liegen over het feit dat ze op die ‘eerste 
leugen’ teruggaat. Een waarheid is maar 
mogelijk inzoverre ze over haar leugenach
tige ‘grond’ liegt, inzoverre ze verzwijgt dat 
ze niet in de reële werkelijkheid grondt, 
maar in de materialiteit van haar beteke
naars. Dit geldt voor elke waarheids- 
aanspraak, eender of die nu totalitair, demo
cratisch of fundamentalistisch is. Zizek zal 
het totalitaire karakter van een regime niet 
relateren aan de onwaarheid die het verkon
digt, maar aan de formele manier waarop 
het zich verhoudt tot de oerleugen waarop 
zijn waarheid noodzakelijkerwijze terug
gaat. Ofwel kan het die oerleugen verdrin
gen, ofwel kan het die loochenen.

Cruciaal is hier het wezenlijke onder
scheid dat de lacaniaanse psychoanalyse 
maakt tussen verdringing en loochening. 
Wanneer ze stelt dat de leugen die aan de 
basis van de waarheid ligt, wordt verdron
gen, dan veronderstelt ze daarbij dat er nog 
altijd iets van die leugenachtigheid in het 
waarheidsdiscours blijft meespelen. Dat 
komt alleen al omdat, zoals het al luidt bij 
Freud, het verdrongene altijd op een of 
andere manier terugkeert. Verdringing be
paalt dan ookde manier waarop wij normaal 
met de leugenachtige grond van de waar
heid omspringen. Natuurlijk zweren we bij 
de waarheid, maar voor we het beseffen, 
voegen we er zelf aan toe dat iedereen zijn 
eigen waarheid heeft en alles toch zo relatief 
is. Zelfs wie van de waarheid de heiligste 
zaak van de wereld maakt, is soms maar wat 
blij dat geen enkele waarheid definitief im
muun is voor kritiek. Onze democratie zal 
het weliswaar nooit openlijk erkennen, maar 
de centrale plaats die ze voor kritiek in
ruimt, verraadt dat ze de leugenachtige grond 
van de waarheid impliciet wil laten meespe
len. Aldus bevestigt ze onbewust dat waar
heid vooral een kwestie van verlangen naar 
waarheid is en dat precies daarom geen 
enkele stelling of bewering dat verlangen 
ooit definitief kan bevredigen. Wanneer deze 
wezenlijke onmogelijkheid onze omgang 
met waarheid heimelijk aan de gang houdt, 
spreken we van verdringing.

Met de notie van loochening beschrijft 
de lacaniaanse psychoanalyse een totaal 
ander procédé. Het feit dat elke waarheid 
drijft op een onstilbaar verlangen naar waar
heid, wordt hier zonder meer ontkend. Dat 
een leugen de waarheid schraagt, wordt 
geloochend, en dit gebeurt door aan de 
waarheid een echte, reële grond toe te ken
nen. Een Serviër is geen Serviër omdat hij 
zo innig verlangt een Serviër te zijn (waar
mee hij impliciet te kennen geeft dat hij dat 
niet zomaar is), maar omdat zijn reële na
tuur zonder meer met zijn Serviër-zijn sa
menvalt.

Zo’ n gedachte kan op zich geen kwaad, 
ware het niet dat de waarheidsaanspraak die



erin besloten ligt, een gewelddadige kern 
verbergt. De mens is en blijft hoe dan ook, 
op het meest fundamentele niveau, gete
kend door een onophefbaar tekort; hij is een 
niet te stillen verlangen. Ook een loochening 
kan zijn tekort niet wegwerken. Ze kan het 
alleen verschuiven of, drastischer, op een 
ander afschuiven. Wanneer ik pretendeer 
de absolute waarheid in pacht te hebben, en 
die waarheid wordt door de feiten tegenge
sproken, dan zal ik de schuld algauw bij 
anderen leggen. In mijn ogen is het hun 
ongeloof, hun kritiek, hun sabotage die be
letten dat mijn onaanvechtbare waarheid 
concreet gerealiseerd wordt. En vóór ik het 
besef, raak ik ervan overtuigd dat ik, om 
mijn waarheid de kans te geven die ze ver
dient, hen moet aanpakken en desnoods uit 
de weg ruimen.

4. Perversie

Ziehier in een notendop de perverse struc
tuur van een totalitair discours, zoals Zizek 
dat in veel van zijn werken analyseert. Hij 
verwijst daarbij vaak naar de communis
tische doctrine die onder Stalin zijn totali
taire apotheose heeft gekend. Voor het com
munistische discours stond één ding vast: 
de kapitalistische uitbuiting van het proleta
riaat moest noodzakelijk uitlopen op de 
klassenstrijd en die moest naar de wetten 
van diezelfde logica - die van het ‘dialec
tisch materialisme’ - uitmonden in een 
klassenloze maatschappij. Welnu, met de 
oktoberrevolutie van 1917 was die klassen
strijd er geweest, het proletariaat had de 
overwinning behaald. Het stond dus als een 
paal boven water dat de ‘dictatuur van het 
proletariaat’, die de uitkomst was van deze 
noodzakelijke ontwikkeling, de samenle
ving stelselmatig dichter bij de klassenloze 
‘hemel’ zou brengen. En toch, hoe was het 
dan mogelijk dat die ‘hemelse waarheid’ 
maar geen werkelijkheid wilde worden? 
Hoe kwam het dat de socialistische maat
schappij er niet in slaagde de kapitalistische 
welvaart te overtreffen? Hoe kon het dat 
armoede, sociale ongelijkheid, corruptie, 
vriendjespolitiek en alle andere kwalen van 
deoudebourgeoismaatschappij schering en 
inslag bleven in de enige ware, want com
munistische samenleving?

De angel in dit discours bestond erin 
dat het geen blijf wist met zijn eigen 
feilbaarheid, met de eigen fouten en met die 
van anderen. Op al die ‘fouten’ kon het 
systeem alleen maar reageren door ze on
verwijld aan anderen toe te schrijven. Het 
waren de anderen die de vooruitgang tegen
hielden, het waren de anderen die de ar
moede en de ongelijkheid in stand hielden 
en heimelijk samenschoolden tegen het com
munistische project. Wat fout liep in die 
samenleving kon alleen door ‘vijanden van 
het volk’ zijn veroorzaakt. Het kwam er dus 
op aan die vijanden te ontmaskeren, hen 
onschadelijk te maken en desnoods te elimi
neren. Uiteraard waren die anderen vooral 
de kapitalistische naties die zich, in de ogen 
van het regime althans, alleen bedreigd kon
den voelen door de opmars van de zege- 
zekere ‘internationale’. Maar men viseerde 
evengoed de ‘volksvijanden’ binnen de 
landsgrenzen. Die saboteurs en spionnen 
waren rechtstreeks verantwoordelijk voor 
de achterstand die de concrete toestand van 
het communisme op haar waarheid had opge
lopen.

Eenmaal in werking was dit soort per
verse logica letterlijk tot alles in staat. Een
der wie kon op eender welk moment als 
‘vijand van het volk’ worden gebrandmerkt. 
Men moest daarom niet betrapt worden op 
actieve sabotage of andere vormen van bur
gerlijke ongehoorzaamheid; luieren in een 
tuinstoel en fluitend van zijn wodka nippen, 
terwijl even verder het paradijs van de ar
beid langs alle kanten wordt belaagd, was al 
voldoende om van hoogverraad te worden 
beschuldigd. Het minste teken, een ietwat 
verkeerde houding of een ongeïnteresseerd 
woord, kon al wijzen op een misdadig onge
loof in de onwankelbare waarheid van het 
communisme. En in dezelfde beweging 
werden de mankementen van het systeem 
op dat ongeloof afgeschoven: als het sys
teem niet goed werkt, dan omdat jij er niet 
genoeg in gelooft. Als je de dupe werd van 
dit soort double bind-logica, kreeg je in één 
redenering te horen hoe onaantastbaar de 
waarheid wel was én hoe erg het wel was dat 
jij ze zo had aangetast.

Inderdaad brengt deze logica altijd een 
‘jij’ in het geding, iemand die rechtstreeks 
en ten persoonlijken titel geacht wordt zich 
schuldig te verklaren aan datgene wat fout 
loopt in een ‘op zich’ onfeilbaar systeem. In
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feite ben je binnen zo’n totalitaire orde 
alleen al schuldig, omdat je een ‘jij’ of een 
‘ik’ bent, en dus niet zonder meer samenvalt 
met het ‘wij’ van de volmaakte socialis
tische samenleving. Als ik me maar even als 
enkeling opstel, naast de totaliteit van de 
samenleving, heb ik de waarheid van die 
samenleving al onherroepelijk beschadigd. 
Die houding vernietigt op zich immers al 
het ‘wij’ dat de communistische revolutie 
voor waar en echt wil doen doorgaan. Elke 
individuele, louter subjectieve aspiratie is 
verdacht geworden. Erger nog, ik moet niet 
alleen mijzelf behoeden voor dat soort slip
pertjes, ik heb ook de plicht om die bij mijn 
buurman op te sporen; want als ik ze bij hem 
niet tijdig ontdek, ben ik medeplichtig aan 
de sabotage die hij mogelijkerwijze al aan 
het voorbereiden is. En van zodra ik hem 
vanuit dat perspectief observeer, zal ik stel
lig ook iets vinden, want ook voor hem geldt 
dat om het even welke subjectieve daad een 
aanfluiting is van het communistische ‘wij’ 
en zodoende staatsverraad. Zelfs de minste 
weerstand tegen mijn verdachtmakingen, 
kan als een schuldbekentenis worden geïn
terpreteerd. Het doet denken aan Robespierre 
die, tijdens de hoogdagen van de toenma
lige terreur, aan de Assemblée een boekje 
toonde waarin hij alle namen van de verra
ders had genoteerd. Wie, zo vervolgde hij, 
nu opstaat en wil zien of ook hij er niet in 
vermeld staat, bewijst alleen l daardoor dat 
hij er had moeten in staan (Zizek verwijst 
naar dit voorval op p. 236). Eens die double 
bind-\ogica het niveau van de macht be
reikt, verwordt een samenleving binnen de 
kortste keren tot een paranoïde netwerk van 
verklikkers die allemaal bij voorbaat gelijk 
krijgen. Het sociale leven wordt dan herleid 
tot een ware heksenjacht waarbij iedereen 
onophoudelijk bezig is iedereen de Goelag 
in te jagen - in naam van de onwankelbare 
waarheid van de gevolgde doctrine.

Nogmaals blijkt hieruit dat die waar
heid alleen bestaat als verhaal - binnen de 
orde van de betekenaars - en dat de mens, 
als subject van die waarheid, daar letterlijk 
buiten valt. En eveneens maakt dit voor
beeld duidelijk dat een totalitaire logica dit

loochent. Zij loochent niet alleen het fic
tieve karakter van haar doctrine, maar mis
kent ook haar subject, dat wil zeggen de 
plaats buiten de orde van betekenaars, waar 
die betekenaars niettemin ‘plaatsvinden’. 
Daar, op die on-plaats, is de mens ‘drager’ 
van het communisme. De totalitaire logica 
van dit systeem zorgt ervoor dat dit subject 
letterlijk geloochend, want uitgestoten 
wordt. Dit is wat in de Goelag gebeurde. 
Daar kwamen uitgerekend de beste commu
nisten om, dit wil zeggen diegenen die de 
revolutie van bij het begin het duidelijkst 
‘gedragen’ hebben. Het systeem was op de 
duur dermate zijn eigen ‘dragers’ van onder 
zijn voeten aan het wegzuiveren, dat het 
zonder meer bezig was zelfmoord te plegen.

Macaber genoeg bestond Stalins bij
drage er vooral in die logica in te tomen. Hij 
heeft ze immers zelf niet uitgevonden; ze 
lag al volledig besloten in de blinde 
waarheidsaanspraak van de communistische 
doctrine. Stalin heeft zijn macht vooral aan
gewend om de perverse logica van het com
munisme naar zijn hand te zetten (Zizek 
gaat daarop in op pp. 120-122). Zijn belang
rijkste zorg was vooral dat het logische 
einddoel van de terreur in geen geval zou 
worden gehaald. Want dat einddoel kon 
alleen de zelfmoord van de Partij of die van 
de hele samenleving zijn. Omdat geen en
kele communist naadloos met de doctrine 
kon samenvallen, en omdat dus niemand 
echt zuiver was, kon een radicale ‘zuive
ring’ er alleen maar op neerkomen dat let
terlijk iedereen de Goelag zou worden inge
stuurd. Al was het maar omwille van de 
nakende oorlog met Nazi-Duitsland, was 
Stalin verplicht om eind jaren dertig dit 
macabere einddoel bewust op afstand te 
houden. [2]

5. u(Gelach)n

When the Party Commits Suicide is het 
derde essay in Did Somebody Say Totali
tarianism? Het gaat uitvoerig op die per
verse totalitaire logica in. Zizek bespreekt 
hier een recent boek dat op basis van nieuwe 
archiefgegevens een balans opmaakt van de

terreur onder het Stalinregime. [3] Hij ana
lyseert onder meer het proces waarin 
Boecharin, één van die oude ‘dragers’ van 
de revolutie, om totaal verzonnen redenen 
ter dood werd veroordeeld. De loochening 
van het ‘subject’ neemt er even groteske als 
macabere vormen aan.

Zizek vertrekt van een archief- 
document dat de letterlijke weergave bevat 
van het laatste treffen tussen Boecharin en 
het Centraal Comité op 23 februari 1937. 
Het gewezen lid van het Politbureau had een 
hongerstaking aangekondigd uit protest te
gen de onrechtvaardige beschuldigingen die 
tegen hem waren geuit. Tijdens die confron
tatie legt hij in alle eerlijkheid aan het Co
mité voor welke persoonlijke twijfels hij 
koestert met betrekking tot zijn eigen hon
gerstaking, en zijn eventuele zelfmoord. Hij 
kan enerzijds onmogelijk akkoord gaan met 
de onterechte aantijgingen, zodat hij wel 
naar een ultiem teken van protest moet grij
pen: hongerstaking, en zonodig zelfmoord. 
Anderzijds wil hij met de eventuele fatale 
afloop van zijn hongerstaking de Partij in 
geen geval schade berokkenen. Hij wil niet 
dat de Partij voor zijn dood verantwoorde
lijk kan worden gesteld. Boecharin legt het 
Comité vooral een persoonlijk, subjectief 
probleem voor. Hij kan niet toegeven aan 
het onrecht dat hem door de Partij wordt 
aangedaan, en toch wil hij niets afdoen aan 
zijn loyaliteit tegenover die Partij.

Zijn probleem is letterlijk dat van het 
subject. Hij bekent zich volledig verant
woordelijk voor de Partij, hij voelt er zich 
ondanks alle vernederingen nog steeds de 
‘drager’ (het ‘subject’) van, maar hij beseft 
tegelijk dat hij er, ondanks zijn onvoorwaar- 
delijke loyaliteit, niet restloos in opgaat. Hij 
behoudt zich nog een plaats voor, hoe ‘vir
tueel’ ook, buiten de Partij en verlangt van 
die Partij dat zij toegeeft dat hij zich van 
daaruit (vanuit dit ‘buiten’) aan haar heeft 
toegewijd. Hij wil het Comité duidelijk 
maken dat het niet zonder meer vanzelf
sprekend is dat iemand zich onvoorwaarde
lijk aan haar geeft en dat het dus respect 
afdwingt wanneer iemand dat uit vrije wil 
toch doet. Boecharin deinst er niet voor 
terug de naam en de faam van de Partij met 
zijn eigen leven te vrijwaren; maar hij ver
wacht dan minstens dat de leden van het 
Centraal Comité hem daarin zouden erken
nen. Hij is bereid zijn subjectpositie op te 
offeren, maar hij wil daarvoor wel worden 
gewaardeerd. Hij vraagt uitdrukkelijk dat 
tenminste die keuze niet wordt miskend. En 
uitgerekend hier wordt hij door zijn ‘kame
raden’ meedogenloos verloochend, een 
loochening die in de confrontatie van 
Boecharin met het Centraal Comité de vorm 
aannam van een anonieme, vernietigende 
lach. In een bepaalde passage uit het archief- 
document wordt dit effect nog verscherpt 
door een sarcastische reactie van Stalin zelf 
(pp. 102-103, eigen vertaling):

Boecharin: Ik wil mij niet door de kop 
schieten omdat de mensen dan zullen zeg
gen dat ik zelfmoord pleegde om de partij te 
treffen. Maar als het erop zou lijken dat ik 
aan een ziekte was bezweken, wat zouden 
jullie daardoor verliezen? (Gelach) 
Stemmen: Chanteur!
Vorosjilov: Jij schurk! Hou je wafel! Hoe 
gemeen! Hoe durf je zo te spreken!
Boecharin: Maar jullie moeten begrijpen 
hoe moeilijk het voor mij is om verder te 
leven.
Stalin: En is dat dan makkelijk voor ons?! 
Vorosjilov: Hebben jullie dat gehoord: ‘Ik 
zal mezelf niet door de kop schieten, maar ik 
zal bezwijken?!’
Boecharin: Jullie hebben makkelijk praten 
over mij. Wat zouden jullie al bij al verlie
zen? Kijk, als ik een saboteur ben, als ik een 
klootzak ben, waarom sparen jullie me dan? 
Ik maak nergens aanspraak op. Ik beschrijf 
jullie enkel wat in mijn hoofd omgaat, door 
welke hel ik heen ga. Als dit ook maar op 
een of andere manier enige politieke schade 
aanricht, hoe klein ook, dan staat het buiten 
kijf: ik doe alles wat jullie zeggen (Gelach). 
Maar waarom lachen jullie? Hier is abso
luut niets grappigs aan ...

Boecharin wil geen valse schuldbekente
nissen afleggen, maar hij wil evenmin iets 
doen dat de Partij - of het communisme als 
zodanig - zoukunnen schaden. Hij wildoen 
wat zij van hem vraagt, met name verdwij
nen, maar hij eist dat de Partij weet en erkent 
dat hij dat uit vrije wil doet. Maanden later, 
wanneer hij onder druk toch de gedicteerde 
(valse) schuldbekentenissen heeft onderte
kend, schrijft hij Stalin zelf nog een pijnlijk 
ontroerende brief waarin hij opnieuw om 7
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hetzelfde vraagt: of zijn vriend Koba (Stalin) 
tenminste wil erkennen dat hij (Boecharin) 
ook die valse bekentenissen uit vrije wil 
heeft gedaan (pp. 106-107). Hij gaat ermee 
akkoord dat Stalin hem onschuldig de dood 
moest insturen opdat de Partij van smet 
gevrijwaard zou blijven, hij vindt het goed 
dat hij zich mag opofferen ten gunste van de 
objectieve waarheid van het communisti
sche paradijs, maar hij wil minstens heime
lijk - waar niemand anders het dus merkt - 
door zijn vroegere medestanders in de sub
jectieve grootsheid van zijn daad (zijn of
fer) worden erkend. En uitgerekend dt wil 
niemand, noch de Partij, noch het Centraal 
Comité, noch Stalin. Ze willen er niet eens 
over praten. Ze kunnen die uitermate men
selijke aspiratie van Boecharin alleen weg
lachen. Dat is immers wat de totalitaire 
logica van de Partij eist: dat de beschuldigde 
zonder voorbehoud in zijn schuldbekente
nis verdwijnt, ook als subject, en zich rest
loos offert aan de waarheid van de Partij. 
Alleen dan kan zij zichzelf voorliegen dat 
zij zelf de enige on vervreemde ‘drager’ van 
die waarheid is.

6. Het subject van een totalitair systeem

Met zijn vraag om subjectieve erkenning, 
vraagt Boecharin immers dat men het ware 
‘subject’ van het communisme zou onder
kennen. Dit subject is niet het communisme 
zelf (dat uit niet meer bestaat dan een reeks 
zwevende, ‘virtuele’ betekenaars), maar ligt 
bij de ‘concrete’ communist voor zover die 
niet samenvalt met de betekenaars waaraan 
hij zich nochtans optrekt. Volgens het 
lacaniaanse model dat iek hanteert, is het 
communisme ‘van de orde van de beteke- 
naar’. Het is op zich een louter fictief sys
teem. De plek waar het concreet plaatsvindt 
(waar het zijn ‘drager’ of ‘subject’ vindt) 
behoort echter niet tot die fictieve orde; het 
is immers de plek waar het betekenaars
systeem per definitie tekortschiet, en uitge
rekend daar moeten we de mens situeren. 
Voor de lacaniaanse theorie heeft ook de 
mens geen consistentie op zich, aangezien 
hij die moet ontlenen aan de symbolische 
orde waarin hij zich waarmaakt. Maar als 
subject en drager ervan zet de mens op zijn 
beurt de consistentie van die orde op losse 
schroeven. Op die manier houdt hij het 
tekort - en dus het verlangen - van het sys
teem levendig. Juist in de mate waarin de 
concrete communist niet zonder meer op
gaat in het communisme, houdt hij dat 
ideaal in leven en garandeert hij dat het 
systeem ruimte laat voor de mens en zijn 
verlangen (wat in lacaniaans perspectief 
verwisselbare termen zijn).

We nemen dus altijd op een of andere 
manier deel aan het systeem alsof we er niet 
toe behoren, alsof we er buiten staan, en pas 
in die hoedanigheid zijn wij er het subject 
van. Het is dit ‘buiten’ - of, wat op hetzelfde 
neerkomt, dit subject, dit tekort, dit verlan
gen - dat door de perverse, totalitaire logica 
wordt ontkend.

Een ontkenning die zich echter al met
een verraadt. Zo was de merkwaardige 
samenhorigheid van de sovjetsamenleving 
in de jaren van de stalinistische terreur te 
wijten aan het feit dat iedereen zich, zij het 
heimelijk, buiten de communistische wet 
had gesteld. Terwijl die in principe een 
‘totale’ solidariteit eist, had iedereen wel 
ergens bekenden of onbekenden ten on
rechte verklikt. Er was nauwelijks iemand 
die over vrienden of kennissen niet de grof
ste leugens had verteld. Velen hadden bo
vendien ook hun laatste greintje zelfrespect 
verloren omdat ze de valsheid van die be
schuldigingen schaamteloos en publieke
lijk bekend hadden. Kortom, om trouw te 
bewijzen aan de volmaakte sociale samen
leving, had iedereen de meest basale sociale 
en morele wetten overtreden. In die zin 
hadden allen zich buiten de samenleving en 
haar wet gesteld, en namen zij precies van
uit dit ‘buiten’ aan die samenleving deel. 
Iedereen deed strikt wat hem gevraagd werd, 
maar de terreur dwong hen er onophoude
lijk toe om die plicht te vervullen vanuit een 
positie die aan de wet ontsnapte. Maar alle 
leden van de maatschappij moesten die po
sitie ook weer loochenen; en die gemeen
schappelijke leugen maakte hen wéér schul
diger en dus nóg sterker aan elkaar gebonden. 
De terreur onder Stalin maakte elke nor
male vorm van samenleven onmogelijk, en 
toch was de sociale cohesie toen hechter dan 
ooit. Terwijl niemand door het perfide virus 
van de terreur onbesmet was gebleven, werd 
iedereen verplicht te doen alsof die smet 
niet bestond en eenieder gewoon zijn plicht 
had gedaan.

Het perverse karakter van die plichts
getrouwheid wordt nog duidelijker aan de 
hand van een voorval uit een ander totalitair 
systeem, het nazisme; Het is bekend dat 
Himmler bij zijn eerste bezoek aan 
Auschwitz zodanig overstuur was dat hij 

niet in staat bleek de verzamelde kamp
bewakers toe te spreken. Bij zijn tweede 
bezoek had hij zich vermand; hij sprak hen 
met verve toe en drukte zijn bewondering 
uit voor het werk dat ze deden. Het uitroeien 
van de joden, zo stelde hij, is een taak die de 
natuur nu eenmaal van ons vraagt. En ik 
besef maar al te goed, vervolgde hij, hoe 
immens zwaar die opdracht is. Maar geluk
kig zijn wij het, Duitsers, die ons van die 
taak kwijten. Want wij doen het tenminste 
uit plicht en niet uit wreedheid, zoals an
dere, lagere rassen dat zouden doen. Alleen 
wij zijn beschaafd en - wat voor Himmler 
hetzelfde betekende - raszuiver genoeg om 
die opdracht met waardigheid te vervullen.

Het voorbeeld maakt met een pijnlijke 
precisie duidelijk wat iek met de 
loochening van het subject bedoelt. Dat de 
antisemitische doctrine ‘gedragen’ wordt 
door Himmler en zijn SS-ers, dat de fascis
tische waarheid slechts bestaat omdat men
sen ze aannemen, wordt uiteraard radicaal 
geloochend. Voor Himmler zijn hijzelf, de 
SS en het hele naziproject niets anders dan 
een instrument van de waarheid, een waar
heid die in zijn noodwendigheid restloos 
samenvalt met de natuur. Niet hij handelt, 
niet zijn soldaten handelen, maar de natuur 
handelt in hen. Zij voeren alleen de waar
heid uit. Of beter, in hun ogen ligt de ‘dra
ger’ (het subject) van de waarheid in die 
waarheid zelf. Voor hen is de waarheid 
‘totaal’ en moet men de mens primordiaal 
vanuit zijn toebehoren aan die totaliteit den
ken.

Die benadering is totalitair (in de gang
bare betekenis van het woord) omdat ze 
ontkent dat de mens per definitie niet tot de 
totaliteit behoort. Zij is blind voor het feit 
dat hij strikt genomen nooit tot de ‘waar
heid’ behoort die hij verkondigt. Die waar
heid bestaat maar inzoverre ze door de mens 
wordt 'waargemaakt. De plaats waar de waar
heid ‘gebeurt’, waar ze ‘geschiedt’, waar ze 
een ‘drager’ (een subject) vindt, die plaats 
heet ‘mens’.

Betekent dit dat de mens, omdat hij 
‘subject’ is, met de waarheid kan doen wat 
hij wil of om het even wat tot waarheid mag 
promoveren? De opmerking verraadt al iets 
van de oude, cartesiaanse opvatting die het 
subject nog als een substantie denkt, als iets 
dat op zichzelf staat of in zichzelf rust en 
vanuit dit ‘zelf met de wereld buiten zich 
kan doen wat het wil. De lacaniaanse theorie 
die Zizek hanteert, breekt met Descartes. 
Voor haar is de mens geen in zichzelf rus
tende substantie, hij is integraal exponent 
van de wereld waarin hij leeft. Alleen is die 
wereld er een van betekenaars, en is hij 
daarom fundamenteel getekend door een 
tekort. Die wereld werkt maar dankzij dat 
tekort. Als hij ergens in rust, dan niet in 
zichzelf maar in zijn tekort-aan-rust, en op 
de plaats van dat tekort heeft de onrust 
genaamd ‘mens’ zich geïnstalleerd. Het is 
in die zin dat hij ‘subject’ (drager) is, niet 
van zichzelf (zoals Descartes zou zeggen), 
maar van het betekenaarsuniversum waarin 
hij zich waarmaakt.

De wereld, de geschiedenis, de waar
heid: dat alles heeft een zekere autonomie 
eh de mens is daar niet de auteur, maar de 
exponent van. Die wereld, die geschiedenis, 
die waarheid vinden echter daar plaats waar 
hun autonomie eindigt of tekortschiet. De 
mens moet vanuit die plaats worden gedefi
nieerd. Vandaar dat hij altijd ergens weer
barstig blijft aan datgene wat hij nochtans 
zelf doet gebeuren. Hij is in laatste instantie 
dat harde stuk weerstand tegen alles wat 
hem in een totaliteit wil insluiten. Hij blijft 
altijd ergens vreemd staan tegenover de tota
liteit waar hij niettemin ten volle van leeft. De 
totalitaire regimes van de twintigste eeuw 
hebben elk een verwoede poging gedaan om 
die weerstand te breken en de mens restloos 
te verzoenen met wat zij voor de ware samen
leving hielden. Zij hebben zijn vervreemding 
definitief willen opheffen. Hun failliet toont 
aan dat hij in laatste instantie op die ver
vreemding en die weerstand teruggaat.

7. Het subject van een revolutie

Een totalitair systeem loochent zijn eigen 
subject, het ontkent dat het grondt in zijn 
eigen tekort, zijn eigen (ook voor zichzelf) 
onophefbare vreemdheid. Om die reden loo
chent zo’n systeem doorgaans ook de revo
lutie waaruit het is ontstaan. Zizek verwijst 
in dat verband weer naar de geschiedenis 
van de Sovjet-Unie en analyseert nu de 
beslissende inbreng van Lenin in de 
Russische revolutie van 1917 (pp. 114-117). 
Het is Lenin die het diffuse revolutionaire 
klimaat dat al broeide sinds februari van dat 
jaar, heeft doen kantelen in een machts
greep, die algauw de oktoberrevolutie is 
gaan heten. Dit deed hij toen hij, samen met 
zijn bolsjewieken, definitief brak met de lijn 
die werd verdedigd door de mensjewieken, 
de oppositie binnen de toenmalige socialis

tische beweging. Net als Lenin waren de 
mensjewieken voorstander van een proleta
rische revolutie, alleen hadden ze bij Marx 
en andere theoretici van het socialisme ge
leerd dat die, volgens de logische gang van 
de geschiedenis, eerst moest worden voor
afgegaan door een democratische revolutie. 
Om die reden schuwden de mensjewieken 
een toenadering met de ‘burgerlijke’ so- 
ciaal-democraten niet. Lenin bekeek de ge
schiedenis vanuit eenzelfde theoretische 
achtergrond, en geloofde dus evengoed in 
die objectieve lijn; toch heeft hij op een 
bepaald moment ingegrepen, en de histori
sche logica naar zijn hand gezet. In het volle 
besef dat de proletarische revolutie die hij 
daarmee ontketende, inderdaad prematuur 
was (in de overtuiging dus dat de theorie die 
hij aanhing het bij het rechte eind had) heeft 
hij zich toch aan die premature revolutie 
gewaagd. De geschiedenis, zo luidden zijn 
inmiddels beroemde woorden, zal het ons 
niet vergeven indien wij nu niet de macht in 
handen nemen,

Volgens Zizek bewij st Lenin daarmee 
dat hij voeling heeft met het ware subject 
van de geschiedenis. Dat subject komt im
mers niet overeen met de objectief noodza
kelijke ‘loop’ die de theorie haar toeschrijft; 
het vindt plaats in een punt dat aan die loop 
ontsnapt en dat de mens als zodanig op zich 
moet nemen. Overtuigd van de juistheid van 
zijn geschiedenistheorie, neemt Lenin be
wust een positie in die buiten de theorie valt 
en die in die zin onverdedigbaar is. Maar dat 
is juist het onredelijke punt waar de geschie
denis plaatsvindt, het punt waar de idee (de 
betekenaar) die ze is, zich overgeeft aan zijn 
contingentie, aan zijn bruut, onlogisch ‘ge
beuren’ (iek spreekt met Lukacs over het 
‘ogenblik’, en met Badiou over het ‘evene
ment’, p. 117). Vanuit dat zuiver formele 
negatieve punt is het mogelijk, niet om 
geschiedenis te schrijven vanuit het niets, 
maar wel om de coördinaten waarin de 
geschiedenis zich heeft vastgezet, te her
ordenen en te heroriënteren. Van daaruit 
kan wat vastligt, ‘schuins’ bezien worden 
en in die zin iets nieuws te kennen én te doen 
geven. [4] Wanneer een politieke constella
tie be wust vanuit dat formeel negatieve punt 
wordt benaderd, keert zij in een revolutie. 
Alleen doet zij dat pas als een individu of 
een groep mensen bewust de sprong in dat 
lege punt waagt en in die act bewust de 
contingentie van de geschiedenis (én die 
van de geschiedenistheorie) op zich neemt.

In tegenstelling tot de totalitaire 
loochening, erkent de revolutionaire daad 
dus het verlangen dat in de geschiedenis 
werkzaam is, het tekort dat haar aandrijft. 
Zo’n daad valt niet te beschrijven als de 
toepassing van een voorgehouden waar
heid, maar als een loslaten van die waar
heid, als een geste die haar uitlevert aan een 
ongrijpbare contingentie. Pas door die (per 
definitie ideële) waarheid over te leveren 
aan haar blinde vlek, kan ze realiteit wor
den, alleen stemt die realisering nooit echt 
overeen met wat men zich had voorgespie- 
geld. Meteen treffen we volgens Zizek het 
beslissende verschil tussen Lenin en Stalin. 
De laatste zweerde bij de waarheid en was 
daarom genoodzaakt de contingente grond 
van die waarheid - haar ‘subject’ in de 
lacaniaanse zin van het woord - te looche
nen. Lenin daarentegen hield wel vast aan 
een waarheid (dezelfde als die van Stalin 
trouwens), maar hij zweerde niet. Hij ging 
over tot de daad en leverde zodoende die 
waarheid uit aan haar contingente drager. 
Pas op die manier werd ze werkelijk.

Zizek schrikt er in dit verband niet 
voor terug om onze eigen tijd eerder met 
Stalin dan met Lenin te associëren. Natuur
lijk hangen wij geen stalinistische doctrines 
meer aan en is er bij ons geen sprake van de 
bijbehorende terreur, maar onze post
moderne zekerheid - met name de zeker
heid dat er geen zekerheden meer zijn- 
nestelt zich even comfortabel in haar eigen 
pretenties. Ook al denkt ze van zichzelf dat 
ze elke ideologische strijd achter zich heeft 
gelaten, ze blijft schaamteloos functioneren 
als een ideologie en houdt ons in die hoeda
nigheid ver van elk revolutionair elan en 
van elke waarlijk politieke daad. De gevol
gen zijn trouwens niet minder drastisch dan 
in Stalins tijd, alleen voelen wij ze als dis
genoten aan de rijke westerse tafel zelden zo 
aan. Dat laten we over aan hen die we zo 
bedrieglijk onze medewereldburgers uit het 
‘zuiden’ noemen. Zij ondervinden aan den 
lijve wat het betekent te moeten leven in een 
postrevolutionaire, van alle ideologieën 
verloste, vrije en alles relativerende wereld. 
Zij voelen met andere woorden ondubbel
zinnig hoe die ene kapitalistische logica de 
globaliteit van onze planeet in haar totali
taire greep houdt en hoe moeilijk, zoniet 
onmogelijk het is om aan haar perverse 
listen en strategieën te ontkomen.

Als Zizek in één van zijn Nederlands
talige uitgaven oproept tot een “pleidooi 

voor intolerantie”, dan verwijst hij vooral 
naar die situatie. [5] Onze mondiale, 
gedepolitiseerde tolerantie-ideologie vraagt 
om een actieve en revolutionaire repoliti- 
sering. Daarvoor is niets minder dan een 
onverholen herwaardering van de marxis
tische theorie nodig. Aangezien het kapita
lisme onze geglobaliseerde wereld momen
teel zo in zijn greep houdt, zijn marxistisch 
georiënteerde, economische analyses meer 
dan welkom. Ook het kapitalisme moet dus 
met zijn ‘subject’ geconfronteerd worden 
als met datgene wat er juist aan ontsnapt, 
met name de afgeslachte economieën uit het 
‘zuiden’. Kiezen voor de mondiale, univer
sele cultuur is daarom voor iek per defi
nitie partijdig kiezen, want kiezen voor de 
slachtoffers ervan. Als we hem mogen gelo
ven, zijn we dus nog lang niet over het 
tijdperk van de revoluties heen. Integen
deel, juist onze ‘stalinistische’ tijd is er meer 
dan ooit aan toe. Ze maakt daarom een 
‘terugkeer naar Lenin’, om het met één van 
ieks laatste essays te stellen, noodzake

lijk. [6] Het totalitaire arrivisme van ons 
mondiaal kapitalistisch bestel blijft om re
volutionaire ingrepen vragen. Alleen zo kan 
het ware subject van onze mondiale cultuur 
gevrijwaard worden van een perverse 
loochening.

8. Antigone revisited

Is de afstand tussen het subject van een 
revolutie en dat van een totalitair systeem 
echter wel zo groot? ‘Substantieel’ is er in 
ieder geval geen verschil, want zowel een 
revolutionaire als een totalitaire waarheids
pretentie rusten op een tekort. Wat ver
schilt, is de houding tegenover dat tekort. 
De revolutionaire daad erkent ten volle dat 
tekort en geeft er zich bewust blind aan 
over. Een totalitair systeem daarentegen 
loochent het, ondanks haar gebruikelijke 
revolutionaire pathos.

Maar dan nog. Men kan zich afvragen 
of het verschil tussen erkennen en looche
nen wel vol te houden is, zeker als men 
daarmee het wezen van een revolutionaire 
daad wil typeren. Zo’n daad zou zogenaamd 
het tekort erkennen, er zich blind aan uitle
veren. Is die sprong echter mogelijk zonder 
dat men op een quasi totalitaire manier 
zeker is van de waarheidspretentie van die 
geste? Kon Lenin op het moment van zijn 
fameuze beslissing zijn waarheid achter zich 
laten zonder te denken dat die zich juist 
daardoor des te stelliger zou realiseren? Als 
datgene wat een waarheid (een ideologie, 
een systeem, een regime) open moet houden 
op zijn tekort een daad is, gaat die daad dan 
niet noodzakelijk uit van de pretentie dat ze 
het systeem van de leugen redt? En is die 
daad dan niet noodzakelijk totalitair?

Zoals, in veel van zijn andere boeken, 
behandelt iek die vraag ook in Did Some
body Say Totalitarianism? (onder meer) 
aan de hand van een reflectie over Antigone, 
de protagoniste uit de gelijknamige tragedie 
van Sophocles. Niet dat hij geen oog heeft 
voor het moderne karakter van het 
totalitarismeprobleem - ook volgens hem 
heeft het weinig zin om die moderne catego
rie in een antieke context toe te passen - 
maar hij vraagt zich ondertussen toch af of 
“Antigone [... ] geen proto-totalitair figuur” 
is (p. 157). Een revolutionair karakter is ze 
zeker. Haar ‘daad’ is overduidelijk een 
sprong in het niets, en stelt bovendien de 
coördinaten van de bestaande waarheid be
hoorlijk op de proef. Tegen Kreons ondub
belzinnige verordening in, besluit ze haar 
broer Polyneikes toch de eer van een begra
fenis te schenken. Die broer is op dat mo
ment staatsvijand nummer één. Hij heeft 
een oorlog tegen zijn vaderland ontketend 
om daar zijn bloedeigen broer, Eteocles, 
van de troon te stoten. In een ultiem gevecht 
hebben beide broers elkaar om het leven 
gebracht. Oom Kreon, die nu het koning
schap moet waarnemen, kan het niet maken 
om voor een publieke vijand dezelfde staats
begrafenis te organiseren als voor de eervol 
gesneuvelde koning. De politieke logica 
gebiedt hem te verordenen dat Polyneikes 
geen begrafenis krijgt;

Wanneer Antigone hem tot tweemaal 
toe ostentatief een rudimentair begrafenis
ritueel toedient, dan waagt zij zonder meer 
een sprong in het niets. Zij weet, zo blijkt al 
uit de openingsdialoog van Sophocles’ tra
gedie, dat zij daarmee haar eigen doods
vonnis tekent. Maar haar daad is daarom 
nog geen zelfmoord. Het is tenvolle een 
daad van verzet tegen Kreons verordening 
en, langs die weg om, tegen de aloude wet 
die zegt dat vriend en vijand, winnaar en 
verliezer, koning en usurpator, eenmaal 
dood, niet zomaar dezelfde eer kunnen wor
den toebedeeld. In die zin tornt zij aan de 
coördinaten waarin haar gemeenschap sinds 
mensenheugenis ‘goed en kwaad’ of ‘juist 
en fout’ hebben vastgelegd (p. 168). Voor 
Zizek is het duidelijk dat zij een revolutio-8
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naire daad stelt. Zij ageert vanuit het ‘tekort’ 
dat zij, mede door haar daad, in Kreons wet 
zichtbaar heeft gemaakt en ze dwingt die 
orde om zich van daaruit te heroriënteren. 
Zij dwingt haar met andere woorden haar 
ware subject te erkennen in plaats van het te 
loochenen.

Toch vraagt iek zich tegelijk ook 
af of haar daad niet veeleer (proto)totalitair 
is. Ze mag dan het tekort (en dus het sub
ject) van Kreons wet aanwijzen, ze lijkt 
met haar daad ook onmiddellijk dat tekort 
op te vullen, al was het maar door onvoor
waardelijk en reserveloos de plaats ervan 
te bezetten. En het is - zo benadrukt hij 
verder (pp. 162-163) - niet zozeer zijzelf 
die deze positie inneemt, maar de ‘andere 
in haar’. Haar beslissing om tot de daad 
over te gaan is zo blind datje niet eens kunt 
zeggen dat ze die zelf genomen heeft. Een 
‘ander’ deed het in haar plaats, alsof zij 
alleen maar het instrument was van een
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autonome, los van haar opererende instan
tie. De absolute autonomie van de daad 
valt hier zonder meer samen met de abso
lute noodzaak ervan. Zo komen we erg 
dicht in de buurt van de perverse, totalitaire 
logica die we uit de mond van een Himmler 
of een Stalin hoorden. Niet zij handelden, 
maar de ‘andere in hen’, de ‘natuur’ of de 
objectieve logica van de geschiedenis. Geen 
wonder dus, zegt iek, dat haar daad iets 
onmenselijk en meedogenloos heeft, ja iets 
“monsterlijk” (p. 163). Antigones revolu
tionaire daad, waarin het tekort van de 
bestaande wet voluit wordt erkend, impli
ceert in dezelfde beweging ook een ont
kenning van dat tekort. Haar daad die de 
wet open wil houden, maakt de bres in 
dezelfde beweging weer dicht. De revolu
tionaire geste heeft de coördinaten van de 
wet wel veranderd, maar ze tegelijk ook 
opnieuw, rigider dan ooit, weer vastge
legd. De antitotalitaire erkenning van het
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tekort blijkt samen te vallen met de totali
taire loochening ervan.

Zizek heeft zich in de loop van zijn 
tekst naar deze paradox toegewerkt, en zal 
hem op zijn typische manier oplossen: door 
hem zo mogelijk nog scherper te maken, en 
hem in zijn aporetisch karakter te affirmeren. 
De “twee dimensies overlappen elkaar”, zo 
interpreteert hij ergens de lacaniaanse defi
nitie van de ‘daad’, “.. .de afgrond van de 
absolute vrijheid, van autonomie en verant
woordelijkheid valt samen met een onvoor
waardelijke noodzaak.” (p. 162) Ik laat hier 
in het midden of die ‘lacaniaanse’ definitie 
van de daad effectief te staven is met wat 
Lacan daarover schrijft, zoals ik evenmin 
inga op de vraag of ook ieks Antigone- 
interpretatie zich op Lacan mag beroe
pen. [7] De daartoe vereiste closereading 
van Zizeks tekst zou een aparte bijdrage 
vergen; maar de lezer voelt ook zonder die 
excursie aan dat de auteur met een probleem

worstelt. Dat hij in elk van zijn talrijke 
boeken weer ergens op dat probleem stoot, 
kan die indruk alleen versterken.

Bij wijze van slot tracht ik het pro
bleem even naar een ruimere context te 
vertalen. Wij (post)modemen zijn gaan be
seffen dat elke waarheid op een oerleugen 
teruggaat, dat er met andere woorden geen 
‘laatste waarheid’ meer is en dat ook deze 
bewering dat niet is. Hoe kunnen wij echter, 
bewust geworden van het tekort waardoor 
wij fundamenteel zijn getekend, dat tekort 
affirmeren zonder het meteen op te heffen. 
Hoe kunnen we die oerleugen affirmeren, 
zonder haar meteen in een waarheid (over 
die leugen) in te sluiten en dus te misken
nen? De inzet van dat probleem is overigens 
niet gering. Want als we die oerleugen in
derdaad miskennen, als we onze daden en 
gedachten zonder meer voor de waarheid 
zelf houden, ontketenen we, uitgerekend 
met die goedbedoelde waarheid, een ge
weld waar we binnen de kortste keren het 
slachtoffer van zijn. De diverse totalita- 
rismen van de twintigste eeuw hebben ons 
daarvan kunnen overtuigen. Maar als we dat 
geweld van ons willen afhouden en daarom 
uitdrukkelijk het tekort willen affirmeren 
waardoor we zijn getekend, is de kans niet 
irreëel dat we des te sterker in die totalitaire 
logica verzeild geraken. Zizeks oeuvre draait 
zonder ophouden, in een soort centripetale 
beweging, rond dit probleem. Dat ook hij er 
niet in slaagt het helemaal op te helderen, 
kan er minstens ook op wij zen hoe diep onze 
cultuur er zelf door gemarkeerd is.

Noten

[1] Slavoj iek (red.), Tout ce que Vous 
avez toujours voulu savoir sur Lacan sans 
jamais oser le demander à Hitchcock, Paris, 
Navarin, 1988; Engelse, uitgebreide en ge
wijzigde editie: Everything You Always 
Wanted to Know about Lacan (But Were 
Afraid to Ask Hitchcock), London & New 
York, Verso, 1992.
[2] Wat niet wegneemt dat de toestand 
van het eens zo roemrijke Rode Leger aan 
het eind van de jaren dertig ronduit drama
tisch was geworden. Het kader en de top 
waren door de zuivering gedecimeerd en de 
nieuw benoemden waren zo onervaren en 
verlamd door de angst, dat het leger inder
daad niet in staat was de aanval af te slaan 
toen Nazi-Duitsland in 1941 het land bin
nenviel. Zie: Dmitri Volkogonov, Triomfen 
tragedie. Een politiek portret van Josef 
Stalin, Houten, De Haan (Unieboek), 1990, 
pp. 442-448.
[3] J. Arch Getty & Oleg V. Naumov, The 
Road to Terror: Stalin and the Self- 
Destruction of the Bolsheviks, 1932-39, New 
Haven & London, Yale University Press, 
1999.
[4] Ik maak een allusie op de titel van een 
boek van iek. Looking Awry. An 
Introduction to Jacques Lacan through 
Popular Culture (Cambridge, Massa
chusetts & London, The MIT Press), 1991, 
vertaald als : Schuins beziend. Jacques Lacan 
geïntroduceerd vanuit de populaire cultuur 
(Amsterdam, Boom, 1996).
[5] Slavoj Zizek, Pleidooi voor intoleran
tie, Amsterdam, Boom, 1999.
[6] Zie onder meer zijn artikel Een plei
dooi voor leninistische onverdraagzaam
heid, in: Janus 7/01, pp. 61-68. Zie ook het 
uitgebreider artikel Repeating Lepin (nog te 
verschijnen). De ‘Lenin’ waar Zizek naar 
teruggrijpt is vooral die van de beroemde 
‘ April-Thesen’. Tegen de raad van iedereen 
in (die van zijn eigen bolsjewieken incluis) 
en tegen de ogenschijnlijke logica van de 
feiten, doet Lenin daarin toch een oproep tot 
algehele revolutie. Meer dan wie ook was 
hij ervan overtuigd dat alles vastgelopen 
was, ook het revolutionaire elan en het mar
xisme zelf, maar het is voor iek juist 
vanuit die ervaring van absolute impasse, 
dat Lenin in staat is geweest het marxisme 
‘opnieuw uit te vinden’.
[7] Voor een grondige lectuur van Lacans 
Antigone-interpretatie zie het achtste hoofd
stuk van mijn Eros & Ethiek. Lectuur van 
Jacques Lacans Séminaire VII, Leuven, 
Acco, 2001 (verschijnt in november).
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Het geplande experiment gaat als volgt: 
er wordt een ruimte voorzien met 
accommodatie voor 200 personen die- 
bereid zijn om gedurende 24 uur uit hun 
“gewone leven” te stappen —, exact 
even lang als de tijd dat Z.M. Koning 
Boudewijn geen koning was. De ruimte 
zal van de buitenwereld afgesloten zijn. 
Dit ter bevordering van het groeps- 
aspect van het experiment en om een 
structuur te scheppen waarin iedereen 
er samen “uit kan stappen”.
Er zal gezorgd worden voor de nood- a 
zakelijke infrastructuur, bemeubeling, 
voeding, sanitaire voorzieningen en 
beveiliging, maar er worden geen pro- - 
gramma’s of methodes voor vermaak 
voorzien — de mensen mogen mee
brengen wat ze willen. Hetexperiment “ 
is vooral bedoeld om na te gaan wat er 
in dergelijke omstandigheden gebeurt: 
de mensen zijn bevrijd van hun gebrui
kelijke verplichtingen, maar geketend 
aan een bepaalde ruimteentijd.
Het Boudewijn/Baudouin experiment zal 
niet op foto’s, film of video worden 
vastgelegd. De enige "opnames" zullen, 
de herinneringen van de deelnemers 
zijn en deze zullen worden “üftgezon- 
den” met de verhalen die ze bereid zijn 
te vertellen. Het wordt dus een heel 
onwetenschappelijk experiment, aan
gezien objectiviteit geen streefdoel is. 
Het wordt veeleer een unieke gelegen
heid om samen met anderen de moge
lijkheid te beleven om te ontsnappen 
aan wat je gewoonlijk bent.

Het politiek stelsel van het 
koninkrijk België is gebaseerd op 
overleg en compromissen tus
sen diverse belangengroepen 
zonder een welomlijnd centraal 
gezag — de koning heeft geen 
echte macht en de eerste minis
ter is uiteindelijk de meest aan
gewezen persoon om overeen
komsten ten uitvoer te brengen. 
Een speciale uitdrukking, 
Belgisch compromis, werd 
bedacht ter aanduiding van de 
typische oplossingen die op 
deze manier tot stand komen: 
complexe kwesties worden gere
geld door elke betrokken partij 
érgens mee ter wille te zijn in 
overeenkomsten die doorgaans 

zo ingewikkeldzijn dat niemand 
nog in staat is om alle implica
ties ervan volledig te vatten. 
Ondanks de schijnbare ineffi- | 
ciëntie van dergelijke regelin- - 
gen, zijn deze compromissen in 
de praktijk toch afdoend, omdat 
ze een einde stellen aan 
bestaande conflicten en er zo 
voor zorgen dat het leven zon
der twisten of hinderpalenzijn 
verdere g a ng ka n gaan. Da nkzij 
hét Belgische talent voor impro
visatie worden de praktische 
dubbelzinnigheden en de ver
warring waarmee een compro
mis gepaard gaat doorgaa ns ter 
plekke opgelost. Een heel bijzon
der en gedenkwaardig voor- 
beeld van deze vreemde metho- 

fde voor het oplossen van pro
blemen dat de internationale 
pers heeft gehaald, was de mini- 
koningskwestie.
De koning moet alle door het 
Belgisch parlement aanvaarde 
wetten ondertekenen alvorens 

ze rechtsgeldig zijn. Normaal is 
dit slechts eeni formele bekrach
tiging, maar in het geval van de 
wet ter legalisering van abortus 
besloot wijlen Z.M Koning 
Boudewijn, öfn godsdienstige 
redenen, dat zijn geweten hem 
niet toestond om deze wet goed 
te keuren.
De regering zocht en vond in de 
grondwet een kleine paragraaf 
die stipuleerde dat de goedkeu
ring van de koning niet vereist 
was indien hij, vanwege u itzon- 
derlijke omstandigheden zoals 
een psychische aandoening, 
onbekwaam was om te regeren. 
Het destijds bereikte compromis 
tussen de regering en de koning 
was dat de koning gedurende 
een dag onbekwaam verklaard 
werd dm te regeren, wat vol- 
stond om de wet zonder zijn 
handtekening goed te keuren. 
Op het ogenblik dat hij de wet 
moest ondertekenen, nam hij 
voor één dag afstand van zijn 
koningschap. De volgende dag 
Was Boudewijn/ Baudouin 
opnieuw koning. Mensen met 
een hoge achting voor formele 
regels zullen misschien geschokt 
zijndooreen dergelijke pragma- 
tische behandeling van gevoeli
ge kwesties, maar in feite werd 
het probleem op een voor ieder
een aanvaardbare manier gere
geld: het geweten van de koning 
bleef ongeschonden en het 
democratisch genomen besluit 
werd binnen de kortst mogelijke 
termijn ten uitvoer gebracht. Er 
werd een grondwetswijziging 
voorzien om dergelijke proble
men in de toekomst tevermij- 
den. De oplossing van dit dilem

ma is geniaal eenvoudig. Het is 
eenkorte-termijnafwijking van 
het eigen normaal gedrag, een 
karakterverschuiving om te — 
voorkomendat we iets produce
ren dat we niét willen produce
ren, een tijdelijke weigering om 
met de gebruikelijke professio
naliteit te handelen. Het is alsof 
we met een vaste handelswijze 
breken. Stóppen en opnieuw 
beginnen? Geen verandering in 
wat we doen, maar een oneigen - 
mOffrent van niet-handelen 
invoegen.

Het Boudewijn/ Baudouin expe
riment werd opgezet voor het 
Indiscipline project in het kader 
van het Bruxelles/Brussel 2000 
programma, Europese culturele 
hoofdstad van het jaar 2000.
Maar om onduidelijke redenen 
werd het project van het officiële 
Bruxelles/Brussel 2000 program
ma "weggeleid".
Dit jaar zal Het Boudewijn/ 
Baudouin experiment autonoom 
georganiseerd worden door 
Carsten Holler in samenwerking 
met Roomade.

Jens Hoffmann, Carsten Holler, 
Barbara Vanderlinden

INSCHRIJVINGEN VOOR DEELNAME
ROOMADE, KOOPLEDENSTRAAT 60-62, B1000 BRUSSEL
T: 02-223 26 73 F: 02-219 12 79 E: OFFICE@ROOMADE.ORG

Roomade wordt gesteund dóór de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest...MMsmdmiamaha-m-L

mailto:OFFICE@ROOMADE.ORG


Utopie en macht in de twintigste eeuw
Over Susan Buck-Morss’ Dreamworld and Catastrophe. The Passing of Mass Utopia in East and West

Lieven de Cauter

Met Dreamworld and Catastrophe. The 
Passing of Mass Utopia in East and West 
maakt Susan Buck-Morss voor het eerst een 
boek dat geen secundaire literatuur is, dat 
wil zeggen geen commentaar bij een auteur. 
Toch is het een logisch uitvloeisel van haar 
twee vorige boeken. Haar eerste, The Origin 
of Negative Dialectics. Theodor W. Adorno, 
Walter Benjamin and the Frankfurt Institute 
(MIT, 1977), tevens haar doctoraat, was een 
indrukwekkende studie van de Benjamin- 
Adomo constellatie. Het unieke aan het 
boek was de vaart waarmee zij het hele 
intellectuele en politieke veld in en rond het 
Institut für Sozialforschung (de latere 
Frankfurter Schule), en dus de oorsprong 
van de kritische theorie uit de doeken deed. 
Ze vertelde met een gemak waarop Ameri
kaanse auteurs een patent schijnen te heb
ben, als het erop aan komt moeilijke zaken 
(zoals de ‘negatieve dialectiek’ uit de titel) 
op een relatief toegankelijke manier uit te 
leggen en een grondige documentatie te 
contextualiseren. Het boek concentreerde 
zich op de dialoog en de intellectuele dis
cussie tussen Benjamin en Adomo met een 
acribie en een eruditie die respect afdwong. 
Als grote ontdekking van het boek, herinner 
ik mij een lezing van Adomo’s Über die 
Idee der Naturgeschichte (1932), dat met
een de affiniteit met Benj amin onderstreepte 
en de kem bevatte van de latere Dialektik 
der Aufklarung. In deze lezing, die expliciet 
terug verwij st naar Benj amins Ursprung des 
deutschen Trauerspiels, waar hij in 1928 
seminarie over hield, en naar Lukâcs, be
toogde Adomo dat de kem van een ideolo
gie gevormd wordt door het regressieve 
opvatten van historische constellaties als 
natuurtoestanden, zodat de maatschappij 
bevangen blijft in een mythische tweede 
natuur (een begrip dat hij aan Lukâcs ont
leende, die het uit Hegel had gedistilleerd). 
Kortom, in The Origin of Negative Dialectics 
omzeilde Buck-Morss twee klippen tege
lijk: de oppervlakkige inleiding en de al te 
gespecialiseerde, gortdroge academische 
studie. Meteen was haar wereldfaam geves
tigd.

In 1989 verscheen de opvolger, The 
Dialectics of Seeing, Walter Benjamin and 
the Arcades Project, ook weer bij MIT. De 
inzet van het boek bestond erin het onvol
tooide (en onvoltooibare) Passagenwerk te 
plaatsen binnen Benjamins oeuvre en te 
onderwerpen aan een reconstruerende, sys
tematische lectuur - ook in de historische 
context van de Weimarrepublik, het Parijs 
van het interbellum, de avant-garde en het 
opkomende fascisme. Alweer was dit een 
‘seminal work’, zoals de angelsaksen dat 
zeggen, want het Passagenwerk verscheen 
pas in 1980. En ook hier kwam de idee van 
natuurgeschiedenis sterk uit de Verf. Op het 
einde van het boek, maakte Buck-Morss 
zich los van de “The musty corridors of 
academia” - “de stoffige gangen van 
academia” - om in een tekst- en beeldessay, 
onder de titel Afterimages, zelf een 
benjaminiaanse montagetechniek uit te pro
beren. Het was een gooi naar een creatief 
omgaan met Benjamins gedachtegoed. Maar 
uiteindelijk bleef het te zeer een aanhangsel 
bij het boek en bij het werk van Benjamin 
om helemaal te overtuigen. De les die ik 
eruit trok was dat men een academisch genre 
beter niet in één en hetzelfde boek met een 
niet-academisch genre moest trachten te 
combineren. Beter erg verschillende maar 
‘genre-homogene’ boeken maken. Hoezeer 
ik ook de fascinatie erken die van dergelijke 
hybridisering uitgaat.

Een dergelijke experimentele schrif
tuur neemt ze in haar derde werk op, maar 
wat in Dialectics of Seeing nog een soort 
postscriptum was, vormt nu het hele boek, 
dat uitdrukkelijk geen commentaar meer is 
bij Benjamin maar een benjaminiaanse blik 
richt op de twintigste eeuw. Benjaminiaans 
is het boek door het idee van soevereiniteit 
als paradox, door de nadruk op de begrippen 
droomwereld en droomduiding, als ook op 
het begrip tijd, door het idee van constellatie 
(als dialectisch beeld dat de fenomenen redt 
door ze te laten uitkristalliseren), door het 
idee dat de geschiedenis mislukt is en ten
slotte door de opgave van het redden van de 
utopische hoop tegenover de ontgoochelin
gen van haar geperverteerde realisaties. Het 
zou ons te ver voeren om op al die elementen 
in te gaan, maar de meeste ervan komen 
- minstens zijdelings - aan bod.

Ian Hamilton Finlay

Hommage aan Malevich, 1974

Het boek gaat uit van een vergelijking tus- 
sen het Amerikaanse, kapitalistische en het 
Russische, communistische systeem. Beide 
berusten op wat zij een ‘massa-utopie’ 
noemt. Volgens Buck-Morss was de con
structie van een ‘utopie van de massa’ de 
droom van de twintigste eeuw. Het was 
volgens haar de drijvende kracht achter de 
industrialisering en modernisering, zowel 
in zijn kapitalistische als in zijn socialis
tische vorm. Het was de collectieve droom 
waarin sociale rechtvaardigheid en persoon
lijk geluk een verbond aangingen. Het was 
de droom van de overwinning op de 
schaarste, van welvaart voor iedereen. Maar 
tegen het einde van de eeuw werd deze 
droom opgegeven. Deze droom wil zij kri
tisch redden, en daarom richt ze haar aan
dacht minder op de droom zelf dan op het 
gebruik dat de macht ervan gemaakt heeft. 
Het eerst hoofdstuk, dat het meest klassiek 
is (afgezien van het feit dat de bladspiegel in 
twee wordt gedeeld doordat de onderste 
helft wordt ingenomen door mini-essays of 
glossen), vormt een meditatie over de soe
vereiniteit in Oost én West. Buck-Morss 
tracht aan te tonen dat beide systemen een 
vreemde contradictie vertonen in hun op
vatting van macht en soevereiniteit. Als 
geweldsmonopolie en oorlogsmachine kan 
de macht zich richten tegen de massa die zij 
vertegenwoordigt - een gedachte die ze uit 
Benjamins Kritik der Gewalt ovemeemt en 
verder uitwerkt, maar die toch een beetje 
een open deur blijft. Dit eerste hoofdstuk 
tracht een verbinding te maken tussen de 
analyse van de consumptie als utopie van de 
massa en de fundering van de staatsmacht in 
een contradictoire soevereiniteit. Dat is span
nend maar wijst op een gewrongenheid die 
mij après coup lijkt voor te komen uit het 
feit dat Buck-Morss luidens de flaptekst 
“professor of Government” is geworden 
aan Cornell. Want dat een verbinding van de 
macht en utopie opgaat voor de Sovjet
unie, lijkt me aannemelijk, maar dat de 
Amerikaanse regering de consumptie
cultuur, laat staan de popcultuur, zou heb
ben uitgevonden of gestuurd is dat al veel 
minder. Trouwens, hoewel haar hele boek 
parallellen wil trekken, blijft Amerika door 
de band genomen onderbelicht. Eigenlijk 
zit het mijns inziens al fout vanaf de titel: 
Dreamworld and Catastrophe. The Passing 
of Mass Utopia in East and West. De term 
Mass Utopia is erg hybride: de auteur geeft 
al meteen toe dat de massacultuur in Oost en 
West geen echte utopie was. De westerse 
consumptie- en popcultuur is niet zomaar 
onder het concept Mass Utopia te vatten. In 
strikte zin is het wel een droomwereld maar 
geen utopie. Volgens Foucaults nogal 
strenge definitie is een utopie een onbe- 

’ staande negatie van de bestaande, normale 
orde, in tegenstelling tot de heterotopie die 
een bestaande omkering of afwijking is van 
de dagelijkse orde. De consumptiecultuur 
was zeker geen negatie van het bestaande. De 
consumptiecultuur staat veeleer in het teken 
van de heterotopie: de mail, het vakantie- 
dorp, het strand, het pretpark. Erger nog is het 
feit dat we weinig of niets vernemen over het 
catastrofale, het totalitaire in de utopie zelf 
(zo geduldig en meedogenloos blootgelegd 
door Hans Achterhuis in Het erfgoed van de 
utopie). Dat is voor een boek dat bijna hele
maal over de Sovjet-Unie handelt en hoe dan 
ook de term utopie in de titel voert, toch een 
beetje vervelend.

Het eerste hoofdstuk krijgt geen ver
volg. Wat volgt zijn case studies, vaak inte
ressante analyses, aan de hand van beelden, 
van de iconografie van de Sovjet-Unie, erg 
benj aminiaanse lezingen van de avantgarde- 
utopie, van de stalinistische iconografie van 
de macht, opgeluisterd door de latere com
mentaren van kunstenaars als bijvoorbeeld 
Komar en Melamid. Het fragment (zoals ze 
die constellaties zelf noemt) over Mythic 
time, waarin ze het mummificeren van Lenin 
en een schare van andere communistische 
leiders evoceert - het laboratorium van het 
Lenin-mausoleum maakte er tot 1995 een 
business van om zichzelf in stand te hou
den - is onvergetelijk. Maar de vergelijking 
tussen Lenin die op het definitieve, nooit 
uitgevoerde megaproject voor het Paleis 
van de Sovjets prijkt, en King Kong die 
bovenop de Empire State Building staat, 
verderop in het boek, is een stuk minder 
overtuigend. Haar benjaminiaanse droom
duiding schiet hier tekort.

De Russische avant-garde neemt zij 
apologetisch in bescherming tegen auteurs 
als Boris Groys, die stelde dat de totaalkunst 
van het constructivisme de totalitaire staat 
als kunstwerk van Stalin heeft voorbereid 
(in Gesamtkunstwerk Stalin, 1988). Haar 
idealistische houding tegenover kunst en 
cultuur is moeilijk verteerbaar. Ik geef een 
vrij willekeurig voorbeeld. Op een gegeven 
moment (p. 66) zegt ze in verband met de 
vergelijking tussen kunst en politiek (Hitler 
als filmer en Stalin als Gesamtkunstwerk): 
“But is the lesson that political leaders should 
not be artists or that they should become 
better ones?” Dat is al wenkbrauwen fron
sen. Haar argument is dat de avant-garde 
met haar utopisch supplement de politieke 
leiders wel degelijk iets te leren heeft. En na 
een evocatie van wat dat zou kunnen zijn, 
die ik de lezer moet besparen wegens te lang 
maar vooral te naïef (performances als oefe
ningen in democratie en socialisme en dat 
soort dingen), schrijft ze: “Sovereignity is 
as imaginary as art, art is as political as 

sovereignity.” In mijn leesnotities schreef 
ik: “Net als je na hoofdstuk 1 onder de indruk 
bent van de afgrondelijkheid van de politiek 
(de afgrond van de soevereiniteit zo wel in het 
communisme als in de zogenaamde westerse 
democratie) krijg je dit soort idealistisch 
refreintje te horen.” Op zo’n momenten laat 
ik als lezer verstek gaan.

De achtergrond en ontstaansgeschie
denis van het boek wordt gevormd door de 
intensieve contacten en de samenwerking 
met Russische intellectuelen en filosofen, 
voor en na de val van de Berlijnse muur en 
de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Het 
laatste deel van Dreamworld and Cata
strophe, onder de mooie titel Afterward 
(want fonetisch nauwelijks te onderschei
den van ‘Afterword’) is een terugblik op 
haar verblijven in Rusland vanuit een ge
voel van mislukking. De samenwerking met 
Valerii Podoroga, Michael Richlin en Elena 
Petrovskaya, aan wie ze het boek opdraagt, 
wordt achterhaald door de politieke ontwik
kelingen: de cultuurkritiek van de macht, 
hun gemeenschappelijke onderzoeksgebied, 
wordt door de politieke verwarring en het 
wilde kapitalisme van het nieuwe Rusland 
weggewist. Haar project om de utopische 
krachten uit de twintigste eeuw te redden 
tegenover het oprukkend mondiale kapita
lisme verdient respect, maar het boek kan de 
taak die het zichzelf stelt om dat te doen op 
basis van een vergelijking tussen oost en 
west niet volbrengen omdat alle casestudies 
(gezien de context waarin het ontstond) 
over Rusland en Russische kunst gaan. En 
dat doet het boek geregeld scheefzakken. Ik 
geef een misschien wat detaillistisch voor
beeld. Buck-Morss zegt ergens: “For the 
proletariat of the Sovjet-Union industriali
sation was still a dreamworld when, for 
workers in capitalist countries, it was already 
a lived catastrophe.” (p. 105) Daaruit leidt 
ze, kort gezegd, af dat de Russische avant- 
gardisten uitgingen van een anticipatie en 
niet van een realiteit in hun cultus van de 
machine. Ik wil niet beweren dat dit onjuist 
is, maar het is minstens een halve waarheid 
die de fascinatie voor de machine van de 
avant-gardes eerder verduistert dan ophel
dert. Want hoe verklaart men dan de cultus 
van de machine bij Wright, Oud, May, of Le 
Corbusier? Of hebben de Russische avant- 
gardes hun utopie gebouwd op een gebrek 
aan ervaring van de arbeiders met de reali
teit van de machines en de lopende band, en 
hebben de westerse avant-gardisten die er
varing genegeerd? Haar gevalstudie lijdt 
hier aan een myopie die op gespannen voet 
staat met de brede opzet van vergelijking 
tussen oost en west.

En toch is Buck-Morss’ nieuwe boek 
spannende lectuur. Ze citeert ergens uit- 
drukkelijk het door benjaminianen gekoes
terde orakel: Die Geschichte zerfallt nicht 
in Geschichten, sondem in Bildem. Dat is 
de kracht van dit werk: dat het een stuk 
geschiedenis in een aantal krachtige beel
den vastlegt als allegorieën voor het geheel. 
Ik geef twee voorbeelden. De kathedraal 
van Christus Koning te Moskou, gebouwd 
om de overwinning op Napoleon te herden
ken en voltooid in 1883, werd door de 
communisten met veel poeha (de destructie 
wordt gefilmd) neergehaald om er het gi
gantische ‘Paleis van de Sovjets’ te bou
wen. In 1939 begonnen de werken, maar ze 
werden stilgelegd door de inval van de Duit
sers. Na de oorlog wordt van de fundamen
ten een enorm openluchtzwembad gemaakt 
dat het hele jaar door open is en dat in de 
winter het spektakel biedt van een wolk van 
damp met daarin zwemmende mensen. In 
1994 wordt het zwembad gesloten en de 
kathedraal getrouw herbouwd. Alsof de film 
van de destructie omgekeerd wordt afge
draaid. De cirkel is rond, de klok is terugge
draaid. Minder beeldend maar sterker uitge
werkt in haar boek is de passage waarin ze 
toont dat de sovjettechnologie tussen 1930 
en 1945 geleverd werd door Amerikaanse 
firma’s. En dat terwijl na de oorlog de 
bewapeningswedloop door de Russen be
taald werd met de geheime en onderhandse 
verkoop van schilderijen uit het Hermitage
museum aan Amerika. Dergelijke allegori
sche constellaties opmerken en redden, is 
wat het boek wil doen. Dergelijke constella
ties redden ook het boek zelf.
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Susan Buck-Morss, Dreamworld and 
Catastrophe. The Passing of Mass Utopia 
in East and West, verscheen in 2000 bij 
MIT Press (Cambridge, Massachusetts / 
London).
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De submediale argwaan
Arjen Mulder

Wie zich in de mediatheorie verdiept, zoals 
die is geformuleerd door historici, essayis
ten en filosofen als Harold Innis, Marshall 
McLuhan, Vilém Flusser, Jean Baudrillard, 
Paul Virilio, Klaus Theleweit, Friedrich 
Kittler, Bilwet, Jay David Bolter en Richard 
Grusin, om enkele namen te noemen, die 
maakt zich al snel de gewoonte eigen de 
verschillen tussen de diverse media dermate 
te verabsoluteren dat er nog maar op twee 
manieren over schilderkunst of fotografie 
of film of literatuur of kranten of televisie of 
parken of gebouwen kan worden gesproken 
(en vooral ook geschreven): ofwel als over 
‘de media’, waarbij alle uitspraken van toe
passing zijn op alle media tegelijk, ongeacht 
hun technische kenmerken en psychoso
ciale bereik, ofwel over één specifiek me
dium tegelijk, waarvan dan alleen die ken
merken van belang zijn die enkel bij dat ene 
medium voorkomen, en niet bij enig ander 
medium. De eerste benadering heet ‘alge
mene mediatheorie’, de tweede ‘specifieke 
mediatheorie’. Ik wil hier beide richtingen 
op hun merites beoordelen.

Specifieke mediatheorie
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Eén van de postulaten van de specifieke 
mediatheorie, geformuleerd door Vilém 
Flusser, is dat er tussen schilderen en foto
graferen een onoverbrugbare kloof be
staat. [1] Bij schilderen immers breng je 
met de hand lijnen, punten en vlakken aan 
op een ondergrond, waardoor langzaam maar 
zeker een beeld ontstaat, terwijl je bij foto
graferen op een knopje drukt, zodat het hele 
beeld in één keer op zijn ondergrond wordt 
vastgelegd. Bij de eerste, ambachtelijke 
vorm van beeldconstructie gaat alles binnen 
het kader terug op een beslissing van de 
schilder, wiens handhetpenseel of schilders- 
mes hanteerde; bijgevolg heeft alles op het 
doek een betekenis, een bedoeling, hoe niets
zeggend het schilderij als afbeelding wel
licht ook is. Bij het fotograferen brengt de 
fotograaf niet korrel voor korrel of pixel 
voor pixel het beeld aan op de film, en dus 
heeft het beeld op het materiële niveau van 
het medium geen enkele betekenis, hoe rijk 
en veelzeggend de foto als afbeelding ook 
kan zijn. Alles wat je aan betekenis kunt 
ontdekken in een foto is ofwel te danken aan 
het technisch kunnen van de fotograaf 
(kadrering, belichting, scherpstelling...), 
ofwel in het beeld geprojecteerd door de 
kijker, die de foto bekijkt als ging het om 
een schilderij, en dus als een beeld dat 
verzadigd is van betekenis. Maar de kracht 
van de foto is nu juist zijn betekenisloosheid, 
leert de specifieke mediatheorie, zijn 
eenmaligheid, zijn technisch gerealiseerde 
onmiddellijkheid - allemaal kwaliteiten die 
onmogelijk te bereiken zijn in een schilde
rij. Het unieke van de fotografie is het foto
genieke, iets buitentalig dat om die reden 
niet te duiden is, iets betekenisloos dat je 
echter wel kan constateren. [2]

Marshall McLuhan deed de ontdek
king dat de inhoud van een medium het 
voorgaande medium is. De inhoud van foto
grafie is dus de schilderkunst, de inhoud van 
film is de fotografie, de inhoud van video is 
de film, de inhoud van de handgeschreven 
tekst het gesproken woord, de inhoud van de 
boekdrukkunst de handgeschreven tekst. 
Voorbeelden te over. Bolter en Grusin we
zen erop dat de uitspraak van McLuhan ook 
omgekeerd geldt: nieuwe media 'her- 
mediëren' niet alleen oude media - fotogra
fie doet niet alleen de schilderkunst na - 
maar oudere media hermediëren ook nieu
were media - de realisten en hyperrealisten 
poogden de schilderkunst te vernieuwen 
door haar een fotografische kadrering, 
scherpte en vlakheid te geven. [3] We snap
pen nieuwe media omdat we oude media 
kennen, en alle media zijn altijd bezig elkaar 
te hermediëren- ken je er één, dan heb je het 
gereedschap in handen om alle media te 
leren begrijpen en hanteren. Natuurlijk be
staan ook hiervan legio klassieke en eigen
tijdse voorbeelden. Zie de websites die tele
visie hermediëren door middel van het 
nieuwsvenster, en omgekeerd televisie die 
websites hermedieert door middel van twee 
of meer windows met nieuwslezers op ver
schillende locaties, zwevend in een soort 
virtuele ruimte.

Het bezwaar tegen de hypothese van 
de hermediëring in twee richtingen is dat het 
hierbij alleen om de vorm gaat: schilder
kunst kan prima foto’s nadoen en ze naar 
hun vorm nabootsen. Maar of een foto nu 
wel of niet een schilderij nadoet, hij blijft 

altijd iets fundamenteel anders: technisch 
en betekenisloos in plaats van handvaardig 
en verzadigd van betekenis. De inhoud van 
een foto is de schilderkunst. De inhoud van 
een schilderij is nooit een foto. Wat is een 
schilderij, mediatheoretisch gesproken? Een 
schilderij is een manipulatie van de materie, 
dus van verf op een ondergrond, waardoor 
er een illusie ontstaat, de illusie van een 
afbeelding. De kijker ziet verf op een onder
grond, maar ook een landschap of een por
tret of een zinderend kleurvlak of een rang
schikking van kleuren, lijnen en vlakken, 
zoals die voortkomen uit de verfmaterie op 
het doek of paneel. Schilderijen bekijken is 
kijken naar illusies. Dat de fotografie de 
schilderkunst tot inhoud heeft, houdt in dat 
ze de manipulatie van de materie kwijt is 
- dat technisch kunnen is vervangen door 
het fototoestel - maar het kijken naar de 
illusie behouden heeft. Op een foto kijk je 
letterlijk naar een illusie: de illuminatie van 
de fotografische plaat door het licht zelf.

Het verschil is alleen dat deze fotogra
fische illusie haar betekenis kwijt is. Een 
schilderij begrijp je als je de schilderkunstige 
beeldtaal kent: op een schilderij staan sym
bolen afgebeeld waarvan de betekenis te 
vinden is in de handboeken, in de bijbel, in 
de overlevering, in de moderne kunsttheorie, 
enzovoort. Deze symbolische, traditionele 
duiding geeft het schilderij een betekenis 
mee die het individu overstijgt, die alge
mene niveaus van de menselijke existentie 
raakt. Voor de betekenis van foto’s even
wel, bestaan er geen handboeken en is er 
geen zingevende overlevering. Als een foto 
een betekenis wil hebben, is die altijd cliché
matig of stereotiep, een lege nabootsing van 
eerder geziene foto’s of andersoortige af
beeldingen. Een goede foto heeft namelijk 
geen voorgangers, maar is oorspronkelijk, 
authentiek, hoogst persoonlijk, eenmalig. 
Doordat foto’s geen betekenis hebben, dus 
niets tonen dat algemeen geldend is, kunnen 
ze zo schitterend iemands individualiteit 
vertolken - van de gefotografeerde of de 
fotograaf of zelfs de fotobeschouwer.

Deze gedachtegang roept de vraag op 
wat, afgezien van de symbolische duidin
gen, de inhoud van de schilderkunst is: welk 
voorgaand medium is in het schilderij te 
herontdekken? Mijn stelling zou zijn: het 
ritueel of ceremonieel waarin Gods schep
ping van de wereld, of wellicht de schep
ping van de wereld door de góden, wordt 
herhaald. [4] God of de góden manipuleer
den de materie dusdanig dat onze wereld tot 
stand kwam, en de herinnering daaraan kreeg 
gestalte in bepaalde rituelen van onze verre 
of minder verre voorouders. De schilders 
van Lascaux, Altamira en hun navolgers 
zetten dit ritueel om in een schilderij door de 
oorspronkelijke handeling letterlijk na te 
doen, tot op de dag van vandaag: de schil
ders manipuleerden de materie op zo’n 
manier dat er dieren uit tevoorschijn kwa
men. Schilderen is een religieuze hande
ling, een geloofsdaad: een actieve naboot
sing van een handeling van een god. De 
schilderkunstige handeling zelf is net zo 
min als het ritueel symbolisch van aard, daar 
zijn beide veel te letterlijk voor. Maar wat 
de schilderkunst voortbrengt is wel symbo
lisch. Als je een schilderij ‘letterlijk’ bekijkt 
is er alleen verf te zien, maar als je naar de 
illusie kijkt, zie je symbolen, geladen met 
betekenis, een betekenis die de schepper 
van het schilderij aan alles op het doek heeft 
meegegeven. Net zoals alles in de wereld 
zin heeft omdat God het heeft geschapen en 
Zijn hand er daarom in te ontdekken valt. 
Deze religieuze basis van de schilderkunst 
kan schilders en liefhebbers van schilder
kunst tot wanhoop drijven als ze de verbrei
ding van de fotografie en latere beeldmedia 
in ogenschouw nemen. De technische me
dia: dat is de secularisering van de wereld, 
het actief uitdrijven van God uit de materie, 
de verzinlozing van het bestaan. Het geloof 
in de illusionist in plaats van het geloof in de 
Schepper, die terugkijkt vanuit de materie 
en vanuit het schilderij. Om Franz Kafka te 
citeren: “Hoe beter de reproductietechniek, 
des te slechter er gekeken wordt.” [5]

Zo bezien bestaat er dus werkelijk een 
onoverbrugbare kloof tussen schilderkunst 
en fotografie (een vergelijkbaar verhaal is te 
houden over foto en film, film en video, 
televisie en alle andere audiovisuele media, 
het web en alle voorgaande media). Deze 
mediatheorie maakt niet alleen duidelijk 
hoe verschillend je naar een schilderij en 
naar een foto moet kijken om ze tot hun 
recht te laten komen, ze maakt ook duidelijk 
hoe je de uitspraken van aanhangers van de 
schilderkunst en de fotografie kunt inschat
ten, om ook die tot hun recht te laten komen. 
Schilders snappen niets van fotografie en 

fotografen snappen niets van schilderkunst. 
Ze praten over andere werelden: gelovigen 
en ongelovigen zullen elkaar op een be
paald niveau ook nooit echt kunnen volgen, 
want op dat niveau is nu juist de sprong 
gemaakt die de ene in het geloof en de ander 
in het ongeloof deed belanden. Is de wereld 
zinvol of zinloos? Die vraag is principieel 
onbeslisbaar, en dus is het aan de mens er 
een beslissing over te nemen, hetzij als 
individu, hetzij als lid van een gemeenschap 
of massa. Is de beslissing genomen, dan kan 
er nog wel getwijfeld worden aan het eigen 
standpunt, maar staat men niet meer open 
voor het standpunt van de ander.

Ik onderschreef deze theorie tot ik dit 
vooijaar tijdens atelierbezoeken aan het 
HISK te Antwerpen kennis maakte met het 
werk van Virginie Bailly. Virginie Bailly 
schildert grote, tamelijk abstract ogende 
doeken, gelaagde beelden, die bij nadere 
beschouwing (en na enige uitleg) realis
tische voorstellingen van roze buizenstelsels 
uitBerlijnse straten of bewerkingen van het 
Brussels stratenplan blijken te zijn. Na haar 
academietijd had de schilderes een jaar les
gegeven en omdat ze niet meer over een 
atelier kon beschikken, en dus geen schilde
rijen kon maken, was ze gaan fotograferen. 
Ze maakte foto’s van vlakken, buizen, lij
nen en dergelijke die haar aanspraken. 
Daarna maakte ze een schets van hoe de foto 
er ongeveer uitzag. Als het rolletje vol was 
draaide ze het terug naar het begin en maakte 
aan de hand van haar schetsjes een tweede 
belichting van de reeds genomen foto’s. Als 
ze geluk had (en het lukte naar ik meen één 
op de tien of twintig keer), dan ontstond 
precies zo’n soort gelaagd, abstract aan
doend beeld van realistische buizen of een 
stratenplan als ze voorheen had geschil
derd. Deze winter vervaardigde ze in Ant
werpen een filmpje van een nachtelijke 
bouwplaats onder een viaduct- buizen, flap
perend zwart plastic, een enkele lamp, voch
tigheid in de lucht - en weer had ze precies 
haar soort beeld getroffen, ditmaal vastge
legd op videofilm.

Als het voor Virginie Bailly niet uit
maakt of ze haar beelden als schilderij, foto 
of video vastlegt, zolang het maar haar 
beelden zijn - besefte ik in het atelier van de 
kunstenares - dan is de kloof tussen schil
derkunst en fotografie blijkbaar niet zo on
overbrugbaar. Bailly had die kloof in elk 
geval overbrugd. Niet dat het makkelijk is, 
maar met wat aandacht en volhouden lukt 
het. En ik keek wel degelijk naar de verf en 
de illusie die door de verf werd opgeroepen 
als ik haar schilderwerk bekeek. En ik keek 
naar de illusie en het fotogenieke als ik haar 
fotografische werk bekeek. En ik keek naar 
het kijken en het filmische toen ik haar 
filmpje zag. Maar het was allemaal haar 
beeld, haar picturaliteit. De ambachtelijke 
of technische eigenschappen van een me
dium zijn zaken om rekening mee te hou
den, maar niet meer dan dat. Nood breekt 
wetten, en zijn de wetten van de media 
eenmaal gebroken, is de toverkring rond 
ieder medium doorbroken, dan kun je jezelf 
overal in manifesteren, of preciezer gezegd: 
dan kunnen jouw beelden in alle media 
verschijnen. De kloof tussen traditionele en 
technische beelden, waar Flusser zijn hele 
mediafilosofie op gebaseerd heeft, kan wor
den overbrugd zonder verlies of verschra
ling. Virginie Bailly heeft haar allereigenste 
beeldtaal ontwikkeld, en dan is er geen 
reden meer tot het mediale dogmatisme van 
‘alleen dit ene medium is echt, is goed, is 
diep, is heilig’. Het gaat er niet om dat de 
schilderkunst dit en de fotografie dat is; je 
moet alleen weten watje ziet, en dat vervol
gens tonen, maken, vastleggen. Virginie 
Bailly: exit specifieke mediatheorie.

Algemene mediatheorie

Een weg uit de algemene mediatheorie biedt 
Boris Groys, auteur van Unter Verdacht. 
Eine Phanomenologie der Medien. [6] 
Groys is docent filosofie en esthetica aan de 
Hochschule für Gestaltung te Karlsruhe en 
verwierf enige naam met een vorig groot 
essay, waarop Unter Verdacht een vervolg 
is; Über das Neue. [7] In het eerste boek 
onderzocht hij hoe en waarom gesloten in
stituten als musea, galeries, bibliotheken, 
universiteiten - welke hij samenvat onder 
de noemer ‘het archief - steeds weer op 
zoek zijn naar het nieuwe. De reden is dat 
het nieuwe de belofte in zich draagt van een 
oneindig arsenaal aan mogelijkheden, dit in 
tegenstelling tot het archief zelf, dat naar 
zijn aard eindig is. Het ging Groys in het 
eerste boek niet zozeer om de vraag of het 
wel allemaal echt nieuw en origineel was 
wat er in de twintigste eeuw aan nieuws is 

ge(re)presenteerd, maar om de vraag hoe 
telkens de indruk is gewekt dat men iets 
nieuws onder ogen had als men het nieuwe 
te zien kreeg. Dus niet ‘wat is nieuw’ maar 
‘hoe weet je dat iets nieuw is’? Groys’ 
antwoord komt erop neer dat als een werk 
voldoende onbeduidende of ‘profane’ ele
menten in een betekenisvolle ‘sacrale’ set
ting incorporeert, de indruk ontstaat dat 
men te maken heeft met iets fundamenteel 
nieuws, waarbij dat onbeduidende of pro
fane een symbool wordt voor alles wat zich 
nog buiten het archief bevindt - de onein
digheid van mogelijkheden die nog niet tot 
cultuur zijn verheven, maar waaruit het ar
chief put om cultuur te kunnen blijven.

In zijn nieuwe boek zet Groys de stap 
uit de gesloten culturele sfeer van het ar
chief naar de open ruimte daarbuiten, name
lijk die van de media in de allerruimste zin 
des woords. Waar de gesloten wereld van 
het archief gefascineerd is door de wereld 
buiten de instituties - gefascineerd in de zin 
van: nieuwsgierig naar en ook bang voor - 
daar overheerst in de open, mediale sfeer 
een fascinatie voor de gesloten sfeer binnen 
of eigenlijk onder de media. Alleen leidt dit 
bij de media niet tot een interesse voor wat 
er schuilgaat achter dat mediale oppervlak, 
maar tot een diep wantrouwen dienaan
gaande, een ‘submediale argwaan’ zoals 
Groys dat noemt. Het is even wennen aan 
dat begrip ‘submediale argwaan’. In het 
archief zelf, schrijft Groys, manifesteert de 
submediale argwaan zich als de vrees dat de 
media waarop men het tijdloze cultuurgoed 
bewaart, zelf wel eens minder tijdloos zou
den kunnen zijn. De mediale argwaan van 
de gemiddelde kunstbeheerder heeft betrek
king op de instabiliteit van de media waar
mee al die belangwekkende kunst is ge
maakt. In het archief terechtkomen is niet 
alleen een machtsvraag - wie beslist wat 
binnenkomt of buitenblijft - maar ook een 
mediale vraag - hoe lang blijft de kunst- 
drager bestaan, met andere woorden: vormt 
het werk een bijdrage aan de instandhou
ding van het archief zelf, of haal je met het 
nieuwe werk het verval van je eigen insti
tuut in huis? Met ‘kunstdrager’ bedoelt 
Groys niet alleen schilderslinnen of gebeeld
houwd marmer, want in het museum voor 
moderne kunst treffen we ook hoopjes vet 
of sigarettenpeukjes aan, die ondanks hun 
vergankelijkheid een tijdloze mediale dra
ger kunnen hebben zoals God of de natuur, 
of het onbewuste, of de taal - die allemaal 
wel weer tamelijk tijdsbestendig zijn.

In de buitenarchivale sfeer bestaat de 
submediale argwaan uit een gevoel dat we 
in de media niet alleen naar het pure spel der 
tekens op het mediale oppervlak kijken, 
zoals de algemene mediatheorie graag be
weert, maar dat er achter of onder dat pure 
spel heel wat minder pure en eerder beden
kelijke bedoelingen schuilgaan, bedoelin
gen van een subject dat ‘in werkelijkheid’ 
iets heel anders met ons wil uitspoken dan 
op het eerste gezicht aan het spel der tekens 
valt af te lezen. Elk mediagebruik roept het 
onbehagen op dat de media eigenlijk rond 
iets heel anders draaien dan er beweerd 
wordt. Groys: “De klassieke ontologie stelt 
de vraag wat zich onder de verschijningen 
van de natuur verborgen houdt. De media- 
ontologie stelt de vraag wat zich achter de 
mediale tekens verborgen houdt, met name 
als deze tekens — net als hun tekendragers - 
niet ‘natuurlijk’ maar ‘kunstmatig’ zijn.” 
Om antwoord te krijgen op de media-onto- 
logische vraag is de argwanende media- 
gebruiker niet benieuwd naar wetenschap
pelijke beschrijvingen van het keiharde 
mediabedrijf of zoiets, maar hoopt hij of zij 
dat zich ergens aan het mediale oppervlak 
de donkere, verborgen ‘submediale ruimte’ 
verraadt en openbaart. Het antwoord dat 
men wenst te krijgen op argwaan is geen 
geruststelling, maar een bekentenis, de be
kentenis namelijk dat er inderdaad gemani
puleerd wordt achter de schermen. Dat brengt 
Groys op de vraag: hoe bereik je in de media 
het effect van oprechtheid, van mediale 
waarheid, van een zelfontmaskering van de 
media? Welke tekens geloof je wel en welke 
niet? In een fraaie analyse geeft Groys zelf 
aan datje die tekens gelooft die uit de toon 
vallen, die opeens volks klinken of kwaad of 
al te persoonlijk in een voor het overige 
verantwoorde of bedaarde context. Hier is 
eigenlijk hetzelfde mechanisme werkzaam 
als bij ‘het nieuwe’ in de museale sfeer. 
Alleen wordt nu het profane geen symbool 
van een oneindigheid aan mogelijkheden 
buiten het archief - die alleen binnen het 
archief zelf te ervaren valt, juist in dat sym
bool -, maar een symbool van de oneindig
heid van de mediale drager, de duurzaamheid 
van de submediale ruimte. Ik verga, maar1 2



mijn tekst blijft bestaan. Mijn tekst vergaat, 
maar de taal kan niet kapot. De taal kan 
kapot, maar de menselijke geest is eeuwig. 
Enzovoort.

Wat Unter Verdacht opwindende lec
tuur maakt, is het feit dat Groys zich voor 
zijn begrip van de mediale argwaan nergens 
verschuilt achter andere filosofische of theo
retische boeken, maar zich uitsluitend be
roept op zijn eigen ervaring en die van zijn 
lezers. Eens hij echter het begrip in kwestie 
stevig heeft neergezet, kan hij het alsnog 
verbinden met een hele reeks teksten die er 
eigenlijk ook al over gingen, maar in een 
compleet andere context - wat tot een ver
dieping van het begrip leidt - en kan hij er 
anderzijds een complete bibliotheek van 
eigentijdse mediatheorie mee onderuit ha
len. Dat laatste doet hij met verve en na 
lezing van dit boek is er van B ataille, Derrida 
en Lyotard eigenlijk niet veel meer over. 
Hun werk doet alsof het revolutionair en 
emancipatoir is, maar bestaat in feite uit 
pogingen de mediale argwaan te bezweren 
of weg te redeneren, nu eens door te bewe
ren dat er achter de media een onuitputte
lijke energiebron schuilgaat (Bataille) - dus 
niks om je zorgen over te maken - dan weer 
door de media zo te deconstrueren dat blijkt 
dat er juist helemaal niets achter haar opper
vlak schuilgaat (Derrida) - dus ook niets 
om bang voor te zijn. Of anders door te doen 
alsof alleen de kapitalistische burger iets te 
vrezen heeft van de media (Lyotard), terwijl 
de avant-gardist er juist nieuwe levens
mogelijkheden mee ontvouwt. Maar zoals 
Groys keer op keer aantoont en herhaalt: 
zodra je iets publiek maakt, oftewel zodra je 
een medium gebruikt, wek je argwaan op 
over je bedoelingen, hoe goed, emancipatoir 
of revolutionair die volgens jou ook zijn 
- en die argwaan is niét te weerleggen, noch 
te bevestigen. McLuhan had er een vermoe
den van, maar wilde zelf met alle geweld 
optimistisch blijven, wat hem een blinde 
vlek bezorgde voor het zwarte gat onder de 
lichte media. De mediale argwaan is een 
onvermijdelijke tegenhanger van media
gebruik, ja, is daar eigenlijk zelf de drager 
van, datgene wat het mediagebruik een ze
kere duurzaamheid garandeert, want de be
langstelling ervoor telkens weer revitaliseert. 
Hoe leger de tekens die je aan het mediale 
oppervlak weet op te roepen, des te groter de 
argwaan dat er iets enorms achter schuil
gaat. Denk aan Duchamps pispot, het zwarte 
vlak van Malevich en dergelijke: loze geba
ren die blijvend fascineren. Hetzelfde me
chanisme maakt van Hitler een figuur die 
blijft fascineren, juist omdat hij totaal onin
teressant was. Iets dergelijks geldt voor 
Monica Lewinsky.

Een auteur die in Groys’ argwanende 
ogen wel genade vindt, is de socioloog en 
antropoloog Marcel Mauss, die in zijn essay 
over het geschenk het begrip ‘mana’ intro
duceerde om er de merkwaardige kracht 
mee aan te duiden die elk geschenk eigen is 
(bedenk dat elke mediale uiting een ge
schenk van de auteur aan de lezer is, of van 
de schilder aan de beschouwer, of van de 
elektronische kunstenaar aan diens tegen
speler, of van de programmamaker aan de 
couch potatoe). [8] Elk geschenk verplicht 
tot een tegengeschenk, dwingt tot teruggave 
van iets anders (iets beters), produceert pres
tige en achterdocht: men staat bij iémand 
anders in het krijt of heeft nog wat tegoed, 
enzovoort. Volgens Mauss zijn geschenken 
geen deel van de markteconomie, maar vor
men ze een eigen, alternatieve economie, 
die van de ‘symbolische ruil’. Zo is ook elke 
mediale uiting niet alleen deel van de markt
economie, maar ook van de symbolische 
ruil. Alleen is iets teruggeven in ruil voor de 
gekregen mediale boodschap amper moge
lijk (bij stabiele media). Gevolg: argwaan 
over bedoelingen, vermoedens over duis
tere machinaties. Een mogelijk antwoord 
op zo ’ n geschonken mediale overdracht kun 
je volgens Groys geven door eruit te citeren: 
het ontvangene door te geven aan anderen. 
Een tweede manier om iets terug te doen, 
bestaat erin de rijkdommen die je ontvan
gen hebt zonder symbolische vereffening, 
zelf te vernietigen door aan te tonen dat je 
lievelingsbegrippen in feite niets voorstel
len. God is dood, de betekenaar is leeg, het 
Ene is onkenbaar, de kunst is een loos ge
baar, ikzelf ben niets en ik heb het niet 
geweten, enzovoort. Deze intellectuele zelf
haat hoort volgens Groys thuis in het sym
bolische ruilmodel van de ‘potlatch’, een 
gebruik van Noord-Amerikaanse indianen
stammen waarbij het ene opperhoofd al zijn 
bezittingen vernietigt, en het andere als ant
woord daarop alle bezittingen van diens 
eigen stam dient te vernietigen, liefst in de 
overtreffende trap.

Misschien maakt het slopen van Bataille, 
Derrida en Lyotard door Groys deel uit van 
een door hemzelf aangerichte potlatch, die 
dan bedoeld is als symbolische ruil met 
Marcel Mauss’ essays en inzichten omtrent 
het ‘mana’, een begrip waar Groys, als hij 
eenmaal op gang is gekomen, voor een 
groot deel op drijft. Het valt in elk geval op 
dat Groys nergens melding maakt van Jean 
Baudrillard, een auteur die zelf een heel 
boek heeft gewijd aan de symbolische ruil 
en de dood, en die verder een boek schreef 
over de duistere bedoelingen van het object 
-een variant op de duistere bedoelingen 
van het onkenbare subject in de submediale 
ruimte à la Groys. [9] Met Baudrillard heeft 
Groys in 1995 een hoogst interessant ge
sprek gevoerd over precies deze thema’s, 
een gesprek dat later op cd is uitge
bracht. [ 10] Groys wil Baudrillard blijkbaar 
buiten zijn potlatch houden. Een tweede 
kanttekening: het tweede deel van het boek, 
waarin Groys de genoemde algemene media- 
theoretici onderuit schopt, laat zich te mak
kelijk binnen de traditie van de academi
sche filosofie inpassen, die haar energie bij 
voorkeur gebruikt voor de oninteressante 
taak van het aanwijzen van denkfouten bij 
voorgangers (heeft Baudrillard volgens 
Groys soms geen fouten gemaakt?). Groys 
is veel inspirerender in het eerste deel van 
zijn boek, waar hij zomaar op de proppen 
komt met het idee van de mediale argwaan 
en dat uitwerkt tot een fenomenologie van 
de mediale oprechtheid en een studie naar 
de uitzondering - als bevestiging van de 
regel. Dat is echt essayistisch: onverant
woord, maar overtuigend zolang je het 
leest. [11]

Natuurlijk is het begrip ‘submediale 
argwaan’, waarmee Groys de algemene 
mediatheorie onderuithaalt, zelf ook weer 
een begrip uit een algemene mediatheorie 

- één waarin de mediatheoricus een 'privé- 
detective’ wordt, een detective die in de 
woorden van Groys “beweert de meest su
blieme en meest volmaakte misdaad van 
allemaal aan het licht te hebben gebracht 
- de misdaad zonder misdadiger, de mis
daad van de taal, de media en de code die 
onze boodschappen ondermijnen en verval
sen.” [12] Deze ‘misdaad’ van het onderuit
halen van de macht van de media, door 
middel van de gefronste wenkbrauw en een 
zekere voorzichtigheid, is niet goed of slecht, 
maar een onvermijdelijk effect van de me
dia zelf. Van alles eigenlijk. De hele cultuur 
is te interpreteren als een poging om met 
deze mediaontologische, maar ook ontolo
gische of zeg maar existentiële argwaan te 
leren leven. Niet alleen het archief van de 
cultuur is erop gebaseerd, ook de grotere en 
kleinere wereldgodsdiensten zijn gegrond
vest op het vermoeden van een verborgen 
subjectiviteit achter de verschijningen van 
deze wereld - een subjectiviteit die niet 
alleen als bedreiging wordt ervaren (‘want 
uw God is een naijverige God’), maar ook 
als de bron van het hoogste geluk (‘want 
alles is genade’).

Deze universele claim van Groys klinkt 
zowel prachtig als ook zelf weer verdacht. 
Het is immers eigen aan de theorie om een 
begrip zover op te rekken dat alles er uitein
delijk onder valt (zie begrippen als teken, 
vertoog, simulatie, deconstructie, differentie, 
identiteit). Deze totaliserende tendens van 
de theorie, zoals Lyotard dat noemde, zegt 
niets over de verklarende kracht van een 
begrip, maar alles over de maniakale wet
matigheden van het menselijk denken; al 
moet erkend worden dat het gevoel dat er 
iets schuilgaat achter de wereld van de ver
schijningen, iets waar we geen vat op heb
ben maar dat uiteindelijk alles bepaalt wat 
wij doen, een grote bron van inzichten blijft

vormen. Ikzelf ervaar dit gevoel, deze drang 
tot het doordringen in geheime of onbe
wuste waarheden evenwel niet zozeer als 
argwaan, maar als verwondering. Een ver
wondering die een schrijver of denker of 
kunstenaar op de een of andere manier heel 
moet zien te houden, buiten de invloedsfeer 
van cynisme, onverschilligheid, betweterij, 
dogmatisme, rancune, snobisme, ressenti
ment, somberheid, hoogmoed, wanhoop, 
jaloezie. Wat dat betreft is het boek van 
Boris Groys bijzonder verhelderend. Het 
lukt Groys je met nieuwe ogen naar overbe
kende fenomenen te laten kijken. Tegelijk 
toont hij aan dat het begrip ‘media’ theore
tisch (maar ook sociaal) uitgeput begint te 
raken. Unter Verdacht graaft naar een vol
gend begrip, dat nu nog schuilgaat ‘onder’ 
het mediabegrip - daar in de diepte wordt 
het opeens weer spannend. De mediatheorie, 
specifiek of algemeen, die kennen we nu 
wel. Wat is de volgende stap? Misschien is 
die te vinden in een herlezing van de ge
schriften van Marcel Mauss over de econo
mie van het geschenk, zoals Groys die voor
stelt. Die geschenkeconomie is in elk geval 
het eerste levensvatbare, zo niet denkbare 
‘alternatief voor het kapitalisme, waar ik in 
jaren van heb gehoord. Alleen al om die 
verwijzing ben ik Groys dankbaar.
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hij zit in het vertoog van de algemene media
theorie. Specifiek uitgewerkt, is de mediale 
argwaan bij televisie bijvoorbeeld het ver
moeden dat alles watje te zien krijgt op het 
scherm geënsceneerd is, vooraf uitgeschre
ven en daarna geacteerd en voorgedragen 
door acteurs. Dus niet alleen de soaps en 
series, maar ook het nieuws, de quiz- 
programma’ s, de spontane publieksreacties, 
ja zelfs de natuurfilms. Op televisie wil alles 
de indruk maken ‘live’ en direct te zijn - en 
dus ontstaat het vermoeden dat het allemaal 
nep is. De submediale argwaan bij film 
luidt: het is allemaal wel in scène gezet, 
maar zou het echte leven er niet achter 
schuilgaan? De submediale argwaan bij fo
tografie is dat je alleen maar oppervlak ziet: 
het oppervlak van de tweedimensionale foto 
en het oppervlak van de afgebeelde dingen. 
Dus fotografie als het oppervlakkigste me
dium van allemaal, juist omdat het fijne 
gevoel van de fotografie erin bestaat dat je 
er het echte, diepe leven mee kunt vastleg
gen en ervaren.
[12] Groys, op. cit. (noot 6), p. 226. Dit 
citaat herinnert overigens aan nog een ander 
boek van Baudrillard, Le crime parfait, Paris, 
Gallimard, 1995.
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Gert Verschraegen

Onder de wat vreemde, want paradoxale 
titel Radicale middelmatigheid verscheen 
vorig jaar een bundel beschouwingen van 
filosoof Henk Oosterling over de invloed 
van technologische media - zoals televisie, 
gsm en auto -op de hedendaagse cultuur. [1] 
Op het eerste gezicht gaat het om heel uit
eenlopende reflecties over verschillende 
thema’ s die op een of andere manier samen
hangen met de term ‘media’ ; en onder ‘me
dia’ verstaat Oosterling meer bepaald “tech
nologische hulpmiddelen zoals tv, auto, 
videocam, computer, gsm en visacard die 
zijn geïntegreerd in informatie- en commu
nicatietechnologische processen die zich 
exponentieel op wereldschaal vertakken.” 
(p. 9) Dit boek gaat dan ook erg breed. 
Oosterling schrijft onder meer over het 
nieuwe ‘informationeel kapitalisme’ 
(Castells), over de speculatieve luchthandel 
van de e-business (die ondertussen ook al
weer over zijn hoogtepunt heen lijkt), over 
de aandacht in de media voor mooie, 
geësthetiseerde lichamen én de daarmee 
samengaande fascinatie voor gewelddadige, 
verscheurde lichamen, over de auto als een 
abstraherend en ‘ontlichamelijkend’ me
dium, over drugs, over Japan “als een weer
barstig element in de globale, informationele 
cultuur”, en over multi- en intermedialiteit 
in de kunst. De rode draad die deze bespie- 
gelingen alsnog met elkaar verbindt, zit 
verscholen in de curieuze titel van het boek, 
Radicale middelmatigheid. Oosterlings hele 
betoog valt namelijk te lezen als een volge
houden reflectie en kritiek op het dominante 
model van het technologische medium als 
een middel dat ten dienste staat van de mens 
en zijn natuurlijke maat.

In de moderne westerse wereld gaat 
men er al geruime tijd van uit dat technolo
gische media zoals het wiel, het schrift, de 
tele visie, de auto of de computer in de eerste 
plaats instrumenten zijn om menselijke ac
tiviteiten te vergemakkelijken en verlan
gens te bevredigen. Dit model van de media- 
gebruiker en het gebruikte medium heeft 
altijd als rechtvaardiging gediend voor alle 
media, van de meest eenvoudige tot de 
meest ingewikkelde, van het wiel tot het 
internet. De legitimatie van de technologi
sche media is altijd geweest dat ze mense
lijke activiteiten efficiënter doen verlopen 
en communicatie bevorderen: met een kar 
of auto kan je een vracht sneller ter plaatse 
brengen dan te voet, via internet kan je 
sneller informatie uitwisselen dan per brief, 
enzovoort. In deze antropomorfe visie staan 
de media ten dienste van de mens.

Tegenover dit model stelt Oosterling 
de idee “dat media in het algemeen ons 
leven leiden” (p. 10). Media staan dan niet 
ten dienste van de menselijke maat, het zijn 
eerder middelen die hun maat en tempo aan 
de gebruiker opleggen. “We denken dat 
materiële hulpstukken ons gedienstig om
ringen, maar in feite nemen ze ons op en 
(be)dienen we hen.” (p. 9) Het beeld dat ons 
daarbij voor de geest komt, is dat van de 
nerd of computerverslaafde, die zijn leven, 
activiteiten, agenda en verlangens laat stu
ren door de computer, het scherm en de 
software. Maar, zo betoogt Oosterling, niet 
alleen de nerds en de gsm-verslaafden zijn 
in de ban van de technologische media; wij 
allen “voegen ons vroeger of later naar het 
tempo en de maat van de beschikbare media 
en middelen (...). Hoe meer we ons door de 
media laten omarmen, hoe middelmatiger 
we als gebruikers worden” (p. 12).

Oosterling wil zich echter niet beper
ken tot een loutere omkering van het grove 
model van de mediagebruiker en het ge
bruikte medium. De gebruiker is weliswaar 
geen autonoom subject, dat soeverein be
schikt over wezensvreemde media, maar dit 
betekent niet dat het middel zomaar over de 
gebruiker regeert. Gebruiker en gebruikte 
zijn eigenlijk niet meer dan de aanwijsbare 
componenten van veel gecompliceerder 
mediaprocessen, die zich als een supple
ment, als een ‘dynamisch midden’ tussen de 
beiden in bevinden. [2] Moderne dichoto
mieën als actief-passief, mens-middel, geest- 
lichaam, autonomie-versla ving volstaan niet 
om de werking van het medium duidelijk te 
maken. Conform de originele, Oudgriekse 
betekenis treedt het ‘medium’ in dit boek op 
als datgene wat zich in het midden bevindt, 
wat bemiddelt, wat subject en object op
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manier met elkaar verweeft. Het centrale 
begrip ‘middelmaat’ wordt daarmee, à la 
Derrida, van zijn schijnbare evidentie - ’ de 
maat aan het middel opleggen’ of ‘het mid
del dat de maat oplegt’ - ontdaan. Het wordt 
gedestabiliseerd, ontmanteld, vermenigvul
digd, kortom: gedeconstrueerd. “De kern- 
notie ‘middelmaat’ is verre van eenduidig”, 
zo schrijft Oosterling. “Het middel kan zo
wel subject als object van de maat zijn: het 
kan de maat aangeven of zelf afgemeten 
worden. De maat op zijn beurt is evenmin 
eenduidig: hij manifesteert zich nu eens als 
beweging, dan weer als afmeting.” (p. 12)

Op die manier tracht Oosterling weer
werk te bieden tegen de dominante, schijn
baar eenduidige betekenissen en waarderin
gen van onze huidige technologische cultuur. 
Hij toont zich daarbij een boeiend maar 
weinig systematisch betogend essayist. In 
wat volgt, neem ik daarom de vrijheid om 
enkele centrale gedachtegangen en themata 
uit het boek te lichten en te becommenta
riëren. Soms sluiten mijn uitweidingen nauw 
aan bij Oosterlings boek, vaak gaan ze ook 
hun eigen weg. Om het overzichtelijk te 
houden, vertrek ik van vier verschillende 
invullingen van het begrip ‘medium’ die, 
me dunkt, werkzaam zijn in Radicale mid
delmatigheid. Ik begin met de dominante 
idee van het medium als een middel of 
instrument; vervolgens behandel ik drie 
andere interpretaties van het begrip ‘me
dium’, die door Oosterling worden ingezet 
als een kritiek op dit dominante medium- 
begrip: het medium als ‘middelmaat’, in de 
zin van een nivellerende, gelijkmakende 
kracht; het medium als ‘drug’, waarbij de 
mediagebruiker niet het middel gebruikt, 
maar het middel de gebruiker stuurt; en 
tenslotte het medium als ‘paranormale’ 
vertaalmachine, die de bekende werkelijk
heid herschept.

1. Het medium als middel

In zijn essay knoopt Oosterling herhaalde
lijk aan bij het mediabegrip van onder meer

Sigmund Freud en Marshall McLuhan. 
Beide auteurs beschouwen media in het 
verlengde van de techniek: het schrift, de 
bril, de computer, het zijn allemaal instru
menten om het leven makkelijker te maken. 
Freud en McLuhan begrijpen deze instru
menten als prothesen: de schop is een dupli
caat van de menselijke arm en hand; het wiel 
is een uitwendige voet met concentrisch 
aangebrachte tenen; de motor is een extensie 
van de menselijke spierbundels. [3] Ook 
symbolische media, zoals het schrift of de 
kledij, kunnen we als prothesen van het 
lichaam opvatten. Het schrift werd aanvan
kelijk door de hand zelf, maar geleidelijk 
aan ook door 'namaakvingers' (ganzeveren 
of pennen) op een drager aangebracht; de 
kledij die men op het lichaam draagt, 
veruitwendigt letterlijk en figuurlijk de huid 
van de mens.

De schop, het wiel en het kledingstuk 
zijn echter nog duidelijk waarneembare 
verlengstukken van externe lichaams
functies. Vanaf het midden van de negen
tiende eeuw beginnen diverse media ook de 
onzichtbare, innerlijke mens naar buiten te 
brengen. Sinds de fotografie veruitwendigen 
media niet langer de fysieke, maar vooral de 
psychische, neurofysiologische mens. De 
camera, de fonograaf en de radio nemen de 
verschillende sensoriële functies van het 
centrale zenuwstelsel als het ware in eigen 
regie. Ze maken de mens grotendeels over
bodig, want strikt genomen hebben deze 
nieuwe technologische media de mense
lijke zintuigen niet meer nodig: het zijn 
anonieme apparaten die zonder enige intel
lectuele, morele of emotionele betrokken
heid de wereld registreren. De fotografie 
legt vast, maar kijkt niet; de fonografie 
neemt op, maar luistert niet.

Aanvankelijk waren de media wel de
gelijk ondergeschikt aan de mens. Het wa
ren hulpmiddelen die aan zijn lichamelijke 
gebreken en zijn kwetsbaarheid tegemoet 
kwamen. Maar algauw blijkt dat deze mid
delen de handelende mens niet alleen hel
pen of ondersteunen; ze beginnen hem over

het hoofd te groeien. Dat geldt niet enkel 
voor de genoemde anonieme registratie- 
apparaten. We kunnen, met Paul Virilio en 
andere auteurs, ook wijzen op de ‘onmense
lijke’ snelheid van de nieuwe media. In 
tegenstelling tot het wiel, de schrijfpen en 
andere premoderne, trage media, liggen de 
nieuwe media niet meer in het verlengde 
van het menselijk lichaam en zijn natuur
lijke tempo. De introductie van de motor 
breekt abrupt met de menselijke maat. Mo
toren liggen niet in het verlengde van de 
hand of de voet, maar ontketenen een explo
sieve dynamiek die geen enkele relatie meer 
heeft met de menselijke coördinaten van 
krachtontwikkeling.

Deze immense versnelling doet de 
begrenzingen van de omgeving, die toela
ten dat het menselijk lichaam zijn plaats 
bepaalt binnen een continuüm van ruimte 
en tijd, progressief vervluchtigen. Wat daar
mee bedoeld wordt, kunnen we elke dag 
opnieuw ervaren in de zetel van onze auto. 
Achter het stuur flitst de wereld als in een 
droom voorbij. We krijgen het gevoel dat 
we ons losmaken van het lichaam, van de 
aardse zwaartekracht en immobiliteit. “V er- 
snelling roept een gevoel van goddelijke 
gewichtloosheid op. De mens bevrijdt zich 
van zijn door zwaartekracht gepacificeerde 
lichaam en voelt zich zo vrij als een vogel” 
(p. 78), schrijft Oosterling in navolging van 
Paul Virilio. Deze versnelling en demateria- 
lisering zet zich in de moderniteit gewoon 
verder met de introductie van media zoals 
het vliegtuig, het ruimtetuig en de super
geleider.

Vandaag doet deze ‘atopie van de 
snelheid’ de mens geloven dat hij de fysi
sche en mentale beperkingen van het mens
zijn achter zich kan laten. De onrust
wekkende, want onvoorstelbare snelheden 
van bijvoorbeeld de computer - die werkt 
met tijdseenheden als de nanoseconde 
(1/1 000 000 000 seconde) en de pico
seconde (1/1 000 000 000 000 seconde) - 
lijken alles mogelijk te maken. In een frac
tie van een milliseconde kan het brein door 
een ingeplante chip worden aangesloteni op 
het wereldwijde netwerk. Heel wat profeten 
uit de computercultuur geloven zelfs dat we 
ons lichaam binnenkort volledig kunnen 
achterlaten en dat ‘de ziel’ kan emigreren 
naar cyberspace. Wanneer we sterven kun
nen we onze hersenstructuur en onze DNA- 
code op één, twee, drie downloaden in een 
softwaresysteem, dat in cyberspace een eeu
wig leven wacht.

Hoe we deze versmelting van mens en 
machine ook inschatten, de introductie van 
deze nieuwe media heeft ingrijpende gevol
gen voor ons menselijk oriëntatiesysteem. 
Genetische en digitale revoluties brachten 
een brede discussie op gang over cyborgs, 
replicanten en andere posthumane of a-hu- 
mane wezens die ons mensbeeld danig op 
de proef stellen. Als ons moleculair basis
materiaal kan worden veranderd en men 
geminiaturiseerde computers in ons lichaam 
kan inplanten, dan heeft het niet veel zin 
meer om vast te houden aan ons klassieke 
beeld van het menselijk lichaam. Bijgevolg 
kunnen we technologische media ook niet 
meer opvatten als een verlengstuk van dat 
lichaam. Mens en techniek, gebruiker en het 
gebruikte, lichaam en medium, het organi
sche en artificiële, het zijn geen aparte enti
teiten meer. Ze groeien in elkaar, en gaan 
verbindingen aan die steeds intenser wor
den. Ook voor Oosterling is duidelijk dat de 
dominante antropomorfe benadering van 
techniek hier verstek laat gaan. In het spoor 
van posthumane theoretici als Bruno Latour 
en Donna Haraway beklemtoont hij voort
durend de verwevenheid van lichamen en 
middelen. “Mensen”, zo zegt Oosterling, 
“zijn cybernetische organismen: een 
informatiecircuit bestaand uit verlangend 
vlees en toegevoegde, aangesloten of 
geïmplanteerde technologie waarmee dit 
verlangen steeds meer wordt gereguleerd.” 
(p. 51) Het beeld van een oorspronkelijk, 
stabiel lichaam, waarop van buitenaf 
wezensvreemde ‘middelen’ of ‘media’ wor
den aangesloten, moeten we laten varen ten 
gunste van netwerken van mens en ma
chine, lichaam en medium.

“We weten niet meer wat we met ons
zelf moeten aanvangen, precies omdat er 
zoveel met ons wordt aangevangen", schrijft 
de Amerikaanse cultuurfilosoof Mark Dery 
over dit ineengroeien van mens en me
dia. [4] Zoals Oosterling herhaaldelijk aan
geeft, komt die verwarring in de eerste plaats 
tot uiting in de hedendaagse massamedia,



waar beelden van opgepompte, geëstheti
seerde lichamen hand in hand gaan met een 
fascinatie voor opengesneden of gemuti
leerde lichamen. De combinatie is volgens 
Oosterling slechts schijnbaar paradoxaal 
(pp. 52-62). De fascinatie voor toegetakelde 
lichamen, voor bloed en ingewanden hangt 
bij nader inzien samen met ons geloof in de 
maakbaarheid van het lichaam. We huive
ren voor het chaotische, onkneedbare men
selijk lichaam, aldus Oosterling, en hardcore 
porno of gewelddadige lichaamsbeelden zijn 
de nachtmerrie-achtige symptomen van die 
angst.

Anderzijds is de obsessie van onze 
cultuur met smetteloze, schone lichamen 
ook een heel direct antwoord op de wild
groei van prothesen waarmee het lichaam 
vandaag wordt ingepakt. In het licht van de 
huidige technologische cultuur spreekt uit 
bodybuilding een anachronistisch soort ver
langen naar het oorspronkelijke en sterke 
lichaam, dat in onze technologisch bemid
delde leefwereld al lang overbodig is ge
worden. In zo’n cultuur is het idee om hard 
en sterk te zijn eigenlijk één grote grap, 
merkt Mark Dery op. “Spieren zijn immers 
redundant in een wereld waarin zelfs de 
simpelste taken (...) worden doorverwezen 
naar kleine, slimme, haast bionische appa
raten.” [5] De bodybuilder verlangt naar 
een natuurlijk lichaam dat nog niet door 
allerhande media is aangetast, een lichaam 
dat nog niet ontbonden is tot een slappe, 
mollige hoop vlees die mee vibreert op de 
maat van de media. Maar paradoxaal ge
noeg kan hij zich maar verzetten tegen die 
degradatie van het lichaam, door het op zijn 
beurt met prothesen te doordringen. Hij 
ontwikkelt zijn geïntegreerd lichaamsbeeld 
van spieren en pezen met behulp van een 
metalen machinerie, allerhande voedings
supplementen en anabole steroïden. Aan de 
‘middelmaat’ van de media valt niet te ont
komen. “Hoe meer we ons door de media 
laten omarmen, hoe middelmatiger we als 
gebruikers worden” (p. 12), schrijft Ooster
ling, en we kunnen daar in één adem aan 
toevoegen: hoe meer we ons tegen de media 
verzetten, hoe meer we er door worden 
opgenomen. [6]

2. Het medium als middelmaat

Oosterling benadrukt telkens weer dat elk 
medium of middel zijn maat oplegt aan zijn 
gebruikers. Maar er bestaat ook een directer 
verband tussen ‘media’ en ‘middelmaat’, 
een verband dat in Radicale middelmatig
heid niet expliciet aan bod komt, maar dat 
wel geïmpliceerd lijkt in de ‘middelmatig
heid’ uit de titel van het boek. Middelmatig
heid betekent namelijk ook een gebrek aan 
opvallende kwaliteiten. Ook in die zin zijn 
media ‘middelmatig’. Ze treden op als een 
nivellerende, gelijkmakende kracht die aan 
alles haar eigen maat oplegt.

Een terugblik van Eric de Kuyper op 
zijn verblijf bij de Vlaamse Openbare 
Televisieomroep midden jaren zestig, kan 
dit wellicht verduidelijken. “Ik geloof dat 
men voor het medium zelf bang was”, schrijft 
De Kuyper over zijn toenmalige werkgever, 
“voor de ongekende mogelijkheden ervan 
- en ja: voor de verontrustende oppervlak
kigheid ervan. Toen al was het duidelijk dat 
het sterkste en zwakste punt van de televisie 
haar enorme potentie tot trivialisering was. 
Nog sterker dan de krant was het een me
dium dat alles reduceerde tot dagelijksheid, 
alles vertaalde in banaliteit. Dit wezenlijke 
kenmerk van het medium stond haaks op de 
verwachtingen, die - uiteraard - totaal an
ders van aard waren. Men was, geloof ik, 
bang voor de glad- en gelijkmaking die het 
medium achteraf gezien eigen bleek te zijn, 
een werking die door McLuhan als 'the 
medium is the message’ werd omschreven. 
Zoals Brecht van het toneel zei dat in het 
theater alles tot theater wordt gemaakt 
- alles wordt er eintheatert -, zo maakt tele
visie van om het even wat om het even hoe... 
televisie.” [7]

Aan De Kuypers opmerking kan 
- zoals hij zelf al aangeeft - een algemene 
strekking worden toegekend. Elk medium 
verandert alles wat het aanraakt in een zo
veelste versie van zichzelf: televisie maakt 
alles tot televisie, theater alles tot theater, de 
tekstverwerker maakt van alles een toepas
sing van het bekende cut-copy-paste prin
cipe, de krant geeft aan alles het karakter 
‘nieuws’ te zijn, enzovoort. Elk medium 
legt zijn eigen format, zijn eigen structuur 
en grondregels op aan datgene waarmee het 

in aanraking komt. Ook in deze basale, en 
door Oosterling niet echt gethematiseerde 
zin kan elk medium ‘radicaal middelmatig' 
heten: het vlakt alles af tot een grijze mid
delmaat, tot een gezapig naast elkaar be
staan van talloze nieuwsfeiten, tv-program- 
ma’s of theatervoorstellingen.

Deze vaststelling vraagt om enkele 
kanttekeningen. Ten eerste dient te worden 
opgemerkt dat deze mediamieke nivelle
ring niet enkel besloten ligt in de structuur- 
eigenschappen van het medium zelf. Elk 
medium wordt ook bezet met sociale code
ringen die men nauwelijks kan negeren, 
zonder gestigmatiseerd te worden als ‘her
metisch’ , ‘moeilijk’ of ‘experimenteel’. Alle 
mediagebruik wordt maatschappelijk gere
guleerd. Zo toonde Pierre Bourdieu in zijn 
studie over amateurfotografie aan dat het 
alledaagse fotograferen in de regel gehoor
zaamt aan strenge sociale normen. [8] De 
doorsnee private fotoverzameling is uiter
mate stereotiep en ‘middelmatig’. Steeds 
zien we weer dezelfde mensen in dezelfde 
situaties, op een vrijwel identieke manier in 
beeld gebracht; het gezin op vakantie, de 
geliefden aan het strand, de eerste communi
cant met de moeder, de lachende baby... De 
minder prettige momenten van het samenle
ven worden uitgefilterd, onorthodoxe com
posities zijn bewust of onbewust vermeden. 
Een medium is dus niet zomaar uit zichzelf 
middelmatig, het wordt ook middelmatig 
‘gemaakt’ door gebruikscodes, die door
drongen zijn van de dominante maatschap
pelijke normen en conventies.

Men kan er verder ook op wijzen dat 
deze mediale oppervlakkigheid ten dele sa
menhangt met het wezen van de communi
catie. Het gaat in communicatie namelijk 
nooit alleen maar over de inhoud, de kwali
teit of de informatiewaarde van wat gecom
municeerd wordt, maar altijd ook over de 
act van het communiceren zelf. Wie er op 
let, zal merken dat alledaagse communica
tie in eender welk medium voor het over
grote deel bestaat uit gebabbel - small talk. 
Luister eens naar een willekeurig telefoon
gesprek op de trein: negentig procent van 
het gezegde is zonder substantiële beteke
nis. Of neem een willekeurige chatroom op 
het internet: de overweldigende banaliteit 
van de daar gevoerde gesprekken zal je bij 
de keel grijpen. Ook de zogenaamde reality- 
tv en interactieve talkshows vullen de zend
tijd met oeverloos geroddel en gezeur. Dat 
is niet erg. Het is een afspiegeling van de
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normale toestand van de communicatie. Die 
speelt zich af in het medium van de nonsens, 
Ie non-sens, nonsense, het zin- en betekenis
loze gebabbel. Behalve een paar hoog
gespecialiseerde communicatieve settings, 
die strikt op informatieoverdracht zijn toe
gespitst (zoals nieuwsuitzendingen, lezin
gen, academische discussies of examens) is 
het leeuwendeel van de communicatie vol
komen redundant, gezever en oudewijven
praat. In zeker opzicht is dat geruststellend, 
want enkel in de redundantie, in cliché’s en 
dooddoeners voelt de mens zich thuis - lm 
Gerede wohnt der Mensch. Maar het be
langrijkste is wellicht dat dit alledaagse 
gebabbel elke instrumentele invulling van 
begrippen als ‘communicatie’ en ‘medium’ 
ontkracht. Communicatie dient niet om be
paalde informatie van A naar B, van zender 
naar ontvanger over te dragen. De overrom
pelende banaliteit van de meeste communi
catie toont immers aan dat wij gewoon bab
belen óm te babbelen, televisie kijken óm te 
kijken, enzovoort. Er bestaat zoiets als een 
‘lust tot communicatie’, een verlangens- 
economie die er enkel op uit is de commu
nicatie en de daarmee gepaard gaande lust 
in stand te houden. We gebruiken het schrift, 
de computer of de gsm niet zozeer omdat we 
een bepaalde inhoud willen communiceren, 
ontdekken of bewaren, maar omdat hun 
zintuiglijke massage ons plezier en genot 
schenkt.

3. Het medium als drug

Dat brengt ons bij de invulling van het 
mediumbegrip die centraal staat in Ooster- 
lings essay: het medium als een verslavend 
genotsmiddel. Zoals gezegd raken media 
vergroeid met het menselijk lichaam, of in 
Oosterlings woorden, worden ze ‘ingegrift’ 
in het vlees van de mens. (p. 12) Computer, 
televisie, gsm en auto nemen lichaams
functies van de mens over. Ze dringen door 
in zijn hoofd en hart, en sturen zijn meest 
fundamentele verlangens en behoeften. 
Oosterling schrijft dat elk medium na ver
loop van tijd ongemerkt een ‘bestaans
middel’ wordt, een ‘tweede natuur’ of een 
‘milieu’, een biotoop die zich ongemerkt 
met ons bestaan verstrengelt. Dat merken 
we natuurlijk pas wanneer het medium plots 
wegvalt, omdat het bijvoorbeeld te duur 
wordt. Zo creëerde de telefoon een sociaal 
milieu dat, aldus Oosterling, een kleine tien 
jaar geleden zo verslavend was geworden, 

dat sociale diensten de babbelboxbellers 
moesten dwingen om af te kicken: “de ‘van
zelfsprekendheid’ van het medium bleek 
verslavend. Het overmeesterde zijn mees
ter.” (p. 29) Het medium is milieu gewor
den, we zijn ermee vergroeid en er dus aan 
verslaafd geraakt, en Oosterling voegt er
aan toe dat een medium “van zodra het zijn 
schepper overmeestert en verslaaff' echt 
“volwassen” is geworden, (p. 16) Dat geldt 
volgens hem evengoed voor alcohol, tabak 
als voor “activiteiten als werk, seks en auto
rijden en media als geld, tv of pc” (p. 91). 
Dat we die media en activiteiten niet onmid- 
dellijk als schadelijk percipiëren, komt 
omdat we nog altijd uitgaan van een 
cartesiaans dualisme - scheiding tussen 
lichaam en geest - en een kantiaans begrip 
van autonomie, met als tegenhanger versla
ving. Nochtans heeft het meeste doorde
weekse mediagebruik zoals autorijden, te
levisie kijken of gsm-en een duidelijke 
lustdimensie, met verslaving als mogelijk 
gevolg. We gaan ons stelselmatig te buiten 
aan producten en activiteiten die we fysiek 
en psychisch niet in de hand hebben: we 
rijden met de auto als een gek, eten en 
drinken overmatig, kijken urenlang televi
sie. In deze excessieve consumptie- 
verschijnselen toont zich “de affectieve 
gedragsbepaling en dwangmatigheid” 
(p. 25) die alle mediagebruik met zich mee
brengt. We kunnen niet zomaar maat hou
den, omdat het medium zelf vergroeid is 
met ons lichaam en zijn eigen ritme en 
tempo oplegt. “Een beroep’op matigheid 
maskeert dat we, evenals vissen in het wa
ter, ons in een nauwelijks zichtbaar medium 
van cultureel gesanctioneerde en mediamiek 
opgeroepen lichaamsexcessen en geestes
toestanden bewegen.” (p. 21) Niet te ver
wonderen dat zogenaamd onschuldige 
producten en activiteiten ook verslavend 
kunnen zijn, en dat er volgens onderzoek 
wel degelijk tv-ontwenningsverschijnselen 
voorkomen: “...televisiebeelden roepen 
neuromusculaire reacties op en de gevoelde 
betekenis van beelden zou na langdurige 
blootstelling een gevoel van incompleetheid 
en betekenisloosheid oproepen.” (pp. 91- 
92)

Alledaagse media zoals televisie, ra
dio of de auto zijn even ‘drogerend’ als de 
bekende verdovende en stimulerende mid
delen. Gezien vanuit de klassieke media- 
theorie, is het enige verschil dat we in het 
eerste geval te maken hebben met uitwen- i 5
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dige technische media, media die extensies 
zijn van waarneembare lichaamsdelen. Ver
dovende en stimulerende middelen daaren
tegen zijn interne, chemische media; het 
zijn ‘interne extensies’ van de neuro
transmitters in de synapsen van de zenuw
cellen. Ze bevorderen of beïnvloeden che
mische processen in de hersenen; ze 
verrijken of veranderen de menselijke zin
tuigen van binnenuit. In een interview met 
Playboy uit 1969 trok Marshall McLuhan 
de analogie tussen externe en interne media 
verder door, toen hij hallucinogène drugs 
omschreef als een “chemische stimulans 
voor onze elektrische omgeving”, een me
thode “om een diepe empathie te stimuleren 
met onze doordringende elektrische omge
ving, een omgeving die kan worden be
schreven als een innerlijke trip zonder 
drugs”. [9] Hij ging er van uit dat het bom
bardement van zintuiglijke informatie, dat 
televisie of hightech multimedia ons doen 
ondergaan, erg lijkt op de zintuiglijke ver
warring als gevolg van een LSD-experiment 
-een verbond dat bijvoorbeeld in de 
psychedelische rockmuziek van Jimi Hendrix 
of The Grateful Dead werd bezegeld.

Wat er ook van zij, zowel de interne 
chemische media als de externe technische 
media hebben aangetoond dat de grenzen 
van het lichaam en het waarnemingsvermo
gen verre van vastliggen. Deze extensies 
van het lichaam hebben de coördinaten van 
onze tijd- en ruimtebeleving radicaal veran
derd. Aldus hebben ze een werkelijkheid 
geopend waar we ons voordien nog niet van 
bewust waren.

4. Het medium
als paranormale vertaalmachine

Voir ou entendre

“Alle extensies van het lichaam hebben op 
onvoorziene wijze gevolgen gehad voor de 
verhouding tot onszelf, tot anderen en tot de 
wereld der dingen.” (p. 76) Gezeten achter 
de voorruit of voor het filmscherm schiet de 
wereld voorbij als in een droom. Door een 
minieme beroering van de afstandsbedie
ning, muis of versnellingspook laten we de 
wereld draaien of zetten we hem stil. Het 
technische buitenlichaam dat de auto of 
film is, heeft de realiteit veranderd. Land
schappen, steden of straten vervullen ons 
niét meer met hun geur; we voelen hun huid 
niet meer. De wereld glijdt voorbij als een 
puur geestelijk en abstract schouwspel.

Aldus tonen nieuwe technologische 
media, zoals de film of de auto, een voor
dien onbekende of onzichtbare werkelijk
heid. [10] Het zijn niet zomaar hulpstukken, 
zoals het discours van de ‘technische voor
uitgang’ ons nog altijd wil doen geloven. 
Eerder zijn het apparaten die ervaringen 
produceren, en dus iets compleet nieuws in 
het leven roepen; ervaringsmachines die 
een ander register van de werkelijkheid aan
spreken, een ongekende realiteitsdimensie 
blootleggen.

Oosterling tracht deze transformerende 
kracht van technologische media onder meer 
te vatten met behulp van het paradigma van 
de paranormaliteit. Dat is niet gek: media 
openen inderdaad een realiteitsdimensie die 
nog geen deel uitmaakte van de ons bekende 
werkelijkheid. Herinner je de hype rond Uri 
Geiler in de jaren ’70: door televisionele 
overdracht kon Geiler kapotte horloges op
nieuw doen lopen en lepeltjes ombuigen die 
bij de kijkers op tafel lagen. Deze media- 
overdracht ging het toenmalige menselijke 
bevattingsvermogen ver te boven. Volgens 
Oosterling mag men de raakvlakken tussen 
zulke paranormale mediatie en de heden
daagse technologische media niet veron
achtzamen: elk medium is immers “een 
informationeel doorgangsluik naar en een 
vertaalmachine voor een andere werkelijk
heid waarin de wetten van ruimte en tijd van 
de ons bekende materiële wereld niet langer 
gelden.” (p. 19)

Neem nu de fotografie of televisie. 
Deze media houden duidelijk geen rekening 
met de eindigheid en de beperkingen van de 
materiële wereld. Ze overstijgen de be
staande ruimte en tijd, leggen even makke
lijk verbindingen met de doden als met de 
levenden, beïnvloeden ons met een evene
ment dat tegelijkertijd duizenden kilome
ters verder plaatsgrijpt. Wat een actieradius, 
wat een macht! De grammofoon of cd- 
speler zijn evenmin simpele extensies of 
verbeteringen van het menselijk oor. Het 
wonderlijke is niet dat ze bepaalde geluiden 
beter of anders laten klinken, maar dat ze 
toveren met de wetten van de tijd. De pla
tenspeler laat toe een specifieke gebeurtenis 
willekeurig te herhalen, te onderbreken en 
op te zoeken. Het apparaat registreert en 
reproduceert niet simpelweg een bestaande 
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reeks gebeurtenissen aan het onvermijde
lijke verlopen van de tijd.

Dit zijn manipulaties van de tijdsas die 
enkel door media kunnen worden waarge
maakt. [11] In een wereld zonder media 
loopt alles zoals het loopt: vloeiend, zonder 
toekomst, zonder verleden, en zonder enige 
mogelijkheid tot bewaring, verplaatsing of 
reproductie. Om de coördinaten van tijd en 
ruimte opnieuw uit te zetten en aldus de 
wereld opnieuw uit te vinden, heb je media 
nodig. [ 12] Een laatste voorbeeld: de video. 
Ook video brengt nieuwe configuraties van 
tijd en ruimte tot stand. Je kan beelden niet 
alleen versnellen en vertragen, de video
montage laat ook toe om elementen in het 
beeld te incorporeren of eruit te verwijde
ren. Je kan een figuur bijstellen, wegwer
ken, vergroten of verkleinen. Ook maakt 
video ruimtelijke perspectieven mogelijk 
die door de alledaagse waarneming zijn 
uitgesloten: door een juiste plaatsing van de 
camera kan je objecten tegelijkertijd van 
voor én van achter bekijken, of kan je jezelf 
door de ogen van anderen zien.

Media doen niet beter, sneller of effi
ciënter wat mensen ook zonder apparaten al 
kunnen. Ze ontsluiten eerder iets waarvoor 
er in de menselijke activiteit geen voorbeeld 
of maatstaf bestaat; ze creëren een volledig 
nieuwe wereld. “Onze voorouders leerden 
door het lezen van nieuwsbladen wat 
‘nieuws’ was en ‘actualiteit’ werd vanaf het 
midden van de negentiende eeuw een steeds 
acuter besef toen de specifieke kwaliteit van 
het dagelijkse leven door steeds snellere 
media onder de aandacht van de massa’s 
werd gebracht. Sinds de introductie van de 
tv weten we wat een ‘live’ optreden is en 
door de virtualiteit van de huidige nieuwe 
media is kortgeleden ‘real time’ ontdekt. In 
de voldongenheid van het dagelijkse be
staan worden media ongewild en ongemerkt 
de maat der dingen en gebeurtenissen.” 
(p. 27) Door technologische media te be
handelen als louter prothese of instrument, 
geraakt hun scheppende kracht buiten beeld. 
De dominante opvatting over technologi
sche media verhult wat er specifiek, nieuw 
en interessant is aan een medium.

Dat toont zich wellicht het best in het 
huidige discours over nieuwe informatie- 
en communicatietechnologieën. Eén van de 
meest aandoenlijke en ideologische uitspra
ken daaruit is dat de nieuwe media de men
selijke communicatie zullen verbeteren. 
Door wereldwijde communicatie en 
networking, directe elektronische democra
tie, universele toegang tot alle informatie en 
de afbraak van oude hiërarchieën zal een 
evenwichtige kennismaatschappij, een we
reld van dialoog en globale menselijke har
monie tot stand komen. Helaas is het inter
net niet ontwikkeld ter meerdere eer en

Foto uit Variétés, 1929

glorie van de mensheid. Geen mens die er 
om gevraagd heeft. De computer en het 
internet zijn niet in naam van humane idea
len in het leven geroepen, het zijn de 
eindproducten van militaire noden en ver
langens. [ 13] Het was de militaire en strate
gische situatie van de Tweede Wereldoor
log en het daaropvolgende koude- 
oorlogsdenken die-het net in het leven riep. 
Het Amerikaanse leger droomde van een 
apparaat dat de bevelstructuur zou bewaren 
in het geval van een nucleaire aanval. Het 
antwoord was een elektronisch web, dat de 
militaire computers met elkaar verbond via 
telefoonlijnen, het zogenaamde Arpanet. Het 
versassen van digitale informatie via 
telefoonlijnen en een netwerk van onder
linge knooppunten, had niet enkel het plus
punt dat de verstoorde links op elk moment 
hersteld en/of vervangen konden worden. 
Het grootste strategische voordeel was wel
licht dat in toekomstige atoomoorlogen en
kel de bovengrondse communicatiestruc
tuur zou worden vernietigd: de ondergrondse 
telefoonverbindingen zouden nog altijd 
functioneren zodat de oorlogsmachine in
tact bleef. Deze historische achtergrond blijft 
doorwerken in de structuur en groeirichting 
van het web, dat er enkel op gericht is 
zichzelf uit te breiden en zijn complexiteit 
op te drijven. Zoals Lyotard ooit opmerkte, 
bestaat het doel van het web er uiteindelijk 
in de aarde te verlaten en de menselijke 
soort, die op den duur te zwak en vergiftigd 
is geworden, achter zich te laten. [14] De 
geschiedenis van de media is er dus geen 
van de voortdurende optimalisatie van de 
menselijke gebreken en behoeften, maar 
eerder een van het achter zich laten van elke 
menselijke maat en verlangen.

Noten

[ 1 ] Henk Oosterling, Radicale middelma
tigheid, Amsterdam, Boom (reeks Boom 
Essay), 2000, 142 blz.
[2] Ibid., zie in het bijzonder pp. 104-106. 
Verderop duid ik de pagina’s in Oosterlings 
boek aan in de tekst zelf.
[3] Sigmund Freud, Het onbehagen in de 
cultuur, in: ld., Beschouwingen over cul
tuur, Amsterdam: Boom, 1999, pp. 297- 
386; Marshall McLuhan, Understanding 
Media. The extensions of man. London, 
Routledge, 1997 (1964).
[4] Mark Dery, Het digitale lichaam. 
Cybercultuur in het fin-de-millenium, Ant
werpen, Hadewijch, 1996, p. 254.
[5] Mark Dery, Ibid., p. 283.

[6] In dit verband kan ook worden gewe
zen op Oosterlings pleidooi voor een 
'hypokritiek' : een kritiek die zichzelf on
dermijnt in het besef dat ze even noodzake
lijk als onmogelijk is. Want kan men nog 
een kritische verhouding tot de media inne
men, wanneer het eigen lichaam onlosma
kelijk met diezelfde media vergroeid en 
■verbonden is? Zie pp. 12-15.
[7] Eric de Kuyper, De televisie  als kroeg, in: 
Ons Erfdeel, jrg. 44, nr. 3,2001, pp. 345-353.
[8] Pierre Bourdieu, Un Art Moyen, essai 
sur les usages sociaux de la photographie. 
Paris, Minuit, 1978 (1965)7
[9] Marshall McLuhan, geciteerd in: Dery, 
op. cit. (noot 4), p. 35.
[10] Zie ook mijn bijdrage Het onzichtbare 
medium, in: De Witte Raaf, nr. 91, 2001, 
pp. 4-5.
[11] Zie Friedrich A. Kittler, Real Time 
Analysis, Time Axis Manipulation, in: 
Draculas Vermachtnis. Technische Schrif
ten, Leipzig, Reclam, 1993, pp. 182-208. 
[ 12] Zie ook Götz Groflklaus, Medien-Zeit, 
Medien-Raum. Zum Wandel der raum- 
zeitlichen Wahmehmung in der Moderne, 
Frankfurt a/Main, Suhrkamp, 1997.
[13] Mediatheoretici als Paul Virilio, 
Friedrich Kittler en Manuel de Landa hame
ren al decennia op de historische verweven
heid van de moderne telecommunicatie met 
de evolutie van militaire technologie en 
logistiek. De mechanische telegraaf van de 
gebroeders Chappe werd eind achttiende 
eeuw uitgevonden omdat de oorlogspraktijk 
in die tijd nood had aan een communicatie
systeem om de troepenbewegingen sneller 
dan de vijand te coördineren. De radio is een 
product van de Eerste Wereldoorlog; het 
gevechtsvliegtuig en de onderzeeër, toen 
nog nieuw op het oorlogsfront, vereisten 
immers draadloze communicatiever
bindingen. Internet en deels ook de compu
ter zijn zoals gezegd spin-ojfs van de mili
taire knowhow van WOU. Over de 
intrinsieke band tussen communicatieme
dia en militaire technologie, zie onder meer 
Manuel De Landa, War in the Age of Intel
ligent Machines, New York, Zone, 1991; 
Friedrich A. Kittler/Georg C. Tholen, 
Arsenale derSeele. Literatur- undMedien- 
analyse seit 1870, München, Wilhelm Fink, 
1989; Friedrich A. Kittler, Gramophone, 
Film, Typewriter, Stanford, Stanford 
University Press, 1999; Paul Virilio, Vitesse 
et Politique, Paris, Stock, 1976; Paul Virilio, 
Guerre et Cinéma I. Logistique de la 
Perception, Paris, Cahiers du Cinéma, 1984. 
In het Nederlands is een overzicht te vinden 
bij Frank Hellemans, De boodschap van de 
media. Een geschiedenis, Leuven/Amers- 
foort, Acco, 1996.
[14] Jean-François Lyotard, L’Inhumain: 
Causeries sur le temps, Paris, Galilée, 1988.
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Filosofie van het applaus
Cornelis Verhoeven

Men applaudiseert bij verschillende gele
genheden: bij het verschijnen van populaire 
of te huldigen personen, bij het begin van een 
concert, bij buitengewone solistische presta
ties in een opera, maar vooral op het einde 
van de voorstelling. Men geeft daarmee, zo
als bekend is, zijn instemming met het gebo- 
dene te kennen. Maar wat deze instemming 
betekent en wat het verband is tussen het slot 
van de voorstelling en het applaus, zou nader 
overwogen kunnen worden.

1. De crisis van het slot

Zoals een beginsel iets anders is dan een 
begin, zo is een slot iets anders dan een 
einde. Begin en einde zijn tijdstippen in een 
verloop, tijdstippen van bijzondere aard en 
buitengewone betekenis, maar toch zuiver 
chronologisch. Beginsel echter is wat een 
heel verloop van het begin tot het einde 
doordringt, een principe dat de structuur 
ervan bepaalt Wat het beginsel in voor
waartse richting doet, doet het slot in tegen
overgestelde richting. Het bepaalt een ver
loop en een structuur van achteraf en beheerst 
die dus geheel. In het einde werkt nog het 
beginsel; in het begin werkt al het slot. Het 
slot is er voor het begin. Het slot is alles; het 
is, zoals het beginsel, een samenvatting.

❖

Het slot sluit, besluit, sluit af. Men sluit wat 
ook open kan zijn, een deur, een raam, een 
redevoering. Men besluit en sluit af wat 
onvoltooid is en waarvan de structuur niet 
vaststaat zonder besluit. Wat afgesloten is, 
is voltooid en wat besloten is, staat vast. Wat 
voltooid is en wat vaststaat, is en bestaat op 
een bijzondere, definitieve wijze. Besluiten 
is dan ook: doen zijn, de openheid van het 
louter mogelijke verdichten tot de densiteit 
van het voltooide en noodzakelijke. Het slot 
maakt niet het einde aan het geproduceerde, 
maar voltooit het pas; het is de finishing 
touch van zijn ontstaan. Pas dan bestaat het. 
Ook wat in de tijd verloopt, bestaat dus pas 
werkelijk,, wanneer het voorbij is, na het 
slot. Een toneeluitvoering zou er dus pas 
zijn, wanneer het afgelopen is, een concert 
is pas gepresenteerd wanneer de dirigent de 
moede armen laat zakken. Kan dat waar 
zijn?

Is er wel een slot? Het slot zou sluiten, tot 
een gesloten eenheid maken, voltooien. Het 
maakt van hetgeen voltooid is een kogel
rond systeem, dat als het ware wegrolt van 
degene die het gemaakt heeft. Dat betekent 
ten eerste, dat het slot volmaakt maakt, 
perfect, af. Maar niets is perfect. Alleen het 
willekeurige is te voltooien, het levende 
niet. Het slot is er niet, het moet een illusie 
zijn. Niets wat de mens maakt, maakt hij af. 
Zijn bestaan zelf is een open wond. De 
illusies kunnen daarover een dun roofje 
leggen, maar elke gebeurtenis stoot het weer 
open.

«
Dit zou ten tweede betekenen, dat het slot 
objectief maakt. Het beslotene, ronde gaat 
van de maker weg, de wereld in. Besluiten 
is objectiveren, afstaan aan de wereld. Af
staan is afstand doen en afstand nemen, van 
zich afstoten. Zijn productie besluiten is 
zijn product weggeven, verliezen. Niets 
verwij st de vinder naar de maker. Het product 
dat werkelijk besloten en voltooid is, objec
tief, is anoniem. Een kunstwerk verraadt 
naargelang het perfecter is, minder zijn 
maker.

*

Ook dit is een illusie. Of misschien: het slot 
is maar een poging die nooit geheel slaagt. 
Menselijk maken verloopt als de preek van 
een slechte predikant, die geen slot kan 
vinden, omdat hij al die tijd verzuimde iets 
te zeggen. Het slot is schijn en illusie: het 
voltooit niet wat gemaakt is en objectiveert 
niet. Het is een zalfje op een open wonde en 
een afstand doen, van wat nog met duizend 
wortels aan de maker vastzit. Dit verraadt 
zich op allerlei wijzen in de manier, waarop

1 8 de maker zich gedraagt tegenover het slot.
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«
Het slot is een cultuurprobleem. Er is een 
diepe schaamte tegenover de onvoltooidheid 
ervan, die gedissimuleerd moet worden. De 
onverschilligheid is nog de minst geraffi
neerde ontkenning daarvan. Zij tracht het slot 
te bieden in de willekeur van een einde in de 
tijd, breekt het gebodene af en ontneemt er de 
eenheid aan. Het probleem van het slot wordt 
aldus opgelost door het bestaan ervan te 
ontkennen. Niemand zal ontkennen, dat op 
deze wijze veel problemen worden behan
deld, die subtiel genoeg zijn om voor een 
flink woord de wijk te nemen. Het probleem 
wordt er alleen maar groter door.

*

Een duidelijk problematisch slot zijn de 
slotzinnen van een redevoering, betoog of 
roman. Wat de antieke redenaars betreft, is 
dit probleem bijzonder uitvoerig behandeld 
door de classici, met alle nauwkeurigheid 
en beperktheid die aan filologen gewoonlijk 
eigen is. Men zou deze theorieën moeten 
plaatsen in een ruimer perspectief. Het pro
bleem is niet zozeer, welke metrische 
clausulae bij de antieke retoren de voorkeur 
hebben, maar wat de behoefte aan zulke 
clausulae te betekenen heeft. In elk geval 
dit: dat het slot iets bijzonders is.

*
Het slot, de slotzin is iets bijzonders, omdat 
hij een probleem is. Van dit probleem een 
esthetisch probleem maken is al een 
Verharmlosung, een ontkenning van een 
grote verlegenheid. Maar de clausulae heb
ben een esthetische werking. Goed, dan ligt 
daar het probleem. Wat dwingt de retor in 
zijn slotzin zo panisch te vluchten naar het 
esthetische? De esthetica is een manier van 
sluiten, glad boetseren. Het slot mooi ma
ken is een wijze van het slot laden met de 
betekenis van het geheel en er dus een echte 
voltooiing van maken.

*

De slotzin wordt dan zo gemaakt, dat hij het 
geheel afrondt, daaraan de schijn van een 
afgerond geheel geeft. De metrische clausula 
is een gebaar, waarin de onvoltooidheid wordt 
verhuld, een vluchtige sluier, over de 
schaamte om een open wond geworpen. Op 
versvoeten danst de retor bevallig van het 
podium weg, geen doorzichtige en gewone 
versvoeten, maar net geen echte, even erte
genaan. De sprong in het echte, zich in korte 
eenheden herhalende metrum moet verme
den worden. Het slot zou daardoor in een 
andere orde terechtkomen dan het vooraf
gaande en dat kan niet; het mag er niet los van 
staan ; het mag niet verder gaan dan vlak erbij. 
De versmaat van het slot vertegenwoordigt 
de kleine voetjes, waarop de redenaar de 
structuur van zijn rede voorzichtig neerzet.

*

In de slotzin moet het voorafgaande wegeb
ben, weg van het podium, naar de toeschou
wer toe: het moet zijn bezit worden. De 
spreker staat het af, het is niet meer van hem. 
De slotzin haakt aan bij de orde van het 
objectieve, niet gemaakte of reeds bestaande. 
Daarom moet hij ‘natuurlijk’ zijn. Zo’n 
natuurlijke slotzin, die logisch volgt uit het 
voorafgaande, geeft daaraan de objectivi
teit van een natuurverschijnsel. Het wordt 
niet gemaakt, het groeit als een appel aan 
een boom, die valt als hij rijp is. De maker 
is er af; het rolt van hem weg en hij hoeft 
zich er niet voor te schamen.

*

In de slotzin kan het slot ook terugbuigen 
naar het begin; daardoor wordt het geheel 
cyclisch en rond, wordt het begin een begin
sel. Het slot wordt dan immers een einde, 
dat aan het begin een grotere betekenis 
geeft. Voltooid is wat eindigt waar het be
gon. Zijn voltooiing heeft de noodzaak van 
een fatum; het kan niet anders zijn dan zoals 
het is. Ook zo is het gemaakte een rijpe 
vrucht, die van de boom valt.

*

De slotzin wist de sporen van de wording 
uit. Op de meest drastische wijze gebeurt 
dit, wanneer hij het voorafgaande als het 

ware vernietigt en ontkent. Dat is iets anders 
dan het abrupte einde, dat zuiver chronolo
gisch is. Deze slotzin lost het voorafgaande 
op in de openheid. De wond wordt zo onge
geneerd opengestoten, dat het er de schijn 
van heeft, dat men niet wil besluiten en in de 
onvoltooidheid berust. Maar hier doet zich 
dan het pathos van de openheid gelden, dat 
aan het slot ten koste van alles perspectie
ven wil openen. Er komen grote woorden 
met hoofdletters, zwijmelend gestameld. 
Stans van de vijfjarige fluistert pathetisch: 
“Kom nu maar, Leven; nu, nu ben ik be
reid.” De hele geschiedenis is hinfallig ge
worden.

«
Ditzelfde kan ook schalks en guitig gebeu
ren, zoals in de Oudheid bij Horatius dik
wijls het geval is. Deze dichter wil nooit 
helemaal au sérieux genomen worden. Hij 
bouwt met zijn woorden wat op en voordat 
hij van het podium weghuppelt, stoeit hij 
gauw het hele kaartenhuis van zijn productie 
weer ondersteboven. Niemand zal hem op 
een bewering betrappen. De speelsheid van 
het slot is zijn woorden terugnemen binnen 
de immanentie van het spel. Het is ook 
twijfelen aan de waarde ervan. Het spel 
heeft nooit een einde en maakt ook niets. 
Het stelt niets zonder het weer te ontkennen 
en gelooft niets. Het speelse slot besluit, dat 
het voorafgaande maar willekeur was. Het 
is niet alleen de ontkenning van het slot, 
maar van alles wat eraan voorafgaat; het is 
louter negativiteit. Maar het ernstige slot 
wil echt slot zijn en afronden.

*
Nergens worden zoveel pathetische en plech
tige woorden, zoveel spreuken en clichés 
gebruikt als in de slotzin. De macht van 
instantie en instituut worden te hulp geroe
pen om de zaak rond en objectief te krijgen. 
Het instituut is objectief. Het is een veilige 
toevlucht voor de subjectiviteit en haar 
schaamte, een dekmantel voor de imperfec
ties van het slot. Men moet in de instanties 
geloven, ook als men niet in het subject 
gelooft. Niemand ontkomt aan de macht 
van het instituut.

*

Het grootste woord, waarover de mens kan 
beschikken, is de naam van God. Daarom is 
die naam het meest gebruikelijke slotwoord. 
Waarschijnlijk wordt geen woord zoveel als 
slotwoord gebruikt en waarschijnlijk is er 
geen woord, dat zo uitsluitend als slotwoord 
wordt gebruikt. Al is het voorafgaande door 
en door profaan, tegen het einde koerst men 
'resoluut naar dit machtige cliché. Is God 
voor vele redenaars wel iets meer dan alleen 
maar een slotwoord, een noodoplossing? 
Hij is de machtigste instantie en het is veilig 
de onvoltooidheid van het menselijke aan 
die macht toe te vertrouwen.

*

Nergens zijn vorm en inhoud zo een als in de 
slotzin. De held van het verhaal neemt aan 
het slot gewoonlijk een resoluut besluit: hij 
blijft leven ondanks alles, hij gaat door, hij 
berust, hij is erschlossen, zelfs al besluit hij, 
zoals ergens bij Walschap, te twijfelen tot 
de jongste dag. Het slot is weer een nieuw 
begin, het begin op een hoger niveau, een 
oplossing.

*
Het begin belooft het slot en het slot beves
tigt het begin. Aan weerskanten is het ap
plaus, voor en na de uitvoering, als de diri
gent komt en als hij wil heengaan. Dit 
bijeenzijn van aanvang en slot geeft eenheid 
aan wat ertussen ligt. Aanvang en slot zijn 
identiek en wat daartussenin ligt, is niets 
anders dan aanvang en slot. Het is er al, als 
een noodzaak, en het is de kunst van het 
sluiten om het slot als een noodzaak voor te 
stellen.

*
Hieruit blijkt opnieuw, hoe problematisch 
het slot is. Al is het ook noodzakelijk, toch 
komt het niet vanzelf. Een vanzelfsprekend 
slot is alleen al hierom ondenkbaar omdat 
het slot een onmogelijkheid is. Het onmoge
lijke kan nooit vanzelfsprekend zijn. De 

kunst is dan alleen maar het slot aanneme
lijk te maken. De pogingen hiertoe bepalen 
het specifieke karakter niet alleen van slot
zinnen, maar ook van de laatste maten van 
een concert, de laatste woorden en gebaren 
van een toneelstuk, de laatste pose van een 
show. Wat over slotzinnen gezegd is, kan 
ook hierover gezegd worden; hetzelfde raf
finement kan erin aangewezen worden.

*

Men zou een musicus moeten zijn om iets 
verstandigs te kunnen zeggen over de laat
ste maten van een muziekstuk, die maten, 
welke het stuk af ronden en het applaus naar 
het podium zuigen. De poging tot besluiten 
is hier duidelijk zowel in het abrupt afbre
ken, het zwijmelend omvallen als in de 
Bolero van Ravel, maar ook in het zacht en 
langzaam wegebben. Dikwijls gaat de fi
nale heel hard en biedt alles, wat het orkest 
aan geluid kan opbrengen, een samenvat
ting van wat erin zit. Men kan het stuk 
voorzichtig neerzetten op het podium, het 
kan wegvloeien, wegschrijden of ver
zwinden; het kan ook zijn tegenwoordig
heid met groot geweld opdringen. In al die 
gevallen is het slot een bijzonder deel, een 
bijzonder problematisch deel. Alleen al het 
tijdstip, waarop het komt, is tot op zekere 
hoogte willekeurig. De curve van het ver
loop is altijd kunstmatig. Het slot is een 
vraag; het vraagt om applaus.

*

Op het toneel is het slot, niet alleen van de 
tekst, maar ook van het spel, niet minder 
problematisch. Men moet een goed toneel
speler zijn om een stuk te kunnen besluiten; 
het gordijn alleen kan deze prestatie niet 
leveren; wel is de wijze waarop het dicht
geschoven wordt, belangrijk. Lessing heeft 
uitvoerige regels gegeven over de geheel 
bijzondere manier, waarop de toneelspeler 
het slot moet brengen. Hoofdzaak is uiter
aard, dat het op een geraffineerde wijze 
‘natuurlijk’ gebeurt, alsof het niets bijzon
ders was. De inspanning die dit kost, geeft 
aan het slot dan zijn eigen karakter. De 
dwang tot natuurlijkheid veroorzaakt een 
pose, een naar binnen geslagen zwijmel van 
de wil tot gewoon zijn, die de aard van het 
slot bepaalt. Men moet immers het slot 
waarschijnlijk maken. En het slot van een 
show is bijna een tableau de la troupe, een 
samenvatting van alles wat er is, een geza
menlijk gereed staan voor het applaus, dat 
onmisbaar is en het slot moet voltooien.

2. De ritus van het sluiten

Het applaus hoort bij het slot, dat is duide
lijk. Het is er een antwoord op en sluit erbij 
aan; het sluit mede het stuk. Maar de wijze 
waarop dit gebeurt, geeft tot de grootste 
verwondering aanleiding. Welk dier is de 
mens toch, dat het zijn voorste poten tegen 
elkaar slaat, wanneer het iets mooi vindt? 
Waarom heeft het applaus plaats op deze 
eigenaardige wijze en niet geheel anders? 
Welke macht heeft deze willekeur verheven 
tot een welhaast heilig gebruik?

❖

De laatste vraag is een voorlopig antwoord. 
Het applaus is een gebruik, een ritus. Een 
gebruik heeft zijn betekenis in zichzelf. 
Men vraagt niet, waarom dit gebruik be
staat; zijn bestaan ligt geheel buiten deze 
vraag. Het gebruik bestaat en bestaat voort 
omdat het eenmaal bestaat, niet om een 
andere reden. Een gewoonte bekommert 
zich niet om haar oorsprong. Sterkernog: zij 
wil daar niets van weten. Een gewoonte naar 
haar motieven vragen, is haar te niet doen, 
haar oplossen in de vrijheid, waarop zij met 
zoveel moeite veroverd is. Vragen naar de 
zin van een gebruik is het gebruik in zijn 
voortbestaan bedreigen. Een ritus verklaren 
is de mogelijkheid bedenken, dat hij ook 
heel anders zou kunnen zijn, een goddeloze 
daad.

*

Bij het woord ritus denken wij gewoonlijk 
aan religie en Heiler geeft dan ook voor
beelden van handgeklap, dat gebed bege
leidt, meer speciaal het dankgebed. Het ap
plaus betuigt hier op rituele wijze de 
instemming van het volk met het dankge
bed. Men applaudisseert niet voor de pries-



ter, die zo mooi gebeden heeft, maar voor de 
godheid, die alles zo mooi gemaakt heeft. 
Het applaus is een huldiging aan de schep
per. “Ornnes gentes, plaudite manibus”, zegt 
de psalmist.

Het applaus is een dankbetuiging. In zijn 
boekje met de veelzeggende titel Musique 
consolatrice gaat Georges Duhamel hier 
nader op in. De virtuoos, voor wie men 
applaudisseert, vertegenwoordigt de per
fectie onder de mensen. Wij onvolmaakten 
zijn hem dankbaar voor het aanschouwelijk 
maken van deze menselijke grens-moge- 
lijkheid. De virtuoos troost ons in onze 
onvolmaaktheid, geeft ons zelfvertrouwen 
en een hoge dunk van de mensheid. Wij 
hebben dat nodig. “Je crie bravo et cela 
signifie: il ne faut pas désespérer de l’homme. 
Je ne veut pas encore désespérer dé moi.”

Maar de vraag blijft: waarom dit gebaar en 
niet iets geheel anders? Wat bepaalt de 
keuze van deze ritus? En verder, want het 
antwoord van Duhamel is onvolledig, wat 
draagt het applaus bij tót het slot? Vooreerst 
is natuurlijk deze ritus een ‘iets’, dat gedaan 
moet worden. Men kan de kunstenaar, vir
tuoos of niet, niet alleen laten met de proble
matiek van het slot. Er moet in deze situatie 
iets gedaan worden, het doet er niet toe wat, 
als het slot maar bevestigd wordt. Het ap
plaus is een willekeurig gebaar, dat op ri
tuele wijze het slot bevestigt. Zowel in zijn 
bevestiging als in zijn willekeurigheid is het 
applaus een echte ritus. Want ritus is de 
plechtige, uitdrukkelijke bevestiging van 
wat is, van het feit, dat iets is of gebeurd is. 
Het huwelijksritueel bevestigt op plechtige 
wijze het feitelijk reeds bijeenhoren van 
man en vrouw, de begrafenis bevestigt het 
gestorven zijn. Dit gebeurt op een zeer be
paalde, maar in oorsprong willekeurige 
wijze; het kon ook geheel anders. In plaats 
van een door de traditie gewijde en door 
dezelfde traditie onverstaanbaar geworden 
formule uit te spreken, zou men ook plech
tig kiekeboe kunnen zeggen. Dat zou een 
gewijde formule worden. Op deze wille
kéurige wijze bevestigt het applaus het slot.

Wat ritueel bevestigd moet worden, is er 
nog niet voordat het ritueel voltrokken is: 
het ritueel dat bevestigt, voltooit de dingen 
en feiten, die het bevestigt. Het huwelijk is 
er pas, wanneer het ritueel voltrokken is en 
de gewijde formule uitgesproken. En in de 
archaïsche tijd kan de dode pas rust vinden 
wanneer aan zijn overschot het begrafenis
ritueel voltrokken is. Gebeurt dit niet, dan 
verliest hij zijn identiteit De plechtige be
vestiging bezweert een crisis, zij wordt als 
een wal opgeworpen tegen een mogelijke 
ontkenning, waarin de dingen zouden te
rugvallen in de chaos. Het applaus bezweert 
op rituele wijze de crisis van het slot, beves
tigt het en sluit het mede. Het is een deel van 
het slot, het antwoord erop. Zonder het 
applaus blijft het slot een open vraag.

Het applaus is dus veel meer dan dank aan 
de virtuoos; het bevestigt de virtuoos in zijn 
virtuositeit, het sluit zijn slot en verlost hem 
uit het isolement van zijn virtuoze bezig- 
zijn. In het applaus accepteert het publiek 
hetgeen er geboden is, ontneemt de virtuoos 
zijn last en verklaart zich solidair met hem. 
Wat hij alleen niet kan, kan hij tezamen met 
het publiek. Het publiek besluit te sluiten, 
maakt op rituele en kunstmatige wijze een 
einde aan het onmogelijke slot.

Het applaus is dan een wilsact, een besluit. 
Dat kan de betekenis van het handgeklap 
zijn. Het slaan immers is vanouds de ritus, 
waardoor besluiten bevestigd en bekrach
tigd worden. De Romeinen spraken van 
foedusferire, een verdrag slaan; de voorzit
ter hamert een besluit erdoor. Het slaan is 
een uitdrukking van resolute vastbesloten
heid, die zich wil mededelen aan de wereld. 
Het rituele slaan is de uitdrukkelijke beves
tiging van het besluit. Het besluit maakt een 
einde aan de aarzelingen. De slag luidt een 
nieuwe fase in, waarin alles anders zal zijn, 

en maakt op resolute wijze een einde aan 
wat voorafgaat. In het applaus besluit het 
publiek bij handslag, dat het stuk afgelopen 
is, niet alleen in de zin van voorbij, maar ook 
voltooid, volmaakt, perfect. Het tracht van 
het einde een slot, een voltooiing te maken.

Het slot laat een leegte op het podium, de 
leegte van het onvoltooide. Als de toneelspe
ler of muzikant verdwijnt, loopt het als het 
ware leeg. De leegte blijft; het stuk blijft 
onvoltooid, totdat door een daad van het 
publiek de leegte gevuld en het stuk voltooid 
wordt. De leegte is een ruimte tussen het 
publiek en de kunstenaar. Het applaus vult 
die lege ruimte. En over die gevulde ruimte 
komt het stuk naar het publiek. Het applaus 
sticht en bevestigt de continuïteit tussen kun
stenaar en publiek, kunst en leven.

Hoe vult men een lege ruimte, leeg niet van 
dingen, maar van zin en zijn? Hoe ontkent 
men een leemte, een gapende afgrond? Ge
woonlijk door een panische vlucht in het 
lawaai. Klanken vullen een ruimte. Muziek 
in restaurants is zo’n lawaai, dat een leegte 
vult. Zij geeft een atmosfeer van gezellig
heid in het lokaal: er is wat. Deze vulling 
van de ruimte met klanken verhindert dat de 
mensen, die zich daar bevinden, in de ruimte 
leegstromen en zich erin verliezen. Het geeft 
aan de ruimte de densiteit van het voltooide, 
van een wereld, waarvan de stevigheid ge
ruststellend is.

Het applaus vult de lege ruimte, die het slot 
heeft geschapen. Het vult die met geluid, 
geklap van handen, gestamp van voeten, 
geroep. Het maakt het slot sluitend door de 
leegte te vullen, die het slot geschapen heeft 
en die het poseren, het zwijmelen, de 
schalksheid en de natuurlijkheid van de 
executanten niet kunnen vullen. Het ap
plaus stort de lege én bodemloze echoput 
van het podium vol met ongeordend geluid, 
vol van allerlei geluidengespuis: vol moet 
hij, want de leegte is verschrikkelijk.

Het lege podium is zoveel verschrikkelijker 
dan een gewone lege ruimte als mislukking 
verschrikkelijker is dan het niet bereikt heb
ben zonder voorafgaande poging. De leegte 
van het podium is de mislukking van het 
sluitend gebaar. Het applaus vult deze leegte 
en maakt de aanwezigheid van de kunste
naar ter plaatse overbodig. Meer nog: het is 
het plotselinge, verlossende tumult, dat hem 
de gelegenheid geeft weg te' vluchten van 
het leeg geworden podium, waarop hij ge
vangen gehouden werd. Terwijl hij buigt 
voor het publiek, zoekt zijn oog de uitgang. 
Terwijl het podium volloopt met ritueel 
applaus, meent hij ongemerkt te kunnen 
verdwijnen. Maar dan roept men hem terug 
en begint de ritus opnieuw.

Het bisseren, terugroepen voor het doek, de 
herhaling is de nadrukkelijkheid van het 
applaus. Herhaling is wezenlijk poging; men 
herhaalt omdat de poging mislukt. De slaap 
herhaalt zich, omdat het niet lukt het be
wustzijn definitief te veroveren op de chaos; 
de lust herhaalt zich omdat hij nooit bevre
diging vindt. Het applaus herhaalt zich, 
omdat het er niet in slaagt het slot te sluiten. 
Het houdt het slot vast, blijft ermee bezig. 
Het publiek kan maar geen afscheid nemen 
van de virtuoos, zo schijnt het. Men doet 
hem opnieuw op het podium verschijnen als 
het ware om zich nogmaals te vergewissen 
van de continuïteit tussen kunst en leven en 
om te proberen of die stand houdt. Telkens 
weer moeten de spelers buigen om de wer
kelijkheid naar de illusie toe te lokken. Dan 
heet het, dat het applaus uitgroeit tot een 
ovatie. Men verheft zich van zijn plaats, niet 
zozeer om zich bij de eerste de beste gele
genheid naar de garderobe te spoeden na
tuurlijk, maar om de virtuoos te huldigen.

*

Het huldigen is een vorm van danken. En 
danken is weer: bevestigen. Dat geldt dan 
hier niet meer het werk, maar de mens, die 

het bestaan en volbracht heeft, de exempla
rische mens, die iets voltooid heeft en erin 
geslaagd is het buiten zichzelf te brengen, te 
produceren, voor te leiden voor het publiek. 
De hulde is hier weer bijna de religieuze 
dank aan een schepper, voleindigen Bijna 
wordt de gehuldigde buiten de orde van het 
menselijke getild. Dat is ook nodig, want 
een mens voltooit niets. Voltooien is goden- 
werk.

Het applaus, een ritus, is geen individuele 
handeling. Men voltrekt deze ritus collec
tief of hij blijft achterwege. Het applaus op 
eigen initiatief inzetten is een riskante on
derneming. Men kan het alleen maar doen, 
als men ziet, dat anderen zich ook al gereed 
houden. Daarom schuift zich tussen slot en 
applaus de stilte, waarin de beslissing valt. 
Men is nooit zeker van het slot en het ap
plaus is daarom een onzekere zaak. Het is 
geen natuurverschijnsel, dat noodzakelijk 
volgt op het slot, maar een ritueel, waartoe 
het initiatief genomen moet worden. De 
stilte behoort bij het ritueel.

Na de stilte breekt het los; het wacht op de 
stilte om die te kunnen verdrijven. De stilte 
is de leegte, die het slot laat, die het schept 
om plaats te maken voor het applaus. Maar 
het is ook de crisis, die door het slot wordt 
veroorzaakt. In deze crisis valt de beslissing 
over uitfluiten of klappen, aanvaarden of 
verwerpen. Er wordt gestemd voor of tegen 
continuïteit tussen kunst en leven, voor of 
tegen haar aanwezigheid. Maar een publiek, 
dat zijn plicht kent, applaudisseert en naar
mate het voornemens is langer te applaudis
seren, is het langer stil.

Men is er stil van. Ergens stil van zijn 
betekent al zijn aandacht nodig hebben om 
iets te verwerken. Ook in deze zin hoort de 
stilte bij het applaus. Zij is een bewijs dat de 
voorstelling aangekomen is, losgeraakt van 
dé executanten en gearriveerd bij het pu
bliek. De stilte is de aankomst, het applaus 
is het bewijs ervan, de bevestiging van de 
ontvangst, van het reeds aanwezig zijn.

*

Er worden bloemen aangedragen. Bloemen 
verbloemen, omsluieren. Geplaatst bij het 
onvoltooide geven zij daaraan door hun 
wortelloze schoonheid de illusie van 
voltooidheid. Zij zijn het laatste woord, een 
woord van verzoening en berusting in de 
onvoltooidheid. Zij sluiten: zij maken de 
illusie sluitend en gesloten; zij sluiten de 
crisis af en sluiten de kritiek buiten. Zij 
maken van het stuk en het slot een natuur
verschijnsel, dat groeit en opbloeit als een 
bloem.

Als het slot een crisis is en het applaus een 
ritueel, kan men dit dus een crisisritueel 
noemen. Het bezweert op plechtige wijze de 
crisis en is in zijn plechtigheid bijna een 
bedreiging aan het adres van degenen, die 
van een slot niet willen weten noch van de 
beslistheid van het besluit. Het plechtige, 
rituele karakter van het applaus en nog meer 
van de huldiging sluit alle scepsis buiten. 
Daarom moet het plechtig zijn en is het 
verplicht. Deze bezwering van mogelijke 
negativiteit bepaalt een houding tegenover 
de cultuur, een cultuur uiteraard, waarin de 
kunst voornamelijk voorstelling, optreden, 
podium is. Waar geen applaus weerklinkt, 
acht men dan de kunst nauwelijks aanwezig.

*

Omdat het applaus bevestiging is, kan deze 
ritus ook bestaan buiten een voorstelling. 
Het kan de collectieve instemming vertol
ken met een voorstel of besluit, met de 
verschijning van een geliefd persoon. Ook 
dan voltooit het: het bevestigt wat besloten 
is, maakt het besluit vaster; het intensiveert 
het bewustzijn van de aanwezigheid en ex
pliciteert die daardoor. Het brengt die pre
sentatie op een hoger niveau dan waarop zij 
in werkelijkheid staat. Ook hierin dient het 
op uiterst vriendelijke wijze een menselijke 
illusie.

Het applaus is zozeer tot een onderdeel van 
de cultuur geworden, dat ook de kunstenaar 
er niet meer buiten schijnt te kunnen. Aan 
het applaus wordt het succes afgemeten. 
Het wordt een maatstaf van het artistieke 
gehalte. Maar het kan dat niet zijn. De eerste 
betekenis van het applaus is niet te keuren, 
maar goed te keuren, te bevestigen, te be
sluiten; het kritiseert niet; zelfs de mate van 
zijn hevigheid is niet als een criterium te 
beschouwen. Het is alleen positief, niet se
lectief.

Het applaus als veruiterlijking van instem
ming met hetgeen de cultuur biedt, zuigt een 
stuk uit het innerlijk daarvan naar buiten. 
Het dringt de kunst een pose op, die haar 
optreden bepaalt. Zij wordt een podium
kunst en treedt buiten de spontaneïteit van 
het leven. Zij stelt zich daarbuiten als iets 
anders, ongewoons; zij wordt kunstmatig 
en decadent, zodra zij officieel wordt. Het 
applaus maakt van de kunst een instituut, 
bevriest haar in haar impulsen.

De collectieve uitvoering, de onontkoom
baarheid en het obligate karakter van het 
applaus, kortom het feit, dat het applaus een 
instituut is, bepalen zijn werking in de cul
tuur. Naarmate een cultuur meer decadent 
is, wordt er meer waarde aan gehecht. In de 
late Oudheid is het geheel vervalst; er wer
den mensen gehuurd om het te verzorgen, 
claqueurs, gangmakers van de meest door
zichtige illusie. Nergens blijkt zo duidelijk, 
dat het applaus een onderdeel is van de 
voorstelling, een collectieve bezwering van 
een crisis, die blijkens de bezwering reeds 
de geesten verwart. Wie niet meedoet, is een 
verrader.

Het applaus wordt tot een sluitstuk van een 
cultuur, het gebaar, waarmee zij haar 
voltooidheid bevestigt en een crisis be
zweert. Voltooien is onveranderlijk maken. 
In de handen klappen is meer dan zich 
verzoenen en berusten; het is te kennen 
geven, dat zelfs de mogelijkheid van een 
geheel andere levenswijze niet overwogen 
wordt. Het is een symptoom van de levens
houding van l’homme sérieux, die zich de 
cultuur niet anders kan denken dan zij in 
feite is, zich op genade of ongenade neerlegt 
bij wat historisch gegroeid is en zonder 
kritiek of verwondering aanvaardt wat de 
collectiviteit hem aanbiedt. Het is een ge
baar van de collectieve, niet creatieve mens, 
die het negatieve niet kent.

De collectiviteit dringt zich onontkoombaar 
op. Zij is een veilig levenskader, dat de geest 
veel verbijstering en walging kan besparen. 
Maar men is niet vrij er geheel op in te gaan. 
Men kan buiten zijn eigen toedoen verza
digd raken van haar inwerking. Op dat mo
ment is men reeds een buitenstaander en 
treedt het gevoel op, dat men ‘onbehagen in 
de cultuur’ noemt en dat nog te weinig 
aandacht heeft gekregen. Men kan het mis
schien beschouwen als een vorm van ver
wondering. Men beziet zijn handen en denkt: 
waartoe dit ritueel?

Oorspronkelijk verschenen in Cornelis 
Verhoeven, Rondom de leegte, Utrecht, 
Ambo, 1965. Een heruitgave van deze 
bundel verscheen in 1998 bij uitgeverij 
Damon.

D
e W

itte Raaf 92 • juli-augustus 2001

1 9



ROOMADE PRESENTEERT

BORIS GROYS
THE ART JUDGEMENT SHOW 
OORDELEN OVER KUNST:
EEN TALKSHOW
ROOMADE, KOOPLIEDENSTRAAT 60-62, 1000 BRUSSEL
20 SEPTEMBER - 20 OKTOBER 2001 WOENSDAG TOT ZATERDAG VAN 10.00 U TOT 18.00 U

Oordelen over kunst is een talkshow waarin een debat gevoerd wordt over de beoor
deling van kunst. Hoewel we geneigd zijn om spraak, discours en conversatie te 
klasseren onder educatie, hoge cultuur en wetenschap, is televisie het medium waar 
deze vormen van communicatie doorgaans plaatsvinden. De vraag is of de filosoof 
zich ook moet aanpassen aan dit medium, en zo ja, hoe moet hij zich manifesteren op 
televisie? Omdat het merendeel van de initiatieven eindigen in triviale gesprekken bij 
een elektronisch vuur, volgt Boris Groys de omgekeerde weg. Hij gebruikt de talkshow 
als hulpmiddel om het filosofische gesprek via televisie naar een ruimer publiek te 
brengen - zoals Socrates, die zijn gesprekspartners op het marktplein zocht, zoekt 
Boris Groys zijn gesprekspartners in de hedendaagse publieke ruimte die televisie is. 
Zichzelf spiegelend aan Arabella of Ophera, modereert Boris Groys een debat over de 
huidige kunstopvattingen. Vinden we hedendaagse kunst fantastisch of rommel, en 
welke criteria worden voor dergelijke oordelen aangewend?

INFORMATIE
ROOMADE, KOOPLIEDENSTRAAT 60-62, B1000 BRUSSEL
T: 02-223 26 73 F: 02-219 12 79 E: OFFICE@ROOMADE.ORG

Roomade wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

mailto:OFFICE@ROOMADE.ORG


Tweede katern
Nieuws

STADSBEELDEN ANTWERPEN. FUN HOUSE FOR 
CHILDREN. Men kan de stad Antwerpen alvast niet ver
wijten dat ze geen aandacht besteedt aan haar eigen beeld- 
vorming. Sinds Antwerpen ’93 plant ze met vaste regelmaat 
festiviteiten die het stedelijke erfgoed - zowel in historische 
als in hedendaagse zin - onder de aandacht brengen, gaande 
van het Van Dyck jaar tot het huidige Mode 2001 Landed 
Geland. Doorgaans gaan deze projecten gepaard met aller
hande tentoonstellingen en manifestaties die het stadsbeeld 
tot onderwerp hebben.
Recent is echter een opmerkelijk boekje verschenen dat zich 
enigszins aan dat feestgedruis onttrekt. Stadsbeelden Ant
werpen. Anno 2001 brengt een overzicht van de talrijke 
sculpturen in de publieke ruimte van de stad. Het is een 
product van de samenwerking tussen het project ‘beeld in de 
stad’ (een initiatief van het Middelheimmuseum) en de 
Erfgoedcel Antwerpen, die zo het patrimonium wil belichten 
dat zich niet in de talrijke, stedelijke musea, maar in de 
stedelijke ruimte zelf bevindt. Een wetenschappelijk werk is 
het niet, eerder een ‘gebruiksvriendelijke wandelgids voor 
een ruim publiek’. Aan de hand van wandelingen doorheen 
verschillende stadsdelen worden de verschillende beelden 
- variërend van klassieke sokkelsculpturen en muurreliëfs 
tot oorlogsmonumenten - geïnventariseerd en besproken. 
Bij elke bezienswaardigheid vinden we een werkbeschrijving, 
een toelichting bij het ‘concept’, een biografie van de kunste
naar, en in sommige gevallen zelfs een korte bibliografie. 
Het plezierige aan dit boek is dat het - welis waar onbewust - 
een interessante kanttekening maakt bij de ondertussen ge
forceerde formule van de ‘kunst in de stad’-tentoonstelling. 
Men had immers net zo goed een leger kunstenaars kunnen 
loslaten op de stedelijke ruimte, om het aanwezige erfgoed 
zogenaamd ‘te actualiseren’. Dit boek toont echter droog
weg wat de traditie van stadsverfraaiing de laatste eeuwen 
zoal heeft opgeleverd. Het leidt tot een bont gezelschap. Het 
boek maakt immers geen onderscheid tussen traditionele, 
moderne of hedendaagse ‘kunst in de publieke ruimte’. Er 
zijn klassieke beelden in opgenomen van de Antwerpse 
helden Rubens, Van Dyck, Matsijs of de folklorefiguur Teun 
de eierboer, naast modernistische beeldhouwwerken van 
Ossip Zadkine of Rik Poot, en recent ‘werk’ van David 
Lamelas, Maria Nordman, Jan Fabre en Anne-Mie Van 
Kerckhoven. De illustraties werden gemaakt door de foto
graaf Jan Kempenaers. Zoals te verwachten, beperken ze 
zich niet tot de sculpturen zelf, maar brengen ze de stad mee 
in beeld: publieke kunst zoals ze is, met andere woorden. 
Een werk dat tevens deel uitmaakt van de collectie ‘beeld in 
de stad’, maar niet meer in het boek werd opgenomen, is het 
recent ingehuldigde Fun House for Children van de Ameri
kaanse kunstenaar Dan Graham. Het paviljoen bevindt zich 
op een hoek van het Sint-Jansplein. Het bestaat uit een halve 
cirkelvorm in spiegelglas, en een kwartcirkel uitgevoerd in 
haaks op mekaar geplaatste glaswanden en hagen. Volko
men in de lijn van de reeks paviljoenen die Graham sinds het 
begin van de jaren tachtig ontwikkelt, wordt ook hier een spel 
gespeeld tussen privaat en publiek, open- en beslotenheid, 
spiegeling en transparantie, zien en gezien worden. De 
situering op de hoek van het grote plein, doet het paviljoen 
tevens functioneren als een ‘venster’ dat deze omgeving op 
een fascinerende wijze in beeld brengt. Het valt echter af te 
wachten hoe dit 'spiegelpaleis' zich met het publieke leven 
op het plein zal verbinden, en welke tol de lokale kinderpret 
van het paviljoen zal eisen.
Antoon Van Ruysselvelt (red.), Stadsbeelden Antwerpen. 
Anno 2001. Een gids-inventaris van de beelden en de monu
menten, met illustraties van Jan Kempenaers, is een initiatief 
van het Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middel-

Dan Graham

Funhouse for Children, Sint-Jansplein, Antwerpen, 2001 
© Jean-Pierre Le Blanc

heim (Middelheimlaan 61,2020 Antwerpen (03/827.15.34)) 
in samenwerking met de Erfgoedcel Antwerpen. ISBN 90- 
76222-09-6. Het project maakt deel uit van het Erfgoed- 
convenant dat werd afgesloten tussen de stad Antwerpen en 
de Vlaamse Gemeenschap.
Fun House for Children van Dan Graham bevindt zich op het 
Sint-Jansplein en is vrij toegankelijk. (W.D)

ANNO ’02. Dit initiatief wil niet zomaar de Guldensporen- 
slag herdenken, maar zuidelijk West-Vlaanderen ook op de 
culturele kaart plaatsen. Een in 1998 opgerichte vzw of stich
ting, die algauw Anno ’02 ging heten, wil een interregionale 
culturele samenwerking op gang brengen die verder moet 
gaan dan het feestjaar 2002. De langetermijnprojecten 
draaien onder meer rond cultuur en onderwijs, en jongeren
cultuur. De bedoeling is ook lokale besturen te sensibiliseren 
voor een hedendaags beleid op het vlak van architectuur en 
vormgeving.
Onlangs kon Anno ’02 alvast een tiental projecten voorstel
len. Er zit een tentoonstelling bij over kunststof in de beel
dende kunst en vormgeving (samengesteld door Pier Luigi 
Tazzi, Hilde Bouchez en Jan Boelen) en een tentoonstelling 
over de omgang met het verleden, gecureerd door de in Brus
sel werkzame Zwitserse tentoonstellingsmaker Moritz Küng. 
Hij wil een tiental kunstenaars uitnodigen, waaronder Ann 
Veronica Janssens, Douglas Gordon en David Claerbout. 
Het hoofdstuk ‘architectuur’ kreeg zopas al een opmaat met 
een tentoonstelling van de Architecten Werkgroep (A. W.G.) 
van architect, stedenbouwkundige en Vlaams bouwmeester 
bOb Van Reeth. Hij zal ook scheidsrechter spelen in het uit
stippelen van een parcours van toonaangevende hedendaagse 
architectuur in de regio. Dat moet vastliggen op de 
monumentendag van 2002. Speciale aandacht krijgt de 
modernist Huib Hoste, die projecten realiseerde in 
Zonnebeke, leper, Brugge, Roeselare en Avelgem. Anno ’02 
werkt aan het parcours samen met de K.U. Leuven en Brugge 
2002. Zij bereiden ook een overzichtstentoonstelling voor 
van Huib Hoste, die volgend jaar zal plaatsvinden in Villa 
Ekstemest (Roeselare).
De tentoonstelling van A. W.G - bOb Van Reeth-Architec
ten loopt tot 29 juli in de Groeninghekapel van Kortrijk. De 
andere tentoonstellingen vinden plaats in de loop van 2002. 
Info: Anno ’02, Oude Vestingsstraat 15,8500 Kortrijk (056/ 
25.20.02; www.anno-02.be). (D.P.)

GENOMINEERDEN TURNER PRIZE 2001. Onlangs 
maakte de Londense Tate de shortlist bekend voor de Turner 

Prize 2001, die wordt toegekend aan een Britse kunstenaar 
onder de vijftig jaar. De bijna-gelukkigen zijn dit keer 
Richard Billingham, die in zijn recente foto’s een aangrij
pende reis naar zijn kindertijd schijnt te maken; Martin Creed, 
die geprezen wordt voor zijn gestrengheid en zijn karakte
ristieke mix van ernst en humor; Isaac Julien, die theoreti
sche verfijning met sensualiteit en emotionele complexiteit 
weet te combineren; en Mike Nelson voor installaties die 
angst, gevaar en life on the edge suggereren. De tentoon
stelling van de genomineerden vindt plaats van 7 november 
tot 20 januari in de Britse Tate. Op 4 december 2001 weten 
we wie de opvolger wordt van de vorig jaar bekroonde Wolf
gang Tillmans. (D.P.)

MANIFESTA 4. De vierde editie van Manifesta vindt vol
gend jaar plaats in Frankfurt am Main. Na de selectie door 
het bestuur van Manifesta, en interviews door de nieuw aan
gestelde Manifesta-coördinator Martin Fritz, werden drie 
tentoonstellingsmakers geselecteerd: lara Boubnova (ICA, 
Sofia), Nuria Enguita Mayo (tentoonstellingsmaker, Stich
ting Antonio Tapies, Barcelona) en Stéphanie Moisdon 
Trembley (freelance curator, Parijs). (D.P.)

BIËNNALE LYON. De Biënnale van Lyon (artistieke di
rectie: Thierry Raspail en Thierry Prat) vindt normaal enkel 
in de pare jaren plaats, maar omdat men de editie van 1999 
naar het feestjaar 2000 had verschoven, is de pas geopende 
zesde biënnale al de tweede in twee jaar tijd. Deze afleve
ring draait rond het kernwoord ‘Connivence’ (verstandhou
ding) en vertrekt van de vaststelling dat de opdeling in gen
res en classificaties in de kunsten plaats gemaakt heeft voor 
een totale continuïteit. Niets valt nog buiten de kunst, de 
notie van het artistieke veld blijkt haast betekenisloos te 
worden. De biënnale wil vooral over 'tuswnruimten' gaan: 
geluid dat de ruimte kleurt, dans die de vorm aanneemt van 
exposeerbare gestes, klank die sculptuur wordt... . Bestaat 
er zoiets als een ‘communauté des formes’, vragen de orga
nisatoren zich af. De commissarissen van deze biënnale 
(Anne Bertrand, Jean-Marc Chapoulie, Yvane Chapuis, 
Laurence Dreyfus, Klaus Hersche, Richard Robert, Guy 
Walter) zijn uiteraard in erg diverse media en disciplines 
werkzaam, en de lijst van de uitgenodigde kunstenaars is al 
even divers. Ze bevat meer dan tachtig namen, waaronder 
de Nederlanders Henk Hofstede en Aemout Mik, en de Bel
gen Robert Suermondt, Mare Trivier, en Maarten Van den 
Abeele.
De Biënnale van Lyon loopt tot 23 september (informatie 
04/72.07.41.41; www.biennale-de-lyon.org). (D.P.)

MUSEUMSQUARTIER WIEN. Met twintig culturele in
stellingen moet het pas geopende Weense museumkwartier 
bij de tien grootste culturele complexen ter wereld behoren. 
Rond de Museumsplatz zijn een museum van oude en van 
moderne kunst, een architectuurcentrum, een theaterhuis 
voor kinderen, een museum voor kinderen, een danscentrum, 
een centrum voor nieuwe technologieën en - jawel - een 
tabakmuseum gevestigd. Ook de Kunsthalle Wien verhuist 
naar dit complex, en krijgt een nieuw onderkomen op het 
terrein van de voormalige koninklijke stallen. De nieuwe, 
naar verluidt erg functionele gebouwen van het architecten
bureau Ortner + Ortner grenzen aan de oude hallen E en G, 
die als pleisterplaats zullen dienen voor de Wiener 
Festwochen en voor ‘uitzonderlijke evenementen’. In 
architecturaal opzicht wil het MuseumsQuartier een exem
plarische symbiose tot stand brengen tussen de zeventiende- 
eeuwse barokke structuren van Fischer en Von Erlach, en de 
nieuwe architectuur van Ortner+Ortner. De Kunsthalle Wien 
van haar kant, wil met haar eerste tentoonstelling op de 
nieuwe locatie nadrukkelijk banden aanknopen met het ze- 
ventiende-eeuwse verleden van de plek. In A Baroque Party,

Yves Oppenheim
Tableaux 2001 
tot en met 28 juli 2001

William Eggleston
13 september - 3 november 2001

FIAC Paris
10 - 15 oktober 2001

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8, 1050 Brussel 
tel. 02 639 67 30 — fax. 02 639 67 38 
e-mail info@xavierhufkens.eom — www.xavierhufkens.com 
Open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur 
De galerie is gesloten in augustus
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SKOR Stichting Kunst en 
Openbare Ruimte, nkijk

project LAND 12 02
07 09

tot 28 juli
Erik van Lieshout

14 september t/m 20 oktober
Job Koelewijn

paysmamom
tot 28 juli

Jan De Cock

14 september t/m 20 oktober
Nicky Zwaan

augustus galerie gesloten

Ruysdaelkade 2 
hoek 
Stadhouderskade, 
Amsterdam

permanent 
te bezichtigen nkijk

T 020 6722525 nkijk nkijk
Galerie Fons Welters

www.skor.nl nkijk nkijk
Bloemstraat 140
1016 U Amsterdam 
tel (+31) 20 423 3046 
fax (+31) 20 620 84 33 
mail@fonswelters.nl
www.fonswelters.nl

From Institute, ArtEZ
Postgraduate interdisciplinary research 
visual arts and media

N:7p:(n: MLMsKKpia

QPE®1 2001*

17.06.01 tot 19.08.01
Ed Templeton

Situation Comedy
foto's, tekeningen, schilderijen

Norbert Fiddelers, Susie Jae 
We Are Not Sleeping 

Art Fashion, Sound

09.09.01 tot 21.10.01
Lidwien van de Ven 

seul / la main qui efface / peut écrire 
fotografie

New facts about us: our name is Dutch Art Institute, 
(formerly AKI 2), we have a new programme, we are 
interdisciplinary, international, intercultural and 
recently we have opened a 16x34 m work-space for 
experiments and media presentations.

*0PEN DAYS March 16th, 17th 2001 / 11.00 - 17.00 HRS
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Want to know more?
Info: Dutch Art Institute
Postgraduate interdisciplinary research 
visual arts and media

Dutch Art Institute 
Postbus 1440 
7500 BK Enschede 

2 2 The Netherlands

T +31 (0)53 482 4423
F +31 (0)53 482 4422
E dutchartinstitute@dutchartinstitute.nl
W www.dutchartinstitute.nl

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 zaterdag 8 september van 17-19uur

DOM E I N
S I T T A R D

http://www.skor.nl
mailto:mail@fonswelters.nl
http://www.fonswelters.nl
mailto:dutchartinstitute@dutchartinstitute.nl
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mailto:info@hetdomein.nl
http://www.hetdomein.nl


Moments of Theatrum Mundi in Contemporary Art wil ze 
tonen dat de barokke zeventiende eeuw niet alleen in faça
des overleeft, maar ook in de hedendaagse kunstproductie. 
De tentoonstelling bevat werk van Dinos & Jake Chapman, 
Wim Delvoye, Ulrike Grossarth, Yvonne Rainer, Sam Taylor- 
Wood en Paul Thek.
A Baroque Party loopt nog tot 16 september in de nieuwe 
Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wenen, (01/ 
521.89.33; www.KUNSTHALLEwien.at). Het adres is het
zelfde voor alle instellingen in dit complex. Voor het cen
trale knooppunt van het Museumsquartier draait men 01/ 
523.58.81, of bezoekt men www.mqw.at. (D.P.)

AVL-VILLE. Nadat de aanvankelijke plannen voor een 
Almere Vrijstaat onrealiseerbaar bleken, kwam Joep van 
Lieshout uit bij een bescheidener en haalbaarder ideaal: AVL- 
Ville, een ‘vrijstaat’ die voorlopig het terrein van Atelier Van 
Lieshout in de Rotterdamse haven en een nabijgelegen per
ceeltje omvat. De bedoeling is dat de huidige AVL-Villes 1 
en 2 worden opgevolgd door een permanent AVL-Ville 3 bij 
Zestienhoven. Vooraf waren al vergelijkingen te horen met 
beruchte oorden, zoals de vesting van David Koresh in Waco 
(Texas). Het maakte duidelijk dat de verwachtingen omtrent 
AVL-Ville bepaald hooggespannen waren, en de vele teke
ningen die Atelier Van Lieshout in de afgelopen jaren heeft 
geproduceerd, waren er ook naar: AVL-Ville leek een soort 
para-militaire mini-staat te zullen worden, opgevrolijkt met 
orgiën en rijk aan wapens en drank. Toen AVL-Ville 1 en 2 
enige tijd geleden opengingen, bleek de realiteit prozaïscher 
en kermisachtig. Naast het betonnen gebouw met de grote 
werkplaats en een toegevoegde constructie met eetzaal en 
kantoren, bevat AVL-Ville 1 een lap grond met daarop di
verse mobilhomes, containers en andere min of meer mo
biele bouwsels. Paden van houtsnippers suggeren een route 
over het terrein, maar de indruk van rommeligheid wordt er 
niet door weggenomen. Hier is een auto omgebouwd tot kip
penhok, daar staat het Atelier des armes et des bombes 
(1998), elders zien we nog twee kleine vissershutten. De 
hutten staan logischerwijs dicht bij het water, dat het terrein 
aan twee kanten begrenst, maar verder lijkt alles lukraak 
neergeplempt. Het om de hoek gelegen AVL-Ville 2 is wat 
bedachtzamer ingericht. Dit is het boerderij-gedeelte van 
AVL. Het bestaat uit een wei met een paard, een kippenhok 
en varkensstallen. Alles is mobiel en demonteerbaar. Het 
nomadische van deze boerderij wordt mooi benadrukt door 
de in onbruik geraakte treinrails die over het met gras 
bezaaide terrein lopen. Met een zwierige bocht doorkruisen 
ze de wei van het paard.
De rommeligheid van AVL-Ville 1 past natuurlijk wel bij 
een anarchistische ‘vrijstaat’ die zijn eigen (minimale) grond
wet gaat krijgen - ook al blijft de Nederlandse wet er de 
facto van kracht. Het is echter vreemd hoe onzorgvuldig Van 
Lieshout soms met zijn eigen werk omgaat. Wat er met een 
van zijn beste werken is gebeurd, de Autocraat (1997), is 
zelfs ronduit ergerlijk. Deze donkergroene, verplaatsbare 
schuilplaats voor survival in de wildernis bleek bij de ope
ning van AVL-Ville gebruikt te worden als onderkomen (of 
in ieder geval informatiecentrum) van de AVL-Academy, 
die cursussen en workshops aanbiedt met titels als gemene 
kneepjes van het (kunst)vak en teamvorming in de keuken. 
Kennelijk was er hiervoor nog een plek nodig, en omdat de 
Autocraat nog ergens stond, werd die er maar voor ingezet. 
Als kunstwerk wordt de Autocraat daarmee echter vernie
tigd: wat ooit het beeld van een autarkisch leven opriep, is 
nu herleid tot een willekeurige barak. Uiteindelijk gebeurt 
iets gelijkaardig met heel AVL-Ville. Het exemplarische 
karakter van het AVL-Ville dat in Van Lieshouts tekeningen 
uit de afgelopen jaren werd geschetst, dreigt in het ‘echte’ 
AVL-Ville te worden bedolven onder de rommeligheid van 
een padvinderskamp. Bovendien bleven de grenzen in de 
getekende versie altijd vloeibaar. Op witte achtergronden 
verschenen gebouwen en voertuigen die op een volgende 
tekening weer helemaal anders konden zijn geordend; AVL- 
Ville liet zich niet beperken tot één terreintje - of twee - in 
de Rotterdamse haven.
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Atelier van Lieshout

AVL-Ville I, Rotterdam, 2001

Ook al is de overgang van model naar werkelijkheid proble
matisch, het typeert AVL-Ville niettemin dat het - als alter
natieve maatschappij met utopische kenmerken - in prin
cipe wel te realiseren is. Dat gold niet voor New Babylon 
van Constant, dat als klassiek-modernistische utopie een 
complete omwenteling van de samenleving veronderstelde. 
Het pragmatischer AVL-Ville is daarentegen een afsplitsing 
van de bestaande wereld. Terwijl Constant een volledig an
dere maatschappij wilde voorstellen, gedraagt AVL-Ville 
zich als een enclave in een wereld die de utopie voorbij is, 
en die een betere samenleving alleen nog in microvorm kan 
denken. AVL-Ville heeft structureel dan ook meer gemeen 
met eigentijdse nederzettingen zoals Disneys Celebration 
(Florida) dan met New Babylon. Ook Celebration is een 
enclave. Het is een ‘ideaal’, pseudo-Victoriaans stadje dat 
volledig in bezit is van de firma Disney, die er de wet voor
schrijft; alles moet voldoen aan Disneys beeld van smetteloos 
small town America. Wie over voldoende geld beschikt, kan 
hier ontsnappen aan de grote boze buitenwereld. Natuurlijk 
is het libertaire en libertijnse wereldbeeld van Van Lieshout 
volkomen tegengesteld aan het autoritaire paternalisme van 
Disney, maar ook Van Lieshout kiest voor een microwereld 
waar hij zijn eigen regels kan stellen. AVL-Ville in de 
Rotterdamse haven en Celebration aan de kust van Florida 
zijn eikaars spiegelbeeld. Van Lieshout is tevens van plan 
om her en der in de wereld franchises van AVL-Ville op te 
zetten; ook daarin is hij een dubbelganger van Disney. Hij 
tracht de logica die ten grondslag ligt aan oorden als 
Celebration - richt je eigen minimaatschappij op, waar je je 
eigen regels kan stellen - weliswaar voor volkomen andere 
doeleinden te gebruiken, maar tot een fundamentele kritiek 
op die logica komt het niet.
AVL-Ville 1 ligt aan de Keilestraat 43 E, 3029 BP Rotter
dam, en is dagelijks toegankelijk van 12 tot 20 uur (010/ 
244.09.71; info@avl-ville.com). (S.L.)

AUTO OP STAL. PARKEREN IN AMSTERDAM. De 
twintigste-eeuwse stadsuitbreidingen en de herstructurerin
gen van de oude binnensteden zijn door geen functie zoveel 
beïnvloed als door het autoverkeer. De schilderachtige bin
nensteden waren reeds door de introductie van de paarden
tram, en later de elektrische tram, aangepast aan de nieuwe 
ruimtelijke dimensies: grachten werden gedempt om stra
ten te kunnen verbreden, doorbraken in het oude stadsweefsel 
maakten snelle verbindingen mogelijk zonder al te veel boch
ten. In enkele decennia verloren de steden vrijwel al hun 
karakteristieke ophaalbruggen, omdat de hellingshoeken van 
het brugdek te steil waren voor tram- en snelverkeer. Met de 
toename van het autoverkeer in de loop van de twintigste 
eeuw werden de ingrepen in de oude stad steeds rigoureu
zer. Er werden ringwegen om de stad aangelegd, die moes
ten aansluiten op snelwegen die dwars door, onder (in tun
nels), of over (fly-overs) de binnenstad werden getrokken.

Massale protesten in de jaren zestig en zeventig van de 
binnenstadbewoners - die hun woningen en winkels verruild 
zagen voor kantoren, wegen en parkeergarages - riepen de 
verkeersplanners echter een halt toe. Niet langer was de ef
ficiënte verkeerscirculatie het belangrijkste voor de leefbaar
heid van de stad. De openbare ruimte moest worden terug
gegeven aan de voetganger, fietser en het spelende kind: 
geliefde illustratie-onderwerpen in de architectuur
tijdschriften van de jaren zeventig.
Alle acties ten spijt is de auto niet meer weg te denken uit 
de moderne stad. In Amsterdam bepaalde een referendum, 
met een zeer krappe meerderheid van stemmen, dat de bin
nenstad autoluw moet worden. Eén van de maatregelen is 
dat er parkeerplaatsen uit de binnenstad moeten verdwij
nen. Het voorstel bleek uiterst omstreden. De Kamer van 
Koophandel, winkeliers en een deel van de binnenstad
bewoners waarschuwen voor musealisering van de binnen
stad. Steeds vaker wordt daarom gezocht naar een alterna
tief voor de parkeerplaats op straat: de parkeergarage. Het 
is een dure oplossing, zeker vanwege de slappe Amster
damse bouwgrond, en typologisch en architectonisch 
spreekt de parkeergarage, behalve bij een enkele verstokte 
modernist, niet direct tot de verbeelding. De volumes zijn 
lomp en vrijwel altijd van grijs beton. Binnenin roept een 
gebrek aan daglicht associaties op met Duitse krimi’s en 
slechte B-films.
Op een tentoonstelling in ARCAM (Architectuurcentrum 
Amsterdam) is echter te zien dat de parkeergarage bezig is 
aan een comeback. Auto op stal. Parkeren in Amsterdam 
toont ondermeer een reeks inventieve en kleinschalige 
ontwerpoplossingen, die zich subtiel in de morfologie van 
de oude stad voegen. De auto wordt m de woning onderge
bracht, op het dak, binnenshuis, of ondergronds. Bij het 
Golden Tulip Hotel aan de Prins Hendrikkade in Amster
dam heeft gebrek aan ruimte geleid tot een slimme construc
tie waarbij de auto’s bovengronds worden ingenomen door 
een innamebox, en automatisch in de parkeergarage eron
der worden weggezet. Een plan uit Chicago, Marina City, 
laat een geïntegreerde vormgeving zien van parkeergarage 
en woningen: de cilindervormige torens bestaan uit veertig 
woonlagen, en twintig verdiepingen parkeerruimte. In Am- 
sterdam-Noord hebben B&D Architecten geprobeerd de 
garage een aantrekkelijk uiterlijk te geven door de gevel te 
bekleden met een gezeefdrukt bos en de garage van het Rad- 
boutziekenhuis in Nijmegen, drie lagen diep, is zo ontwor
pen dat daglicht ook de onderste laag bereikt.
Auto op stal. Parkeren in Amsterdam is tot en met 25 augus
tus te zien in ARCAM Galerie, Waterlooplein 213,1011 PG 
Amsterdam (020/620.48.78). (P.B.)

Wissels

PCBK HASSELT. Het Provinciaal Centrum voor Beeldende 
Kunsten in het Begijnhof van Hasselt heeft sinds 18 mei 
officieel een nieuwe artistiek leider: Jan Boelen. Naast hem 
wordt Steven Dusoleil als zakelijk leider aangesteld. Het 
Centrum wil vanaf nu het accent leggen op vormgeving, al 
belooft men ook actuele fotografie en hedendaagse beeldende 
kunst aan bod te laten komen. (D.P.)

BOLJMANS VAN BEUNINGEN. Karei Schampers en 
Manfred Sellink verlieten een tijd geleden Museum Boijmans 
Van Beuningen, en hun opvolgers gaan dit najaar aan de 
slag. Per 15 september treedt Guido Jansen aan als sector- 
hoofd Collectie. Van 1987 tot 1992 was hij daar al werk
zaam als conservator Oude Kunst, nadien werd hij in het 
Rijksmuseum (Amsterdam) conservator en adjunct-hoofd 
van de afdeling Schilderijen. Rein Wolfs wordt vanaf 15 
november sectorhoofd Presentatie. De Nederlander was sinds 
1991 directeur van het Migros Museum für Gegenwartkunst 
in Zürich. Tenslotte promoveert Angela Riddering tot sector
hoofd Publiciteit en Marketing. Riddering schreef samen met 
zakelijk directeur Hugo Bongers de beleidsnota voor de 
komende vijfjaar van het museum.

ALLEN RUPPERSBERG
‘The New Five Foot Shelf’
t/m 28 juli 2001

STEFANO ARIENTI
13 september t/m 20 oktober 2001

GALERIE
MICHELINE
SZWAJCER
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. 
e-mail info@gms.be • www.gms.be
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IN SAMENWERKING MET I.V.A.M. VALENCIA

SAMENGESTELD DOOR GUY BRETT
'AN THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL VISUAL ARTS tinIVA) 
SAMENWERKING MET CAMDEN ARTS CENTRE

29.06 - 16.09 2001
PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN BRUSSEL

Ravensteinstraat 23 / Koningsstraat 10 / B-1000 Brussel 
t, +32 02 507 84 80 f. +32 02 511 05 89 e-mail: expopba@netpoint.be

www.expo-psk.be
1)

AA KUNST- UND AUSSTELLUNGSHALLE DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

N BONN

D-53113 BONN • FRIEDRICH-EBERT-ALLEE 4 • TEL +49 (0) 228 / 9171-0 • WWW.BUNDESKUNSTHALLE.DE • OPENINGSUREN:
DINSDAG EN WOENSDAG VAN 10 TOT 21 UUR - DONDERDAG BIS ZONDAG VAN 10 TOT 19 UUR . GESLOTEN OP MAANDAG
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“De mensheid, dat zijn wij”

Voor deze gelegenheid had de internationale kunstwereld 
zichzelf weer eens aan de eigen haren uit het moeras ge
trokken. Critici, curatoren, museumdirecteuren, kunste
naars, verzamelaars, galeristen, televisieploegen en 
officials trachtten drie dagen lang de voeten droog te hou
den in de lagune van Venetië. De vlonder van de 
negenenveertigste biënnale was door Harald Szeemann 
omgedoopt tot Plateau of Humankind. De stamvader en 
beschermheer van de ‘onafhankelijke curatoren’ mag dan, 
blijkens de uniforme rij videohokken in de Arsenale, zijn 
gevoel voor subtiliteit als tentoonstellingsmaker hebben 
verloren, hij heeft niettemin perfect aangevoeld met hoe
veel gretigheid de kunstwereld zichzelf beschouwt als pars 
pro toto van de gehele wereld. “De mensheid, dat zijn wij.” 
Dat het sociale en wereldse aspect tijdens de traditionele 
previewdagen het artistiek-inhoudelijke overheerst, is een 
eufemisme. Men fotografeert, feliciteert, fêteert en tele
foneert elkaar. Men doet zaken en maakt afspraken. Men 
dirigeert elkaar per gsm naar feesten en recepties. Het tijd
schrift frieze bood dit jaar een gratis sms-service met tips 
over niet te missen evenementen. Morele verontwaardi
ging over dergelijke tendensen is ongepast. Wie ervan 
weet, was erbij, en wie erbij was, deed eraan mee.
Een ironische duiding van het motto Plateau of Humankind 
strekt zich ook uit tot het geheel van de geëxposeerde 
werken. Op de biënnale van dit jaar manifesteert de ‘be
drijfstak’ genaamd hedendaagse beeldende kunst zich 
meer dan ooit als een gigantische reproductiemachine. De 
tentoonstelling heeft het karakter van een samengepakte, 
ingedikte verzameling verdubbelingen van het bestaande 
- een wanhopige want onmogelijke audiovisuele inventa
risatie van de wereld van vandaag. Er hangen kleurenprints 
van websites; foto’s van zwembaden, parken en stranden; 
foto’s van een elektrische stoel, van graffiti en inscripties 
op wc-deuren; foto’s van Israëlische soldaten en modder- 
rituelen op Haïti. Er zijn hyperrealistische reproducties 
van levende en dode lichamen, van stukken piepschuim en 
multiplex; er worden video-opnamen getoond van alles 
watje maar kunt bedenken: een slapende zwerver in een 
kerkbank, een schoolklasje in India, twee mensen in bed, 
forenzen öp een roltrap, reizigers op een vliegveld; er zijn 
oude archieffilmpjes te zien, televisiefragmenten, krante- 
foto’s uit een koloniaal verleden, artikeltjes en annonces 
uit de krant gescheurd. En echter dan echt: McDonalds 
lichtreclames, ongebruikte maandverbanden, sportshirts 
en sporttrofeeën, gettowinkels en gettoblasters, een com
pleet woninginterieur, een Afrikaanse straatverkoper van 

modieuze handtassen... Zo versmelten, voor wie daar oog 
voor heeft, de individuele artistieke statements tot één grote 
en ongedifferentieerde massa van hoog- en laag- 
technologische samples.
Piero Manzoni bedacht in 1961 een manier om de hele 
aardbol te exposeren zonder hem te hoeven verdubbelen of 
reproduceren. Hij plaatste een sokkel met de inscriptie Socle 
du Monde ondersteboven op de grond. In vergelijking daar
mee is wat er op Szeemanns ‘platform van de mensheid’ 
gebeurt een summum van redundantie: het bestaande nog 
een keer, speciaal voor u geselecteerd en op smaak gebracht 
met wat vervreemding en vervorming. De omslachtige pro
cedures van de hedendaagse kunst staan in schril contrast 
met Manzoni’s laconieke efficiëntie.
Szeemann refereert in zijn begeleidende teksten niet aan 
Manzoni’s sokkel, wel aan een ander ‘globaal’ project: de 
door Edward Steichen samengestelde fototentoonstelling 
The Family of Man, die in de jaren vijftig rondreisde en 
miljoenen bezoekers trok. The Family of Man plaatste foto’s 
van jonge en oude mensen uit de gehele wereld naast elkaar, 
met als doel te demonstreren dat alle volkeren, rijk of arm, 
ontwikkeld of onderontwikkeld, tot één grote familie be
hoorden en onderworpen waren aan dezelfde cycli van 
dezelfde natuur. Wat Szeemann bij deze referentie in ge
dachten heeft gehad, blijft in het midden, maar iets van het 
pathos van ‘alle mensen van de hele wereld samen’ zit 
- bedoeld of onbedoeld - ook in deze biënnale: ‘alle dingen 
van de hele wereld samen’. Het is een pathos waar bij tijd en 
wijle de kitsch doorheenbreekt, bijvoorbeeld wanneer video
beelden van stromend water of wolkenluchten gecombi
neerd worden met diepe drone-geluiden uit verborgen luid
sprekers.
Opgevat als plateau van de mensheid is de biënnale vooral 
een platform voor de klasse des onderscheids. Bij hun greep 
uit het bestaande, passen kunstenaars hun onderscheidings
vermogen toe; de professionals die tijdens de preview sa
menkomen, laten vervolgens hùn onderscheidingsvermogen 
los op de gepresenteerde verzameling van bestaand materi
aal. Het grote spel gaat van start: wie kan echt van onecht 
onderscheiden? Wie ziet waar de werkelijkheid ophoudt en 
de simulatie begint? Klagen over de vlakheid van de tentoon
stelling is evenzeer onderdeel van dit volledig gecodeerde 
gedrag als het noemen van de juiste namen die als positieve 
uitschieters te kwalificeren zijn. Aan ieder kunstwerk hangt 
een label, op ieder label staaf een naam. De inwisselbaarheid 
van de werken en de achterliggende ideeën wordt bestreden 
door het aanhalen van die ene opvallende naam. Dankzij het 

pepmiddel van de ‘goede uitzondering’ houdt de klasse 
des onderscheids zichzelf nog wat op de been. De lange 
rijen voor het Duitse en Canadese paviljoen maakten dit 
goed zichtbaar.
Wat is de zin van dit alles? Waartoe dient een warenhuis 
vol geïnventariseerde wereldfragmenten, verzameld ten | 
behoeve van een professionele klasse die zichzelf op haar 
beurt als pars pro toto van de mensheid beschouwt? Is een 
selectieve verdubbeling van de wereld op een klein eiland 
dan het enige middel waarmee men zich nog tot die wereld 
als geheel kan verhouden? Is alleen met de rug naar de 
werkelijkheid nog het gevoel op te roepen dat men in de 
werkelijkheid staat?
In het huidige media- en informatietijdperk is er Weliswaar 
alle reden om de absolute tegenstelling tussen realiteit en 
illusie, tussen het bestaande en het niet-bestaande, te 
relativeren. Wie wel eens de begripsverwarring tijdens een 
willekeurig symposium of paneldebat heeft meegemaakt, 
weet dat er voor een substantiële dialoog allang geen 
gemeenschappelij k referentiekader meer bestaat: iedereen 
communiceert voor zichzelf met een eigen, particuliere 
versie van de werkelijkheid. Het probleem is echter dat de 
productie- en tentoonstellingspraktijk van hedendaagse 
kunst geen enkele ruimte biedt voor een dergelijke relati
vering. Het vaak genoemde ‘spelen met de grens tussen 
fictie en werkelijkheid’, om maar iets te noemen, is onmo
gelijk zonder gelijktijdige hypostasering van die grens, 
bewust of onbewust. Het overschrijden van categorische 
begrenzingen kan zich nooit onttrekken aan het metani veau 
van a play within a play.
Het ritueel van de tweejaarlijkse trek naar Venetië moet 
ook zelf op dat metaniveau worden gesitueerd. Nergens 
komt de verdubbeling van het bestaande zo goed tot haar 
recht als in deze stad, waar beklemming en be vrij ding twee 
namen van hetzelfde steegje zijn. Het ritueel van de 
Venetiaanse biënnale zal zijn charme nog decennia behou
den, zelfs wanneer de onderscheidende klasse gedwongen 
wordt een toontje lager te zingen. Wellicht ontdekt men 
ooit nog eens dat de verhouding tussen ‘het toneelstuk’ en 
‘het toneelstuk in het toneelstuk’ zich ook geruisloos kan 
omdraaien; wellicht ontdekt men ooit nog eens zelf figu
rant te zijn geworden in een Prada-performance of Gucci- 
environment. Maar ook dan zal er eigenlijk niets zijn 
veranderd.

De Biënnale van Venetië loopt nog tot 23 november (041/ 
521.88.57). (C.V.W.)
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Tot en met 23 september 2001 vindt in Arnhem de 9de Sonsbeek-tentoonstelling plaats. Centraal in Sonsbeek 9: LocusFocus staat 

de geest van de plek: focus op locatie. De artistieke leiding is in handen van Jan Hoet, directeur van het Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst (SMAK) in Gent. Met de tentoonstellingen Chambres d’Amis (Gent, 1986), Documenta IX (Kassel, 1992) en Over the Edges (Gent, 
2000) verwierf hij internationale bekendheid. Met deelname van ruim 70 kunstenaars uit meer dan 25 landen is Sonsbeek 9. 
LocusFocus een spraakmakende gebeurtenis. Sonsbeek 9: LocusFocus speelt zich af op 3 plaatsen in de stad. Het historische stads
centrum met zijn gerenoveerde Eusebiuskerk, het moderne winkelcentrum Kronenburg in Arnhem-Zuid en natuurlijk Park 
Sonsbeek met zijn ruimte voor kunst en natuur. Als integraal onderdeel van Sonsbeek 9: LocusFocus is gedurende dezelfde periode in 
het Arnhemse Museum voor Moderne Kunst de tentoonstelling ‘Present’ met bestaand werk van de deelnemende kunstenaars ingericht. 
Voor informatie — Stichting Sonsbeek 2001, Klingelbeekseweg 19, 6812 DE Arnhem, Tel. 026 — 354 03 59, Fax 026 — 370 74 06

www.sonsbeek2001 .ni info@sonsbeek2001 .nl
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LABORATORIUM 
LABORATORIUM IS 
HET ANTWOORD, 
WAT IS DE VRAAG? 
HET THEATER
VAN DE
BEWIJSVOERING: 
EEN REEKS 
DEMONSTRATIES 
LABORATORIUM
Hans Ulrich Obrist en Barbara Vanderlinden

Roomade presenteert het Laboratorium boek. Laboratorium is een interdis
ciplinair project waarin we het laboratorium en de studio binnen de verschil
lende disciplines verkennen. Hoe brengen we het gespecialiseerde vocabu
laire van de wetenschapper en de kunstenaar dichter bij de algemene 
interesse van het publiek? Hoe overbruggen we de kloof tussen de expertise 
van de ervaren uitvoerders en de vooronderstellingen en zorgen van het 
geïnteresseerde publiek?

Het boek belicht complex wetenschappelijk en artistiek onderzoek, de gren
zen en mogelijkheden van de plaats waar kennis en cultuur gemaakt worden, 
en documenteert de diverse experimenten, projecten en archieven die tijdens 
de Laboratorium tentoonstelling in de zomer van 1999 in Antwerpen werden 
opgezet. Laboratorium bevat bijdragen van auteurs uit verschillende discipli
nes die de intellectuele implicaties van de 'werkplaats' en het proces van cul
tureel en wetenschappelijk onderzoek duiden.

Agency, Mark Bain, Lewis Baltz, Oladélé Ajiboyé Bamgboyé, Thomas Bayrle, 
Wiebe E. Bijker, Daniel Buren, James Lee Byars, Johannes Ciadders, Harry 
Collins, Anne Daems, Tacita Dean, Vinciane Despret, Souleymane Bachir 
Diagne, Lionel Estève, Jan Fabre, Harun Farocki, Hans-Peter Feldmann, 
Peter Fischli / David Weiss, Michel François I Erwan Mahéo, Peter Galison, 
Frank 0. Gehry, Liam Gillick, Joseph Grigely / Amy Vogel / Anne Walsh / 
Stephen Baker / Robin Morrissey / Alexandra Trencséni, Carsten Holler, in 
situ production, Henrik Plenge Jakobsen, Caroline A. Jones, Alexander 
Kluge, Koo Jeong-a, Rem Koolhaas, Laboratoire Agit-Art / Abdoulaye Ba / 
Jean Michel Bruyère / Djib Diédhiou / Bara Diokhané / Mamadou Traoré 
Diop / Pape Omar Diop / Massamba Lam / Magayé Niang / Issa Samb / El 
Hadji Sy, Pierre Laszlo, Bruno Latour, Xavier Le Roy, Armin Linke, Adam 
Lowe, Ken Lum, Jean-Charles Masséra, Bruce Mau, Jonas Mekas, Gustav 
Metzger, Jean-Luc Moulène, Matt Mullican, Jacques Ninio, Gabriel Orozco, 
Panamarenko, Marko Peljhan, Research Group Oldenburg I Heiko Beneken / 
Jan Frercks I Peter Heering / Jochen Hennig / Andreas Makus / Falk Müller 
/ Falk Riess, Jason Rhoades, Israel Rosenfield, Martha Rosler, Rupert 
Sheldrake, H. Otto Sibum, Luc Steels, Isabelle Stengers, Meg Stuart, Tomoko 
Takahashi, Rosemarie Trockel, Francisco J. Varela, Wang Jian Wei, Lawrence 
Weiner en David Western

DuMont Buchverlag en Antwerpen Open
496 pagina's, ca. 400 kleuren- en zwart-wit beelden 
ISBN: 3-7701-5312-X (Engels / Duits)
ISBN: 90-5846-038-X (Engels / Nederlands)

Distributie
Benelux: Exhibitions International, Kolonel Begaultlaan 17, B-3012 Leuven, 
T: +32 (0)16 29 69 00, F: +32 (0)16 29 61 29, 
E: orders@exhibitionsinternational.be
Duitsland: DuMont Buchverlag, Amsterdamer Strasse 192, D-50735 Keulen, 
T: +49 (0)221 224 180, F: +49 (0)221 2241812
Internationaal: D.A.P. Distributed Art Publishers Inc.
155 Sixth Avenue, 2nd Floor, New York, NY, USA-10012.1507, USA 
T: +1 (0)212 627 1999, F: +1 (0)212 627 9484

LABORATORIUM EN HET THEATER VAN DE BEWIJSVOERING:
EEN REEKS DEMONSTRATIES ZIJN VERDER EVOLUERENDE
EN REIZENDE TENTOONSTELLINGSPROJECTEN.
VOOR MEER INFORMATIE:
ROOMADE, KOOPLIEDENSTRAAT 60-62, B-1000 BRUSSEL.
T: +32 (0)2 223 26 73, F: +32 (0)2 219 12 79
E: LABORATORIUM@ROOMADE.ORG

Een beeldenroute voor alle leeftijden
9 kunstwerken langs de Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland

13 juni t/m 2 september 2001
Dagelijks te bezichtigen van zonsopgang tot zonsondergang

Concept en organisatie: John Blaak & Jet Manrho

Start: Expo/lnfo Paviljoen Waterwegcentrum
Koningin Emmaboulevard 5, Hoek van Holland

ANTWERPEN
Provinciestraat 287
(B) 2018 Antwerpen
t/f +32 (0)3 2388166

LOKAAL | 
01

7 september t/m 29 september 2001
presentatie: vrijdag 7 september 20.00 uur (do. vr. ze. 13.00 - 17.00 uur)

THEO VAN 
MEERENDONK

BREDA
Kloosterlaan 138 

(NL) 4811 EE Breda 
T:+31 (0)76 514 19 28 F:+31 (0)76 520 71 24

E:bureau@lokaai01.nl — HTTP://www.lokaal01.nl

13 juli t/m 2 september 2001 
presentatie: vrijdag 13 juli 17.00 uur 

indoor: do vr za zo 13.00 uur 
outdoor: 24 uur per etmaal

GRASBOTER
Caspar Berger 
Theo Besemer 

Iris Bouwmeester / Colin Peters 
Felix Buiks 

Francel van Drunen 
Jan Grosfeld 

Mare Koreman 
Nadia Naveau 

Marieke Oomens 
Gigja Reynisdottir 

Reinoud van Vught

fobie
deelnemende kunstenaars

Mark Cloet 
Wim De Cauter 
Gilbert Degryze 
Samuel Desplenter 
Johan Joos 
Marc Leyman 
Christ Michiels 
dominiq V.D. walle

De tentoonstelling loopt van 7 juli tot en met 2 september 2001 

in de Westervleugel en de binnenkoer van de lakenhallen, 

Grote Markt, leper

Elke dag gratis te bezichtigen van 10 u tot 17 u

Catalogus beschikbaar

së Organisatie Cultureel Centrum leper
#4,.. Sint-Niklaasstraat 4 — 8900 leper

N3 tel 057/22.69.22 — fax 057/22.69.11

(Overzicht tentoonstellingen^HOOGHUIS) 15 juli - 23 september 2001^

15 juli t/m 12 augustu^______________________XcityJam #2 tentoonstelling in het kader van dé manifesta-) 
lie cityjam 2001-2002 : tijdelijke projecten op locatie; route Centraal Station via) 
historische kelders binnenstad, fly-over en Hooghuis naar Rijnaak, speciale aandacht) 
voor nieuwe verhoudingen tussen beeldende kunst/film/nieuwe) xem, 
.media en de stedelijke/virtuele ruimte; zie ook: www.cityjam.ni) (Hud’Auu
15 juli t/m 23 September*j^ityjam #2 videoloungei) 

(filmprogramma, registraties en documentatie van de locatieprojecten

19 augustus t/m 23 september*(EYEGASM™’ E. Pietersen, Michel Boekhoudt?
(Barbara S. Helmer; sculpturen, schilderijen; opening zo 19 augustus 16:00 uur) 

(KunstenaarsinitiatieffHOOGHUI^Vossenstraat 10 6811 JL Arnhem 026 4458775) 
((www.hooghuis.nl info@hooghuis.nl geopend wo t/m zo 13.00 - 17.00 uur) ,
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Met deze benoemingen sluit het Boijmans een grondige re
organisatie van de museumstructuur af. Voorheen werd de 
organisatie gestructureerd vanuit de vier collecties en hun 
conservatoren (oude kunst, moderne kunst, prenten en toe
gepaste kunsten) met een hoofdconservator als eind
verantwoordelijke. Sinds de aanstelling van Hugo Bongers 
als zakelijk directeur is Chris Dercon alleen nog artistiek 
directeur. De sectorhoofden Collectie en Presentatie leggen 
verantwoording af aan Dercon, terwijl het sectorhoofd Pu
bliciteit en Marketing onder Bongers hoort. De reorganisa
tie beantwoordt onder meer aan de ambitie, geformuleerd in 
het inhoudelijk beleidsplan, om tot een integratie te komen 
van de traditioneel gescheiden kunsthistorische disciplines 
(de voomoemde deelcollecties). De autonomie van de vier 
verzamelgebieden wordt doorbroken. Er komt één 
tentoonstellingsbudget (sector Presentatie) en één aankoop
budget (sector Collectie). Het aantal tentoonstellingen wordt 
gehalveerd, van 50 naar 25 per jaar. In de plaats daarvan zal 
meer aandacht gaan naar de presentatie van de collectie, en 
naar de omkadering van (bijvoorbeeld) monografische ten
toonstellingen vanuit andere studiegebieden. Tenslotte pre
tendeert men het Boijmans na de nieuwbouw en de her
inrichting te kunnen omdopen tot een ‘cultureel forum’, een 
plek die aanzet tot nadenken over de vraag wat kunst is. De 
bibliotheek met leeszaal moet dan ook een meer publieks
gerichte functie krijgen. (E.W.)

Plastische kunsten—

CARL ANDRE. Een set van 74 warmgewalste staalplaten 
is de jongste aankoop van het Antwerpse Openluchtmuseum 
Middelheim. In tegenstelling tot vroegere aankopen ging het 
ditmaal niet om de aanwinst van een nieuw kunstwerk, maar 
om de aankoop van het benodigde materiaal. Het staal kwam 
er op bestelling van de Amerikaanse kunstenaar Carl Andre, 
die dat materiaal onlangs dan ook persoonlijk is komen ‘be
werken’ tot een nieuwe permanente sculptuur in het beelden
park. Naar aanleiding van de installatie van dit werk brengt 
het openluchtmuseum tot eind juli de tentoonstelling Carl 
Andre. Works on Land. Naast de nieuwe aanwinst zijn er 
tijdelijk nog drie andere ‘in situ’ werken te zien.
De nieuwe permanente sculptuur ligt in de bomendreef aan 
de ingang van het hedendaagse museumpark. Op de 
onverharde ondergrond van aarde en stenen heeft Andre de 
aangekochte platen per twee naast elkaar gerangschikt. Het 
geheel vormt een stalen tegelrij van zo’n achttien meter lang, 
aangetast door gevallen bladeren, vage voetafdrukken en 
beginnende roestvlekken. Mettertijd zal het werk meer gaan 
roesten, en het uitzicht zal ook veranderen met de seizoenen 
en de wisselende weersomstandigheden. De installatie neemt 
zo niet alleen het uitzicht over van de grond waarop ze ligt, 
maar ook het statuut ervan: zoals bezoekers over de grond 
wandelen, zo lopen ze over de sculptuur. De titel van het 
werk, 74 Weathering Way, is dan ook niet meer dan een kurk
droge opsomming van zijn materiële aspecten: 74 staalplaten, 
onderhevig aan omstandigheden van weer en klimaat, ge
rangschikt als een pad. Waar een titel doorgaans de inhoud 
van een werk omschrijft, beperkt Andre zich tot een naakte 
opsomming. Het tekent zijn ambitie om de inhoud van een 
sculptuur op te bouwen vanuit de materiële samenstelling 
van het werk.
Behalve 74 Weathering Way zijn er dus nog drie andere sculp
turen te zien die Andre ter plekke geïnstalleerd heeft. Ook 
hiervoor gaf hij het museum opdracht welbepaalde materia
len aan te kopen, waarmee hij dan op locatie, ‘on land’, is 
komen werken. Walnut Water Scatter bestaat uit een groot 
aantal vierkante notenhouten plankjes die de kunstenaar 
zomaar over het water van de parkvijver heeft uitgestrooid. 
Sindsdien dobberen ze traag over het wateroppervlak of blij
ven vasthangen in het oeverslib. Door de beweging van de 
plankjes is de oorspronkelijke act, het uitstrooien, compleet 
verloren gegaan. Bovendien hebben de plankjes in het wa
ter niet meer de materiële tastbaarheid die zo centraal staat 
in Andre’s oeuvre. Nochtans borduurt Walnut Water Scatter
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Carl Andre

Strawline, 2001, foto: Philippe de Gobert

verder op vroeger werk van Andre, de scatter pieces, die 
gebaseerd waren op dezelfde ‘handeling’. Al in 1966 strooide 
hij tientallen suikerklontjes uit over de vloer van een gale
rij. Het alledaagse suiker was in artistiek opzicht betekenis
loos, en daardoor wist het werk zich los te maken van klas
sieke referenties. Het werd onmiddellijk herkenbaar als een 
concrete, louter sensorische installatie. Daartegenover lijkt 
Andre’s jongste combinatie van hout en water eerder op sym
bolische dan op tactiele, concreet materiële gronden geba
seerd.
Dat geldt nog meer voor Strawrings, een sculptuur die ge
maakt is met grote strobalen. Midden op een open veld in 
het park sluiten deze zich aaneen tot de stralen van twee in 
elkaar grijpende cirkels, als betrof het twee zonnen. Door 
de omvang van de strobalen herkent men de vorm pas door 
vlakbij het werk te gaan staan, waardoor de relatie met de 
open omgeving verloren gaat. Van het streven dat Andre 
doorgaans kenmerkt om inhoudelijke connotaties uit te ban
nen, blijft in dit haast ‘kosmische’ werk ook al niet veel over. 
Voor de vierde sculptuur grijpt de kunstenaar terug naar 
oudere werken waarbij een bepaald materiaal, gerangschikt 
op een rechte lijn, een open terrein doorkruist. Strawline 
bestaat opnieuw uit strobalen die ditmaal languit achter el
kaar liggen. De lijn begint op een open veld, passeert twee 
werken uit de vaste collectie, duikt in het struikgewas tot 
tegen een gracht en loopt aan de overkant van het water nog 
een heel eind verder in een ander veld. Om de installatie 
compleet te zien moet de toeschouwer de lijn verder aflo
pen. Toch voert Strawline nergens heen, ze leidt de toeschou
wer langs haar eigen omgeving, waardoor ze een specifiek 
parcours uitzet in het park. Zowel Strawline als het stalen 
pad tonen hoe Andre, eenmaal los van de begrensde ruimte 
van een galerij, zijn sculpturen kan verheffen tot een ‘plek’. 
On land, waar hij niet langer kan refereren aan het omrin
gende ruimtelijke volume, expliciteert hij de ervaring van 
de natuurlijke omgeving door haar met zijn interventies let
terlijk vast te leggen.
Carl Andre. Works on Land loopt tot 29 juli 2001 in het 
Openluchtmuseum voor beeldhouwkunst Middelheim, 
Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen (03/827.15.34). De 
gelijknamige catalogus geeft een overzicht van de verschil
lende werken in de natuur die Andre sinds 1968 maakte. 
Het boek is een publicatie van de Stad Antwerpen en is sa
mengesteld door Jenny Van Driessche. (D.V.V.)

PAUL SIGNAC. Nederland valt zowat buiten het interna
tionale circuit van reizende kunsttentoonstellingen. Het Van 
Gogh Museum behoort tot de weinige Nederlandse musea 
die regelmatig met buitenlandse instellingen samenwerken 
om grote tentoonstellingen te realiseren die meerdere locaties 

aandóen; uiteraard is het goud genaamd Van Gogh hierbij 
behulpzaam. De Signac-tentoonstelling waarmee het mu
seum momenteel uitpakt, komt uit het Parijse Grand Palais 
en reist nog door naar het Metropolitan in New York; het is, 
zo wordt benadrukt, de eerste overzichtstentoonstelling van 
Signacs werk in meer dan veertig jaar. Dat wekt enig wan
trouwen op: om het tentoonstellingscircuit draaiende te hou
den, zijn voortdurend ‘herontdekkingen’ nodig en niet in alle 
gevallen is de inhoudelijke noodzaak daartoe aanwezig. Deze 
poging om Signac ‘uit de schaduw van Seurat’ te halen is 
echter meer dan gerechtvaardigd. Uiteraard valt niet te ont
kennen dat Seurat in veel opzichten dominant was: de aca
demisch geschoolde en bedachtzaam werkende Seurat oe
fende in het midden van de jaren 1880 een beslissende 
invloed uit op de jonge autodidact Signac. Binnen enkele 
jaren had die laatste het idioom van het pointillisme (of neo- 
impressionisme) zo goed verwerkt dat een indrukwekkend 
schilderij als La Salle à manger, Opus 152 kon ontstaan. 
Met behulp van een volleerd toegepaste stippeltechniek 
creëerde Signac een grijzig-melancholieke sfeer; door twee 
van de personages in profiel weer te geven, wist hij zich ook 
het schematische en cut out karakter van Seurats persona
ges feilloos toe te eigenen. Dat het schilderij ontsnapt aan 
het epigonisme, is te danken aan de aandacht voor het ver
stikkende van burgerlijke conventies, waarmee Signac zich 
van de afstandelijker benadering van zijn leermeester on
derscheidt. Tot de opmerkelijkste werken van de tentoon
stelling behoren verder enkele landschappen, met name Cap 
canaille, Cassis, Opus 200 (1889) en Concarneau. Pêche à 
la sardine. Opus 221 (adagio) (1891). Het eerste schilderij 
is een Japans aandoende compositie met een vooruitstekend 
stuk rotskust in zee; lucht en zee vervloeien er met het hoog
ste coloristische raffinement in elkaar. Het tweede toont 
vissersbootjes die zich op een ritmische deining in de zee 
vleien. Signac bereikt in deze werken een subtiliteit die 
Seurats mistige, noordelijke kust- en havenschilderijen ook 
figuurlijk doet verbleken.
De tentoonstelling maakt echter duidelijk dat Seurats vroege 
dood in 1891 Signac uit evenwicht heeft gebracht. Het ‘lei
derschap’ van het neo-impressionisme rustte nu op zijn 
schouders, maar ondertussen nam de kritiek op de bewe
ging toe, en Signac trok zich al spoedig terug uit Parijs, naar 
het Zuiden van Frankrijk. Geleidelijk werden de ‘stippen’ 
groter en grover, en de schilderijen mozaïekachtiger. In de 
twintigste eeuw, tot zijn dood in 1935, nam het aantal 
olieverfschilderijen af, en domineerden de aquarellen.
Het Van Gogh Museum benadrukt graag dat de tentoonstel
ling in Amsterdam een speciale dimensie heeft, omdat de 
relatie tussen Signac en Van Gogh alleen hier zichtbaar is 
- wat eigenlijk vooral neerkomt op het tonen van een aantal 
Van Gogh-schilderijen uit de eigen collectie. Maar Amster
dam valt ook tussen wal en schip. Enkele cruciale werken 
ontbreken: Signacs meesterlijke en bizarre portret Portrait 
de Félix Fénéon. Opus 217 uit 1890-91 - misschien zijn 
belangrijkste werk - zal alleen in New York te zien zijn, 
terwijl het monumentale Au temps d’Harmonie (l’âge d’or 
n’est pas dans le passé, il est dans l’avenir) uit 1893-95 
alleen in Parijs werd getoond. De volledige titel van het por
tret van de kunstcriticus Fénéon, die het pointillisme steunde, 
is even extragavant als het werk zelf: Sur l’émail d’unfond 
rythmique de mesures et d’angles, de tons et de teintes, 
portrait de M. Félix Fénéon en 1890. Het schilderij toont 
Fénéon en profil, met een stok en hoge hoed in zijn ene hand 
en een bloem in zijn andere, uitgestrekte hand. Hij staat voor 
een enigszins psychedelisch ogende abstracte achtergrond 
- een draaikolk van kleuren en ornamentele vormen die zijn 
geïnspireerd op een Japanse prent, maar ook verwijzen naar 
de optische theorie van Charles Henry. Henry trachtte in het 
voetspoor van Chevreul (maar op ambitieuzere wijze) wet
ten te bepalen voor de werking van kleuren en vormen. Zijn 
werk leek de neo-impressionisten te kunnen helpen bij het 
bepalen van de optimale kleurcomposities, maar ondanks 
hun bewondering hadden met name Signac en de criticus 
Fénéon ook bedenkingen bij een al te slaafse toepassing van 
Henry’s theorie op de kunstpraktijk. Het portret van Fénéon
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is zodoende een persoonlijke, hermetische en ironische al
legorie. In dat opzicht is het de tegenhanger van het nadruk
kelijk publieke, monumentale Am temps d’harmonie, dat een 
arcadisch, paradijslijk tafereel in een zuidelijk kunst- 
landschap toont. De ondertitel van dit werk situeert het tafe
reel niet in het verleden maar in de toekomst: het is het uto
pische visioen van Signac de anarchist. Het enige expliciete 
teken van de moderne tijd is overigens een onopvallende 
traktor in de verte. Signac had er moeite mee zijn anarchis
tisch paradijs op een andere manier voor te stellen dan door 
terug te grijpen op de bucolische traditie. Hef schilderij, 
waarvan in Amsterdam enkele voorstudies te 'zien zijn, is 
door alle goede bedoelingen in schilderkunstig opzicht nogal 
stroef geworden. De overstap van de private, hermetische 
allegorie van het Fénéon-potret naar een publieke en didac
tische allegorie eist zijn offers. Dat is nog duidelijker bij de 
flop Le Démolisseur uit 1897-99 (wél in Amsterdam te zien) 
waarvoor Signac zulke vernietigende kritieken kreeg dat hij 
zich nooit meer aan dergelijke ambitieuze composities 
waagde. Deze anarchistische droom toont twee arbeiders 
(een op de voorgrond, een andere meer naar achter) die op 
de restanten van kapitalistische pronkgebouwen inhakken. 
In naam van het paradijs moet het oude worden vernietigd. 
De potsierlijkheid van de poses en het simplisme van het 
idee, dat zich eerder leent voor een politieke prent, resulte
ren in een werk dat wat zijn curieuze aard betreft in ieder 
geval met het portret van Fénéon kan wedijveren. Het ver
schil is alleen dat de absurditeit dit keer volkomen onbe
doeld was.
Paul Signac. Meester van het Pointillisme loopt nog tot 9 
september in het Van Gogh Museum, Paulus Potterstraat 7, 
Amsterdam (020/570.52.00; www.vangoghmuseum.nl). 
(S.L.)

ROBERT ZANDVLIET. Robert Zandvliet (01970) maakte 
middenjaren negentig naam met monumentale schilderijen 
van verregaand geabstraheerde voorwerpen uit de werke
lijkheid. Hij onderzocht daarin de spanning tussen afgebeeld 
object en geschilderde vorm, en tussen materiële substantie 
- verf - en immaterieel beeld. Sinds 1998 werkt hij aan een 
uitdijende reeks schilderijen met landschappelijke motieven, 
waarin de volumes gaandeweg oplossen en de vormen in 
toenemende mate samenvallen met de schriftuur. In die reeks, 
waaruit het Stedelijk Museum er momenteel onder de titel 
Brushwood vijfentwintig laat zien, verhoudt Zandvliet zich 
expliciet tot de moderne schilderstraditie. Rudi Fuchs om
schrijft hem als de postmoderne erfgenaam, die aan gene 
zijde van fundamentalistische disputen tussen figuratieven 
en anti-figuratieven, lyrisch-expressionisten en analytisch- 
abstracten, de failliete boedel der modernen nieuw leven 
tracht in te blazen. Voor Zandvliet, zo meent Fuchs, behoort 
die orthodoxe discussie van de moderne kunst tot de Mid
deleeuwen. Fuchs ontwaart in die houding ‘een nieuw be
gin van stijl’. In de zalen van het Stedelijk krijgt men echter 
de indruk dat die stijl niet zozeer nieuw is, alswel neo. Zoals 
elke neo-stijl wordt de zijne gekenmerkt door esthetisch 
opgepoetste uiterlijkheden.
Hoewel nogal variabel van uitwerking, bestaat de gehele 
reeks uit abstracte all-overcomposities, die vanuit een ex
pressief schildersgebaar zijn opgebouwd. De beeldstructuur 
is meestal grillig en gelaagd, maar niettemin open; het kleur
gebruik is overwegend helder, hoewel de verf vaak nat in 
nat is opgebracht, waardoor kleuren onderling vermengd zijn 
geraakt. Sterk aangezette licht-donkercontrasten tussen het 
grofmazig lijnenstelsel en de veelal witte tussenruimte ver
oorzaken een ruimtelijke werking, waarvan soms een zui
gende kracht uitgaat. Vormen vallen samen met de richting, 
dynamiek en breedte van de kwaststreek. Stekelige vorm- 
bouwsels worden omspeeld door vloeiende, golvende lij
nen, borstelige, amorfe vegen en - in de meest vormvrije 
werken - door quasi-gestuele verfdruipers. Quasi, want de 
zwierige kleurtinten, de zigzag- en andere grafische patro
nen zijn nadrukkelijk gestileerd. Geen sprake van emotio
nele erupties, het zijn elegante simulaties van een abstract- 
expressionistisch idioom. In navolging van Lichtenstein, 

Richter, Polke en een karavaan ironische postmodernen schil
dert Zandvliet ‘de expressieve kwaststreek’ - alleen heeft 
het er de schijn van dat hij die niet wil becommentariëren, 
maar de levensvatbaarheid ervan als formeel element wil 
beproeven. Ook de landschappelijke composities zijn gesti
leerde derivaten van moderne schilderkunst. Geen schilde
rijen van landschappen, maar schilderijen van moderne schil
derijen van landschappen - toespelingen op stijlen, ofwel 
herinterpretaties van specifieke kunstwerken, strekkend van 
Van Goghs korenvelden tot de late lineaire abstracties van 
De Kooning. Abstracties van abstracties derhalve. Zandvliets 
landschappen verwijzen dan ook niet naar concrete 
topografische locaties. Door af te zien van titels en externe 
referenties knopen ze veeleer aan bij de modernistische aver
sie tegen discursiviteit, en bij de fixatie op de autonomie 
van het kunstwerk.
Hoe klassiek en elegant zijn werk ook oogt, elk volgend 
schilderij versterkt de bedenking dat Zandvliet zich met die 
welhaast autistische retraite in een autonoom schilderkunstig 
domein wel erg gemakzuchtig onttrekt aan de actuele dis
cussie over de mogelijke functie en betekenis van zijn disci
pline. Kwesties als de verhouding van het geschilderd beeld 
tot de realiteit, en van de schilderkunstige verbeelding van 
het landschap tot de volledig gemediatiseerde visie op de 
natuur, Zandvliet brandt zijn vingers er niet aan. Zijn 
reanimatie van abstract-expressionistisch idioom en 
modernistische vormentaal blijft steken in een dorre en bloe
deloze demonstratie van technische souplesse en esthetische 
welgevalligheid. Een salonfahige belle peinture die zeer 
geëigend is voor de directiekamer, maar in het museum 
vooral onvermogen etaleert.
Brushwood van Robert Zandvliet loopt nog tot 22 juli in het 
Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13, 1071 CX Am
sterdam (020/573.29.11). (R.S.)

AXEL HÜTTE. Samen met Andreas Gursky, Thomas Struth 
en Thomas Ruff geldt de Duitse fotograaf Axel Hütte (° 1951 ) 
als een van de meest vooraanstaande exponenten van de 
Düsseldorfer Schule, de groep fotografen die bij Bemd en 
Hilla Becher aan de academie in Dusseldorf in de leer is 
geweest. Onder de titel Nachtstukken (As dark as light) pre
senteert Huis Marseille een tentoonstelling met donkere 
stadsgezichten waaraan Hütte sinds 1996 gewerkt heeft. De 
serie wordt getoond in combinatie met enkele oudere wer
ken; een benadering die goed uitpakt omdat de bezoeker 
wordt uitgenodigd om mee te kijken naar de artistieke keu
zes waarmee Hütte zich door de jaren heen heeft geprofi
leerd. Ook zijn positie ten opzichte van de andere 
’Düsseldorfers’ wordt hierdoor inzichtelijker gemaakt.
Op enkele vroege foto’s die Hütte in het begin van de jaren 
tachtig in Parijs en Londen maakte, is de invloed van de 
Bechers nog duidelijk merkbaar. De zwartwitopnamen to
nen strenge, massieve gebouwen die sober en neutraal in 
beeld gebracht zijn. Die objectiverende blik is in de latere 
foto’s niet helemaal verdwenen, maar Hüttes aspiraties zijn 
toch een andere kant uitgegaan. Het documentaire karakter 
van de Bechers heeft plaatsgemaakt voor een meer subjec
tieve benadering.
De meeste Becher-leerlingen vestigen onze aandacht nadruk
kelijk op een duidelijk motief in het centrum van de voor
stelling, of dit nu een industriële koeltoren is of het uitge
streken smoeltje van een geportretteerde. In plaats daarvan 
geeft Hütte de architectonische of landschappelijke elemen
ten in zijn foto’s zeer gefragmenteerd weer. In enkele foto’s 
uit de jaren negentig, een reeks vergezichten die vanaf een 
hoog standpunt werden genomen, zijn weliswaar delen van 
gebouwen op de voorgrond weergegeven, maar deze lijken 
slechts te dienen als repoussoir om de scène op de achter
grond beter te laten uitkomen. Tabemas uit 1995 leidt onze 
blik via een gebouw, dat nog net aan de rechterkant van het 
beeld zichtbaar is, de diepte in. Daar krijgen we een im
mens Spaans woestijnlandschap te zien, met beneden in 
beeld een oase en een klein meertje. Hüttes voorstellingen 
zijn, zelfs in vergelijking met de decor-achtige stadsgezichten 
van Thomas Struth, opvallend leeg. Hij is veel minder dan 

de andere Düsseldorfers geïnteresseerd in het vastleggen van 
een onderwerp, en veel meer in het sturen van de waarne
ming.
In veel foto’s laat Hütte de toeschouwer van een voorgrond 
met besneeuwde stenen of een bosje cactussen een 
bungeesprong maken naar een bergachtig landschap in de 
diepte. Vaak is de achtergrond slechts ten dele zichtbaar. In 
een opname die in Zwitserland gemaakt werd, is vrijwel het 
gehele landschap aan het zicht onttrokken door een dichte 
nevel, die bijna het gehele beeldvlak vult. Door een kleine 
opening in de mist, aan de onderkant van het schouwspel, 
ontstaat echter een ruimtelijkheid die het hele beeld op een 
intense manier doordringt.
Terwijl in deze werken het wit van mist en sneeuw over
heersen, wordt Hüttes serie Nachtstukken gedomineerd door 
de duisternis. Of liever gezegd: door het spaarzame licht dat 
het gevolg is van de erg lange belichtingstijden. De opna
mes zijn gemaakt in steden als Rotterdam, Bejing en Lon
den. In Düsseldorf richtte Hütte zijn camera op een kade 
met bomen die worden verlicht door het rode schijnsel van 
een reeks straatlantaarns, terwijl de lichten van de stad op 
de achtergrond een blauwe reflectie werpen op de rivier in 
het midden van het beeld. Af en toe zoomt hij in op een 
gebouw. Zo hangt er een prachtige foto van de National- 
galerie in Berlijn, waarvan de gele tl-balken aan het plafond 
worden weerspiegeld in het natte plaveisel, dat daardoor in 
vuur en vlam lijkt te staan.
De werken uit de nieuwe serie Nachtstukken zijn gedrukt 
op transparante films die op hun beurt weer op spiegels zijn 
geplakt. Daardoor worden de lichten in het donker niet al
leen afgebeeld; omdat de spiegels het licht reflecteren, ver
anderen die plekjes in het beeld zelf in kleine lichtbronne- 
tjes. Toch heeft deze ingenieuze oplossing een ongelukkig 
effect. Door het spiegelende oppervlak wordt de hele 
expositiezaal in het beeldvlak gereflecteerd. Bij een kunst
werk dat achter spiegelend glas hangt, kan een stap naar 
links of rechts nog helpen, maar in deze tentoonstelling is 
dat vergeefse moeite. Er is geen ontkomen aan: voor een 
Nachtstuk van Axel Hütte word je op een wel heel letter
lijke manier met jezelf geconfronteerd. En zó kan dat toch 
onmogelijk bedoeld zijn geweest.
Nachtstukken (As dark as light) van Axel Hütte loopt nog 
tot 26 augustus in Huis Marseille, Stichting voor fotografie, 
Keizersgracht 401, 1016 EK Amsterdam (020/531.89.89). 
(K.K.)

SONSBEEK 9. Je zou kunnen stellen dat het theoretische of 
ideologische einde van monstertentoonstellingen à la 
Documenta, de Biënnale van Venetië en ook Sonsbeek zich 
allang voltrokken heeft, echter zonder dat daar de praktische 
consequentie uit getrokken werd, en men ze dus ook stop
zette. Het radicaal opschorten van deze projecten zou, al
thans binnen de kunst, oneindig veel ruimte, tijd en geld 
kunnen scheppen, maar uit gewoonte, ten behoeve van de 
‘selffulfilling prophecies’ van de internationale kunstwereld, 
en vooral natuurlijk ten gunste van het toerisme en de 
financiële markt, worden ze keer op keer weer georgani
seerd. Hiervoor beschikken overheden en aanstellings- 
commissies over een beperkt, slechts langzaam veranderend 
reservoir aan stercuratoren die beurtelings worden ingezet 
om deze evenementen ‘neer te zetten’ en te verkopen.
In de context van de huidige condities zijn specifieke, artis
tiek inhoudelijke statements ter introductie van deze 
‘blockbusters’ eigenlijk overbodig, aangezien ze feitelijk 
geen legitimatie meer behoeven en het evenement ‘an sich’ 
bovendien de boodschap is geworden. Toch moet er steeds 
van alles over gezegd worden, en niet alleen omwille van de 
publiciteit. Het spel van deze spektakels onderling schrijft 
dit voor. Net als de peperdure, van club naar club trekkende, 
internationale voetbaltrainers bij een nieuwe aanstelling wel 
moeten imponeren met opruiende uitspraken over nieuwe 
strategieën en spelersaankopen, moeten de topcuratoren zich 
steeds onderscheiden door middel van een eigen retoriek en 
eigen teams van lievelingskunstenaars. Maar zoals bij het 
voetbal de macht uiteindelijk ligt bij de voorzitters en spon-
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sors, zijn niet alleen hun particuliere visies, maar ook zijzelf 
allang redundant geworden: ze blijven nog meespelen van
wege hun functie in de protocollen en de wervende kracht 
van hun imago.
Zo zou Jan Hoet, directeur van de negende internationale 
beeldententoonstelling Sonsbeek in Arnhem, conform zijn 
reputatie als ‘rebel’ en vechtlustige, emotionele kunst
minnaar, zorgen voor een ‘controversiële, bijzondere en hart- 
veroverende gebeurtenis’. In de Sonsbeek-berichtgeving 
werd gesteld dat Sonsbeek 9: LocusFocus met werk van meer 
dan zeventig kunstenaars uit vijfentwintig landen ongetwij
feld ‘spraakmakend’ zou worden, en de allure zou hebben 
van een ‘statement of intent - een beleidsverklaring voor de 
kunst van het komende millennium’. Hoet sprak ook zonder 
blikken of blozen over “Arnhem op de kaart zetten” en “zijn 
cadeau aan de stad Arnhem”.
Tot op heden valt het met de controverse en spraak
makendheid rond Sonsbeek 9 reuze mee. Zeker, er was een 
protestje van de drie leden tellende fractie van de Ouderen
partij AOV/Unie 55: zij bleven weg bij de opening uit be
zwaar tegen een kunstwerk dat een swastika, uitgevoerd in 
koffiebonen en peulvruchten, zou voorstellen. Als ik het goed 
begrepen heb, noemde Hoet, in een poging nog wat moois 
van dit geschilletje te maken, deze angstige oudjes in een 
uitzending van NOVA fascistisch. Verder verkocht een be
zorgde kunstenaar Jan Hoet-beeldjes en liet een ander een 
vliegtuigje rondvliegen met de tekst “Hoet kan denken dat 
hij God is, maar zal God ook denken...”.
Het zal God vast allemaal worst wezen. En ook mindere 
góden zal het opvallen dat Hoets ‘ruimtelijke trilogie’ in 
Arnhem noch uit toeristisch, noch uit artistiek oogpunt op
zienbarend is. Wat het laatste betreft is eerder opvallend hoe 
braaf Hoet zich gevoegd heeft in de officiële kunsttopics 
van nu en hoe bang hij was daarin iets over te slaan. Focus 
op locatie/de status van de plek, het stedelijk landschap, 
natuur tegenover cultuur, historie tegenover moderniteit, 
centrum tegenover periferie, het sacrale tegenover het pro
fane... . Door de manifestatie buiten het Sonsbeek Park ook 
te huisvesten in de Eusebiuskerk en Winkelcentrum Kronen
burg, zou een complexe dialoog tussen verschillende stede
lijke betekenislagen op gang komen.
Wat kun je hier vervolgens nog over zeggen, behalve datje 
in het mooie park lieve jonge zwanen gezien hebt, er markt 
was rond de kerk en je in Kronenburg een ijsje hebt gegeten 
en nieuwe slippers en een waterpistool hebt gekocht? Het 
heeft geen zin om uitgebreid in te gaan op de goede of slechte 
kunstwerken. Natuurlijk is er, zoals in bijna alle grote ten
toonstellingen, goede kunst en slechte kunst op Sonsbeek 
9 - maar ‘so what’? Ook de kunst zelf is redundant aan het 
worden in deze spektakels, in die zin dat het er meer om 
gaat dat ze er is, dan wat ze is.
En als het gaat over de ervaring van het geheel, dan zou je 
bijvoorbeeld kunnen constateren dat die complexe dialoog 
zich vooral als worsteling afspeelde tussen jou, de route- 
kaarten/plattegronden en de omgeving: je was noodgedwon
gen vooral bezig met het lokaliseren en identificeren van 
werken, oftewel met verificatie (net als Palomar van Italo 
Calvino, wiens blik bij het sterrenkijken verscheurd raakt 
tussen de kaart en de echte hemel). “Ah, daar heb je einde
lijk kunstwerk nr. 8.” Hieruit zou je tenminste kunnen con
cluderen dat het ding Sonsbeek bepaald niet goed geregis
seerd, geënsceneerd en gepresenteerd is, zeker niet als 
toeristische mega-attractie - het geklaag over de beweg
wijzering en routering e.d. is dan ook al begonnen - en dat 
de verschillende, dagelijkse omgevingen van natuur, shop
ping of kerk het op alle fronten winnen. Dat is niet erg, ook 
toptrainers verliezen, en nogmaals, jonge zwanen, ijsjes en 
nieuwe slippers lokken, maar dat was vast helemaal niet 
Hoets bedoeling.
Het is duidelijk en hoeft niet langer verhuld te worden: ge
wone kunstkritiek loopt stilaan vast op de Sonsbeken, 
Biënnales, enzovoort. Er zijn nieuwe visies en tactieken 
nodig die dit in feite zo heugelijke gegeven optimaal zou
den kunnen uitbuiten. Want tenslotte: elk nadeel heb zijn 
voordeel.

Sonsbeek 9: LocusFocus nog tot 23 september in Arnhem. 
Informatie: Bezoekerscentrum de Watermolen, Zypendaal- 
seweg 24a (026/354.03.59; www.sonsbeek2001.nl). (J.S.)

KUNSTmatige NATUURLIJKE NETWERKEN. Ter
wijl het grote kunstpubliek door de Venetiaanse Giardini of 
tussen stokoude bomen van het Arnhemse park Sonsbeek 
struint, worden ook in het stille Zeewolde plannen voorge
steld om kunst te presenteren bij het water of tussen de 
bomen. In het paviljoen De Verbeelding Kunst Landschap 
Natuur loopt een tentoonstelling met ontwerpen voor elf 
creaties die binnenkort deel moeten uitmaken van ‘de open
bare ruimte van Zeewolde’. Het project kwam tot stand in 
nauwe samenwerking met de Stichting Kunst en Openbare 
Ruimte (SKOR) en draagt de titel KUNSTmatige NA
TUURLIJKE NETWERKEN. De ontwerpen waren eigen
lijk al te zien in een reeks presentaties, die van start ging einde 
vorig jaar. Ze worden nu allemaal samen gepresenteerd, en 
in de loop van de komende maanden begint men ook met de 
realisatie
KUNSTmatige NATUURLIJKE NETWERKEN, wat moe
ten we ons daarbij voorstellen? Gaat het om computer
netwerken, een nieuw afwateringsysteem of een kersvers 
telecombedrijf dat energie aan de polder zal onttrekken? De 
makers in dit project hebben alleszins met elkaar gemeen dat 
ze niet enkel actief zijn in het artistieke domein; ze vervullen 
een dubbelrol. In een begeleidende tekst haalt men onder 
meer de kunstcriticus Willoughly Sharp aan, die al eerder 
over zo’n dubbelrol schreef: planologen, antropologen of 
biologen die hun diensten als kunst verkopen en vice versa. 
Inmiddels vallen bosjes kunstenaars onder deze categorie. 
Zo bijvoorbeeld davidkremers (sic) die als distinguished 
conceptual artist werkzaam is op het California Institute of 
Technology en daar wetenschappelijke gegevens visualiseert, 
of de Zweed Henrik Hâkansson die met gespecialiseerde 
software het gedrag van planten en insecten analyseert. De 
Amerikaan Mark Dion wil laten zien hoe wetenschap, media 
en ideologieën onze visie op de natuur bepalen, maar zijn 
plan voor Zeewolde komt niet uit de verf. Een scheepswrak, 
liefst zo groot mogelijk, zal in het bos worden gedumpt om 
vervolgens in de loop der jaren te worden overwoekerd door 
de natuur. Hier zal de natuur de leiding ovememen van de 
mens. Een even romantische visie koestert Herman de Vries, 
al past hij een omgekeerde logica toe. Hij wil een Sanctuarium 
optrekken dat de natuur niet zal buitensluiten, maar ‘binnen
sluiten’ , zodat ze op een veilige plek onstuimig om zich heen 
kan grijpen.
De oplossingen van bovengenoemden stellen vooralsnog 
teleur - want hoeveel verbeelding is er nodig om het bestu
deren van de vlinderpopulatie tot kunst uit te roepen. Maar 
hetconcept van KUNSTmatige NATUURLIJKE NETWER
KEN is wel consistent. Het doel bestaat erin de wonderlijke 
verhouding tussen het natuurlijke en het kunstmatige te 
verbeelden. Je hoeft geen Flevolander te zijn om het te 
begrijpen, maar in de polder wordt het meer dan ooit duide
lijk: uit het land waar eens een woeste zee de schepen 
plaagde, steekt nu het grootste loofbos van Noordwest- 
Europa parmantig de lucht in. Is het natuurlijk of kunstma
tig? Bepaalt de techniek onze natuurlijke omgeving of kun
nen we de natuurlijke mechanismen als het ware in die 
technische verworvenheden inplanten? Dat laatste meent de 
Amerikaanse auteur Kevin Kelly in zijn boek Out of Control 
(1994). Volgens hem dient de natuur als model voor de door 
mensen gemaakte systemen. Kelly spreekt dan ook over een 
artificiële natuurlijke evolutie. Die evolutie poogt De Ver
beelding een kans te geven in Zeewolde, onder meer door 
Atelier van Lieshout in het project te betrekken. Atelier Van 
Lieshout, dat de mensheid voorziet van handige middelen 
voor een autarkisch leven, maakte een gepast, zij het braaf 
Vissershuisje, geïnspireerd op die van een halve eeuw gele
den. Deze keer jammer genoeg geen ranzige onnatuurlijke 
materialen die juist deze natuurlijke kunstmatigheid zouden 
kunnen benadrukken. Aan het door AVL zo gevierde 
hedonistische leven herinneren alleen de bierkratten in het 
huisje.

Verreweg de meest geslaagde projecten van KUNSTmatige 
NATUURLIJKE NETWERKEN zijn voorlopig de werken 
die niet enkel samenhangen met de geschiedenis van de plek, 
maar de beschouwer ook fysiek aangrijpen. De Windcabine 
van Roman Signer, wiens werk bijna altijd de elementen 
trotseert, ziet er in het ontwerp veelbelovend uit. Al fietsend 
door een enorme poort zal er een ferme zijwind opsteken, een 
absolute aanrader voor Marilyn Monroe fans. Zoals vaak bij 
Signer, is de Windcabine op het eerste gezicht heel eenvoudig, 
maar heefthetwerk een enorme impact. OokTobias Rehbergers 
Freikörperkultur Moorbad moet de bezoeker vooral onder
gaan. Hier dient men door het waterige land, door de modder, 
te waden teneinde ritueel te worden gezuiverd.
De presentatie van projectvoorstellen loopt tot 12 november 
in het pavilj oen De V erbeelding (DeVerbeelding25,3892 HZ 
Zeewolde (036/522.70.37)). De realisatie van de projecten is 
voorzien van 5 september tot november. (N.W.)

HUISRAAD ONRAAD. In het verlengde van het Bonne- 
fanten Festival (1997), waarmee men trachtte het Limburgse 
publiek meer bij het museum te betrekken, heeft Bonnefan- 
ten het plan opgevat tweejaarlijks een Limburgse persoon
lijkheid op het gebied van cultuur of wetenschap uit te nodi
gen om een tentoonstelling samen te stellen. Wiel Kusters 
(° 1947), dichter en hoogleraar algemene letterkunde aan de 
Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit 
Maastricht, is de eerste genodigde. Hij maakte met Huis
raad Onraad Oder die Dinge in der Umwelt der Fliege een 
min of meer autobiografische tentoonstelling over huiselijk
heid en vervreemding, die bij menig Limburger van mid
delbare leeftijd herinneringen zal oproepen aan het gezins
leven in de mijnstreek in de jaren vijftig. Dat komt het 
publieksbereik van Bonnefanten misschien wel ten goede. 
Of niet? In Kusters’ tentoonstelling is de ambiance immers 
belangrijker dan de spaarzaam getoonde, en niet altijd even 
interessante kunst. Zoals het een dichter betaamt, creëerde 
hij een associatieve en poëtische wereld, die de bezoeker 
als in een boek langs verschillende hoofdstukken vol ver
wijzingen naar een duidelijk eindpunt leidt. Deze hoofdstuk
ken zijn gebaseerd op drie tekeningen van de onbekende 
illustrator Kriszat: Das Zimmer des Menschen, Das Zimmer 
des Hundes en Das Zimmer der Fliege, afkomstig uit een 
boek dat in 1934 werd uitgegeven onder de titel Verstandliche 
Wissenschaft XXI. Streijzüge durch die Umwelten von Tie
ren und Menschen.
Een verduisterde zaal met daarin een berg kolen en de uit
stalling van verschillende mijnlampen zet de toon van Huis
raad Onraad. We zijn beland in de Limburgse mijnstreek. 
Links en rechts van de kolenberg bevinden zich de toegan
gen tot Das Zimmer des Menschen en Das Zimmer des Hun
des. Ook hier een overdaad aan kolen. De gelijknamige te
keningen zijn tegenover elkaar geprojecteerd en laten 
dezelfde voorstelling zien: een huiskamer met een gedekte 
eettafel, een bank en een fauteuil, een gevulde boekenkast 
en een secretaire. Het verschil tussen de tekeningen betreft 
het kleurgebruik. De boekenkast en de secretaire hebben hun 
kleur in de ‘hondenkamer’ verloren.
De kleurrijker ‘mensenkamer’ wordt in een volgende zaal 
gesymboliseerd door een reconstructie van Kusters’ ouder- 
lijk huis. Een Heilig Hartbeeld, een koekoeksklok, een kris
tallen vaas van moeder en een reproductie van het Laatste 
Avondmaal worden omgeven door klanken van oude, Neder
landse liedjes, zoals Daarbij die molen. Met eenvoudige voor
werpen wordt de sfeer van een vijftiger jaren Limburgse huis
kamer treffend neergezet. Een projectie van Walt Disney’s 
Peter Pan kondigt echter al het naderende uitvliegen aan. 
Eenmaal uit huis maken de vanzelfsprekende gezelligheid 
en geborgenheid plaats voor reflectie en verbeelding, litera
tuur en beeldende kunst. Deze muzen lijken echter weinig 
troost te bieden, zoals blijkt uit het bijna cynische La joie 
des livres, een bibliotheek waarin de boeken met as zijn ge
vuld en waar Kusters’ gedicht Hemelvaart rijkelijk over de 
vloer ligt uitgezaaid - dit alles tegen de achtergrond van een 
(wederom geprojecteerd) knapperend haardvuur. Hier broeit 
onraad. Diezelfde onraad is voelbaar in het werk - voorna-
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melijk op papier - van de Limburgse kunstenaars Toon 
Teeken (1944), Sef van Mulken (1930-1998), Ries Linnartz 
(1942-1980) en Gèr Boosten (1947). Niet helemaal onver
wacht staat het interieur in dit werk centraal. De kleurrijke 
en haast kinderlijke tekeningen van de oud-mijnwerker Van 
Mulken springen direct in het oog. Figuren in wagentjes 
verdwijnen in de diepte van de aarde; de talloze grondlagen 
kronkelen als slangen boven en onder hen. Het ondergrondse 
wordt afgewisseld met het bovengrondse, waarin bloemen, 
vogels en boten het beeld bepalen. Wellicht heeft het werk 
niet het niveau van de betere hedendaagse kunst, maar laten 
we Kusters’ woorden ter harte nemen. Laten we “onszelf 
niet tot ‘ander’ maken en Van Mulkens beelden laten spre
ken alsof ze tot onszelf behoren”.
Zoals Van Mulken zijn mijnverleden heeft verinnerlijkt in 
zijn tekeningen, zo tracht Kusters de vervreemding van het 
ouderlijk huis en de onraad die dat meebrengt, te verbeel
den in de tentoonstelling. In Das Zimmer der Fliege bereikt 
die onraad een climax. De Nederlandse liedjes zijn verruild 
voor indringende muziek van Richard Strauss en de warme 
zwarte kolenberg heeft plaats gemaakt voor een berg hel
dere, koele kristalscherven, waarachter de projectie schuil
gaat van de tekening Das Zimmer der Fliege. De huiskamer 
is nu van alle kleur ontdaan. Alleen het servies heeft nog 
iets van haar oorspronkelijk rood behouden. In het maga
zine met gedichten en teksten van Kusters verschenen bij 
Huisraad Onraad lezen we: “Peter Pan, de jongen die niet 
groot wilde worden, blijkt uitgevlogen, definitief. De plaats 
van het elfje Tinkerbel, dat tot dan toe aan zijn zijde vloog, 
is inmiddels ingenomen door de vlieg, de onreine, onder 
wier pootjes alles week en vergankelijk blijkt of zich als 
bezoedelbaar vertoont.” Hoewel het waarschijnlijk als een 
unheimlich eindpunt is bedoeld, kan dit oord ook een su
blieme ervaring opleveren. Wie zich beklemd voelt in de 
ouderwetse huiskamer en geen bevrijding vindt in de gete
kende interieurs, komt thuis in de abstractie van de 'vliegen- 
kamer’. Wat een opluchting. En wie zegt dat het daar niet 
intiem en vertrouwd kan zijn?
Huisraad Onraad Oder die Dinge in der Umwelt der Fliege 
tot 2 september 2001 in het Bonnefantenmuseum, Avenue 
Céramique 250,6221 KX Maastricht (043/329.01.90). (K.T.)

COSIMA VON BONIN. In Cosima von Bonins tentoon
stelling Bruder Poul sticht in See, in de Kunstverein in Ham
burg, houden grote sculpturen van paddestoelen in een soort 
camouflagevacht de wacht bij de ingang van de eerste ver
dieping. Iets verderop staat een doorgebogen tafel met daarop 
kleinere, donkere soortgenoten. In tijden waarin de druk op 
kunstenaars om een herkenbare signatuur te ontwikkelen en 
zo de aandacht van markt en media te vangen, vaak in de 
herhaling van formele gimmicks resulteert, neemt von Bonin 
een curieuze positie in. Ze heeft met haar in textiel uitge
voerde paddestoelbeelden een onverwisselbare von Bonin- 
vorm gevonden, maar terzelfdertijd houdt ze er een 
proteïsche praktijk op na, die onder meer performances, werk 
als tentoonstellingsmaker en projecten met andere kunste
naars (soms onder pseudoniem) omvat. In een video ge
bruikte ze haar paddestoel ooit als een persiflage op de 
zenderlogo's in de bovenhoek van het televisiescherm, waar
mee ze natuurlijk ook de status van kunst als logo voor het 
‘merk’ van de betreffende kunstenaar ironiseerde. De pad
destoel lijkt voor von Bonin niet alleen naar een signature 
style te verwijzen; door het verband met drugs en roeservaring 
staat dit teken ook voor transgressie - met name transgressie 
van de grenzen van het traditionele oeuvrebegrip. Dat die 
paddestoelen niettemin als een logo van haar werk mogen 
optreden, geeft aan dat von Bonin beseft hoezeer ook de 
enscenering van transgressie een verhandelbaar goed is.
In de tentoonstelling in Hamburg werkt von Bonin niet met 
levende collega’s samen, zoals ze dat vaker gedaan heeft, 
maar met de enkele jaren overleden Poul Gernes, die zijn 
stempel op de Deense kunstwereld van de jaren zestig en 
zeventig drukte. Achter in de grote ruimte die het leeuwen
deel van de eerste verdieping in beslag neemt, hangt een 
reeks ‘schietschijven’ van Gernes uit 1968-69. De kleurige 

concentrische cirkels op vierkante panelen herinneren eer
der aan de coloristisch rijke Targets van Kenneth Noland 
dan aan de soberder Targets van Jasper Johns - alhoewel 
Gernes vast ook naar de kleurharmonieën uit Josef Albers’ 
Homage to the Square-reeks heeft gekeken. Voor deze 
schietschijfschilderijen heeft von Bonin een grote witte 
sculptuur gelegd, Anschauungsobjekt (2001), de witte, ge
abstraheerde vorm van een ‘levensgrote’ zeilboot. Een an
dere nautische creatie, een groen houten raamwerk met 
zeemanspakken op stoelen, staat in de smalle voorruimte 
van deze grote zaal. Von Bonin roept hier het onder anderen 
door Lawrence Weiner gekoesterde beeld van de avant- 
gardist als zeeman op. Het is alsof hij na zijn dood nog een 
laatste reis heeft gemaakt, van Denemarken naar Hamburg. 
Von Bonins gesimplificeerde zeilschipsculptuur is meer 
designfetisj dan transportmiddel, en dat past goed bij het 
decoratieve karakter van veel werk van Gernes, die rond 
1970 afscheid nam van de autonome kunst om zich voorna
melijk toe te leggen op wandschilderingen in scholen en 
andere openbare instellingen. Hierop alludeert von Bonin 
met een prachtige wandschildering annex assemblage op de 
grote muur die de smalle voorruimte van de hoofdzaal 
scheidt. Tegen een abstract patroon van gekleurde vlakken 
hing ze klimrekken en een ‘stofschilderij’ à la Blinky 
Palermo; een paar kleine zwarte silhouetten maken het werk 
compleet. Hoewel de schildering naar Gernes verwijst, is 
ook de decoratieve kunst van Jorge Pardo en Tobias 
Rehberger niet ver uit de buurt - Pardo heeft trouwens ooit 
een zeilboot in een kunstinstelling tentoongesteld. De iro
nie wil echter dat de decoratieve, semi-abstracte esthetiek 
waarmee Gernes de kunst uit haar isolement wilde redden 
om ze - onder de vorm van muurschilderingen - weer maat
schappelijk relevant te maken, vandaag opgeslorpt is door 
een designcultuur die niet in het teken staat van sociale ide
alen maar van een totale esthetisering en codering.
Met zijn carrièrebocht van autonome naar toegepaste kunst 
is ‘Bruder Poul’ een kunstenaar uit het alles-of-niets-tijd- 
perk, toen de kunstwereld nog diende te worden verlaten 
om ‘het echte leven’ te veroveren. Voor kunstenaars van von 
Bonins generatie liggen de zaken gecompliceerder. En ei
genlijk waren ze in de jaren zestig en zeventig ook al ge
compliceerder. De figuur Poul Gernes heeft dan ook iets 
cartoonachtigs; hij doet met zijn recht-door-zee aanpak een 
beetje denken aan de stereotiepe kunstenaarslevens die we 
terugvinden in de onlangs verschenen Encyclopedie van fic
tieve kunstenaar s.Oçmerkc\\]k genoeg hebben Liesbeth Bik 
en Jos van der Pol in BüroFriedrich (Berlijn) zopas een ver
gelijkbare tentoonstelling gemaakt. Bij hen draaide alles rond 
het werk van de Amerikaanse conceptualiste Lee Lozano, 
die in 1972 met haar Drop Out Piece uit .de kunstwereld 
stapte om er nooit meer terug te keren. Lozano en Gernes 
lijken op elkaar door hun radicaliteit en eenduidigheid. Ze 
gaan enigszins simplistisch te werk, maar dwingen ook be
wondering af omdat ze consequenties trokken waarvoor 
bekendere kunstenaars zijn teruggeschrokken. Dat heden
daagse kunstenaars als von Bonin en Bik & Van der Pol 
zich juist voor dezefiguren interesseren, kan duiden op een 
verlangen om kunst op te vatten als een vorm van alterna
tieve geschiedschrijving, die het ‘afval’ van de officiële ge
schiedenis redt en actualiseert. Bruder Poul sticht in See is 
meteen ook een kritiek op kunstenaars die de kunst van de 
jaren zestig en zeventig plunderen zonder zich rekenschap 
te geven van de historische, context van die kunst - en van 
hun eigen werk. Hoewel een dergelijke kritiek vaak in nogal 
primitieve versies te horen is, legt von Bonin de lat geluk
kig hoger.
Bruder Poul sticht in See van Cosima von Bonin loopt nog tot 
5 augustus in de Kunstverein, Klosterwall 23, 20095 Ham
burg, Duitsland (040/33.83.44; www.kunstverein.de). (S.L.)

HITCHCOCK ET LART: COINCIDENCES FATA
LES. Dat het Centre Pompidou een tentoonstelling maakt 
rond het oeuvre van Alfred Hitchcock (1899-1980) herin
nert ons eraan dat Beaubourg meer is dan een museum voor 
moderne en hedendaagse kunst en dat film ook een kunst

vorm is. Maar deze tentoonstelling gaat wel over de relatie 
tussen Hitchcock et Tart; het is geen monografische ten
toonstelling over de kunstenaar Hitchcock. Blijkbaar be
schouwt men de cineast nog altijd niet als een volwaardig 
kunstenaar, en moeten de aanwezige kunstwerken deze pre
sentatie een artistiek alibi verschaffen.
Dit is des te merkwaardig, omdat Hitchcock reeds in de ja
ren vijftig door de Franse filmkritiek van de Cahiers de 
Cinéma, toen nog gedragen door cineasten van de Nouvelle 
Vague, gewaardeerd werd als een volwaardig auteur. Voor 
Truffaut, Rohmer en Chabrol was Hitchcock geen commer
ciële filmmaker maar een kunstenaar die een persoonlijke 
stijl had gecreëerd. Zij gingen in tegen het gangbare beeld 
van Hitchcock als een succesvol cineast die enkel voor spek
takel en ontspanning zorgde.
Het vernuft van Hitchcock bestond erin dat hij als een ge
slepen dubbelspion kunst met het grote publiek wist te ver
zoenen, en succes wist te rijmen met een persoonlijke visie 
op zijn medium. Vooral de innoverende manier waarop hij 
zijn beeldende middelen beheerste en de meesterlijke wijze 
waarop hij zijn imago wist te exploiteren - een kunstenaar 
als Andy Warhol waardig - maken van Alfred Hitchcock 
een van de belangrijkste kunstenaars van de twintigste eeuw. 
Hitchcock werd geboren met de cinema. Zijn oeuvre omvat 
de hele filmgeschiedenis van de twintigste eeuw, van de 
stomme film tot de cinemascoop. Hij experimenteerde met 
kleur, geluid en driedimensionale projecties, niet om hun 
formele eigenschappen, maar om hun dramatische beteke
nis. Het onderwerp van zijn films interesseerde hem niet. 
“Het publiek wordt niet beroerd door de inhoud, het verhaal 
of de acteursprestaties”, zei hij, “het wordt geprikkeld door 
zuivere cinema.” Zelf vergeleek hij zich graag met een ab
stract schilder, die voortdurend gefascineerd wordt door de 
manipulatie van zijn materiaal, en door de effecten daarvan 
op de toeschouwer. Maar de mooiste hitchcockiaanse para
dox is dat hij zijn uitzonderlijk koele en afstandelijke intel
ligentie en zijn geordende geest als een ingenieuze ambachts
man ten dienste stelde van het bespelen van onze emoties. 
Zoals vele moderne kunstenaars komt Hitchcock uit de pu
bliciteit. Voor hij in de film terechtkwam, hield hij zich een 
tijdje bezig met de grafische vormgeving van tussentitels en 
het ontwerpen en uitvoeren van decors. Zijn eerste film 
maakte hij op zesentwintigjarige leeftijd, maar The Pleasure 
Garden werd niet uitgebracht wegens te kunstzinnig en te 
intellectueel. Een les die Hitchcock nooit zal vergeten. Sinds
dien zal hij zijn publiek nooit meer uit het oog verliezen. 
The 39 Steps (1935) en The Lady Vanishes (1938) openden 
de poorten van Hollywood, en zijn eerste Amerikaanse film 
Rebecca (1940) betekende een ware triomf, al was dat vol
gens sommigen meer aan producer David O. Selznick te 
danken, die de film afwerkte en er ook een Oscar voor kreeg. 
Een eer die Hitchcock zelf nooit te beurt viel.
Het succes van Notorious (1946) gaf hem een grotere au
tonomie en stelde hem in staat meer experimentele films te 
draaien, zoals Rope (1948), een prent die werd opgenomen 
in 12 takes van 10 minuten. Met zijn meesterwerken uit de 
late jaren vijftig en de vroege jaren zestig (Rear Window, 
Vertigo, North by Northwest, Psycho, The Birds) toonde hij 
zich tenslotte een waardige tijdgenoot van Bresson, 
Antonioni, Rossellini, Bergman en Godard.
Maar wat met Hitchcock en de (beeldende) kunst? Schilder
kunst boeide hem maar matig. Als verzamelaar had hij eer
der een eclectische en speculatieve smaak. Naast decora
tieve en pittoreske werken van laat achttiende-eeuwse 
Engelse kunstenaars bezat hij schilderijen van Dufy, 
Vlaminck, Utrillo, Rouault, Soutine, Gleizes, Laurencin, 
Klee en Soulages. Zijn Nature morte au buste van Picasso 
werd door de schilder zelf voor vals verklaard. Wat hem wel 
in de schilderkunst interesseerde, was haar bedrieglijke 
schijn, haar verwarrende gelijkénis met de werkelijkheid en 
het mythische aura van haar figuren. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uit de dramatische rol die het portret van Carlotta Valdès in 
Vertigo speelt. Maar de belangrijkste inspiratiebronnen en 
leermeesters van Hitchcock vinden we in de cinema en de 
literatuur. Het zijn schrijvers, zoals Charles Dickens, G.K.
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Chesterton, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Dostojevski, 
Kafka en Georges Rodenbach, wiens Bruges la morte hem 
inspireerde voor Vertigo', en filmmakers zoals Mumau (die 
hij al ontmoette in 1924), Feuillade en Fritz Lang.
In plaats van zijn oeuvre te lezen vanuit de kunst, ware het 
veel interessanter geweest de kunst vanuit zijn oeuvre te 
benaderen. Zijn invloed op de hedendaagse kunst wordt hier 
beperkt tot een oog van Tony Oursler en werk van enkele 
Canadese fotografen (de tentoonstelling werd overgenomen 
van het Musée des beaux-arts de Montréal), terwijl met door 
hem geïnspireerde werken een merkwaardige tentoonstel
ling zou kunnen worden samengesteld. We hoeven niet al
leen te denken aan werk dat rechtstreeks naar zijn films ver
wijst, zoals The Bridge van Victor Burgin, 24 Hours Psycho 
van Douglas Gordon of Remake van Pierre Huyghe; andere 
kunstenaars, zoals Cindy Sherman, Robert Gober of Stan 
Douglas hebben het Unheimliche even scherp verbeeld als 
de meester zelf.
Hitchcock et l’art wekt bovendien de indruk dat Hitchcock 
zich op de getoonde kunst zou hebben geïnspireerd. Niets is 
minder waar. De romantische vrouwenfiguren van Rossetti 
of Khnopff, de vreemde perspectieven van Spilliaert, de 
metafysische architectuur van Giorgio de Chirico, de deso
late landschappen van Edward Hopper of de surrealistische 
beelden van Magritte, ze zijn allemaal achteraf met 
Hitchcock in verband gebracht, op een intuïtieve manier, 
volgens een methode the de organisatoren leerden van de 
Franse cineast Robert Bresson: “Dingen samenbrengen die 
nooit eerder werden samengebracht en die niet voortbestemd 
waren om te worden samengebracht.” Meestal zijn die rela
ties dan ook formeel en anekdotisch. Alleen de band met Sal
vador Dali, die door Hitchcock persoonlijk werd uitgenodigd, 
is authentiek. Het aandeel van de schilder in de fameuze 
droomscènes uit Spellbound wordt toegelicht in een vrij goed 
gedocumenteerde en aantrekkelijke presentatie.
Veel interessanter dan deze artistieke confrontaties is het ge
deelte waarin zijn oeuvre iconografisch benaderd wordt. Dat 
gebeurt met enkele decorstukken en aan de hand van talrijke 
filmstills, filmfragmenten en promotiefoto’s. Die laatsten zijn 
op zich al kleine meesterwerkjes, en het is daarom jammer 
dat de naam van de fotograaf systematisch ontbreekt.
Dat Hitchcock tot de cineasten behoort die de mooiste vrou
wenrollen uit de filmgeschiedenis schreven, wordt hier nog
maals duidelijk. Hij schreef ze voor de mooiste actrices, die 
hij als perfecte Pygmalion modelleerde naar zijn ideaalbeeld 
van afstandelijk koele blonde met, als het even kon, per
verse trekjes. Met die vrouwen maakte hij ook de mooiste 
kusscènes uit de filmgeschiedenis, overweldigende omhel
zingen die door de camera in omtrekkende bewegingen 
werden gefilmd; zoals de toeschouwer een klassieke sculp
tuur zou benaderen, in casu Le baiser van Rodin, maar snel
ler en duizelingwekkender.
Een ander deel belicht Hitchcocks iconografie van de angst, 
die niet altijd verbonden wordt met griezelige locaties (het 
neogotische kasteel van Manderley uit Rebecca of het Bates 
huis uit Psychó), maar ook met banale voorwerpen: een aan
steker (Strangers on a Train), een schaar (Dail M for 
Murder), een glas melk (Suspicion), een sleutel (Notorious) 
of een das (Frenzy).
En tenslotte is er het personage Hitchcock. Misschien is hij 
niet de uitvinder van de cameo, maar de tweeëndertig ver
schijningen in zijn eigen films vormen hier een unieke 
verzameling.
Hitchcock et Part: coincidences fatales loopt nog tot 24 sep
tember in het Centre Pompidou, 75004 Paris (01/44.78.12.33). 
(L.V.D.A.)

Architectuur

J.J.P. OUD-PHILIP JOHNSON: EEN DIALOOG. De 
tentoonstelling, die in het NAi plaatsvindt en kadert binnen 
Rotterdam 2001, geeft in de eerste plaats een erg uitgebreid 
beeld van het werk van de Nederlandse modernistische ar
chitect J.J.P. Oud (1890-1963). Terwijl Oud vooral bekend

Hoofdkantoor Bataafsche Import Maatschappij - Shell, 1937-1942

is van de Rotterdamse wijken (Kiefhoek, Spangen, 
Tusschendijken, Hoek van Holland) of van de woningen op 
de Weissenhofsiedlung in Stuttgart, is nu ook werk te zien 
dat minder besproken wordt, waaronder het ontwerp voor 
de Rotterdamse Beurs en woonhuizen in Tsjechië. De pro
jecten worden grondig toegelicht aan de hand van maquet
tes, foto’s en originele tekeningen.
Zoals blijkt uit de titel, J.J.P. Oud - Philip Johnson, een dia
loog, wil deze tentoonstelling echter meer zijn dan een Oud- 
retrospectieve. Het werk van de Nederlander 'dialogeert' er 
met dat van een andere grote modernist, de Amerikaanse 
architect, curator en criticus Philip Johnson (°1906). Dat de 
zestien jaar jongere Johnson een vriend en bewonderaar was 
van Oud, wordt alvast in de verf gezet met een grote sculp
tuur die de 95-jarige Amerikaan ter gelegenheid van de ten
toonstelling in het NAi heeft ontworpen. Welcoming Arms 
heet ze. In het midden van de expositieruimte brengen twee 
indrukwekkende gebogen wanden, die in elkaar grijpen en 
in de richting van het plafond slingeren, hulde aan de Ne
derlandse modernist. Op de sculpturale constructie is een 
tekst aangebracht die vooral de verwantschap tussen beide 
modernisten belicht. Binnenin de welcoming arms zien we 
een video waarin Johnson het werk van Oud becommenta
rieert. Vlakbij hangen grote portretfoto’s van de beide he
ren, en daartussen wordt een selectie uit hun briefwisseling 
op de muur geprojecteerd.
De welcoming arms, de briefwisseling en de videoreportage 
vormen het centrum van de tentoonstelling en het bewijs
materiaal voor de beloofde ‘dialoog’. Daarrond - op het ge- 
lijkvloers en de eerste verdieping - kunnen we het oeuvre van 
Oud volgen aan de hand van vijf thema’s: ‘New Vernacular’ 
(1906-1916), ‘De Stijl’ (1917-1922), ‘De Rotterdamse 
Woningdienst' (1918-1933), ‘Crisis in het modernisme’ (1933- 
1945)en ‘Ouds reactie op de International Style’ (1945-1963). 
Hoewel de thema’s keurig overeenkomen met periodes in 
Ouds werk, volgt de tentoonstelling deze indeling niet strikt. 
Ze start op het gelijkvloers met het derde thema omdat de 
verwantschap tussen Oud en Johnson daar het grootst is. Nog 
op het gelijkvloers vormen een reeks meubelen naar ontwer
pen van Oud een apart hoofdstukje. De overige vier thema’s 
vinden we terug op de eerste verdieping.
Zoals de welcoming arms al suggereren, definieert het NAi 
de relatie tussen Oud en Johnson vooral in termen van ver
wantschap. Men kan zich echter afvragen of de architectuur
historische betekenis van zo’n confrontatie niet eerder in de 
conflictmomenten zit. De dialoog tussen beide bouwmees
ters wordt vooral interessant als je ze leest tegen de achter
grond van een breder fenomeen: de overgang van een Euro
pese naar een internationaal georiënteerde moderniteit. In 
dat licht vertegenwoordigen Oud en Johnson eerder tegen
gestelde posities. Ed Taverne, één van de samenstellers van 
de tentoonstelling, gaf in zijn openingsspeech al aan dat 

Philip Johnson heel soepel wist om te springen met de artis
tieke en intellectuele complicaties van de internationalise
ring van de moderne architectuur. Als curator van de ten
toonstelling Modem Architecture-International Exhibition 
(1932) in het MoMA - waar ook Ouds werk prominent aan
wezig was - heeft Johnson een belangrijke bijdrage gele
verd aan de canonisering van het modernisme tot een soort 
‘internationale stijl’. J.J.P. Oud van zijn kant, heeft altijd 
met dat grootwereldse 'stijlmodernisme' geworsteld. Na zijn 
strak modernistische ontwerpperiode uit de jaren twintig 
experimenteerde hij verder met een architecturale vormen
taal die soms ver afstond van deze ‘International Style’. Dat 
werd hem niet altijd in dank afgenomen, zoals bijvoorbeeld 
blijkt uit de manier waarop zijn Shell-gebouw in 
‘s Gravenhage (1937-1942) na de Tweede Wereldoorlog door 
de Amerikaanse vakpers werd onthaald. De meeste 
architectuurcritici, inclusief Johnson, konden weinig of geen 
begrip opbrengen voor deze naar Amerikaanse normen nogal 
‘ouderwetse’ architectuur, die gebaseerd was op klassieke 
compositorische elementen. Het ging zelfs zo ver dat de naam 
van Oud uit de architectuurtijdschriften werd geschrapt en 
men zijn artikelen in Engeland en Amerika weigerde.
Hoewel juist deze conflictmomenten een dialoog tussen 
Johnson en Oud betekenis kunnen geven, komen ze in de 
tentoonstelling slechts tussen de regels aan bod. Enkel de 
openingsspeech van Ed Taverne, die ook in de persmap stak, 
suggereert zo’n perspectief; verder blijven Johnson en Oud 
in het NAi de beste vrienden.
Naar aanleiding van deze tentoonstelling verscheen ook een 
nieuwe publicatie over het werk van Oud: J.J.P. Oud, Poë
tisch functionalist. 1890-1963 Compleet werk door Ed 
Taverne, Cor Wagenaar en Martien de Vletter. Deze lijvige 
oeuvre-catalogus vormt, samen met de expositie, de publieke 
verantwoording van een onderzoeksproject van de Afdeling 
Kunst- en Architectuurgeschiedenis van de Rijksuniversi
teit Groningen. De verhouding Johnson-Oud staat in het boek 
niet langer centraal. In de eerste plaats wordt het oeuvre van 
Oud hier, door middel van heldere essays, in kaart gebracht 
en historisch gesitueerd.
J.J.P. Oud - Philip Johnson, een dialoog loopt nog tot 9 sep
tember in het NAi, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam 
(010/440.12.00).
Ed Taverne, Cor Wagenaar en Martien de Vletter (red.), J.J.P. 
Oud, Poëtisch functionalist. 1890-1963 Compleet werk, werd 
in 2001 uitgegeven door NAi Uitgevers, Mauritsweg 23,3012 
JR Rotterdam (010/201.01.33). ISBN 90-5662-198-X. (F.F.)

HORTA AND AFTER. In 1999 werd de Vakgroep Archi
tectuur & Stedenbouw van de Universiteit in Gent uitgeno
digd een overzichtstentoonstelling samen te stellen voor de 
vierde Internationale Architectuurbiënnale in Sao Paulo. De 
tentoonstelling was daarop te zien in Praag, en is nu tot 2 
september te bezichtigen in Mechelen. Later reist ze nog naar 
Japan. Zowel aan binnen- als aan buitenland wordt voor het 
eerst een overzicht getoond van een volledige eeuw moderne 
bouwkunst in België. De oppervlakte die de tentoonstellings
makers in Mechelen ter beschikking stond, was niet al te 
groot: het is een compact en helder vormgegeven overzicht 
geworden dat bestaat uit een selectie werken van 25 Belgische 
architecten, en dat begint bij het Maison du Peuple (1895) 
van Victor Horta. Lopend in een middelhoog lineair labyrint, 
waar foto’s van de gebouwen onder glasplaten liggen, volgt 
de bezoeker de chronologie van de twintigste eeuw die loopt 
tot aan het ontwerp voor het Concertgebouw in Brugge 
(1998-99) van Neutelings Riedijk Architecten. Als finale 
eindnoot is in het hart van het labyrint een schaalmodel 
geplaatst van het Brusselse Atomium. Het is niet duidelijk of 
de middelpuntzoekende beweging die de twintigste eeuw zo 
heeft aangenomen, een bewuste keuze van de ontwerpers is 
geweest. Het tentoonstellingsconcept zet in ieder geval aan 
tot speculeren. De twintigste eeuw loopt letterlijk dood op 
het Atomium, icoon van de Belgische identiteit. Is dit be
doeld als een ironisch, alles relativerend gebaar? Wie het nog 
somberder wil, kan in de in zichzelf vastdraaiende eeuw zelfs 
de implosie van de Belgische architectuur ontwaren, de
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zinloosheid van een poging om de hedendaagse Belgische 
architectuur een traditie te geven of te definiëren vanuit een 
welbepaald idioom.
Aangezien de tentoonstelling zich louter tot afbeeldingen 
en maquettes beperkt, en geen verklarende tekst bevat, blijft 
het gissen welk doel de samenstellers voor ogen hadden. In 
de begeleidende catalogus spreekt men zich wel uit. Een 
postmodern ongemak met het ‘grote verhaal’ blijkt uit de 
korte toelichting van curator Mil De Kooning. Het samen
stellen van een heldengalerij van de moderne architectuur 
noemt hij een ‘hopeloze en volledig achterhaalde’ onderne
ming: de selectie van 25 oeuvres is dan ook geen volledig 
overzicht, en wil ook geen lexicon zijn, noch een panora
misch totaalbeeld of een ideeëngeschiedenis. Het betreft een 
groep van 25 eigenzinnige individuen die zich hebben on
derscheiden door hun specifieke interpretatie van wat ge
woonlijk ‘moderne architectuur’ genoemd wordt, aldus De 
Kooning. Maar wat dan die ‘moderne architectuur’ inhoudt, 
laat hij na te definiëren. Een ander selectiecriterium is dat 
het werk, los van de ontwerper en de historische context, 
nog steeds moet intrigeren en fascineren. Ook dit klinkt vaag, 
maar voor een buitenstaander als ik, die nauwelijks op de 
hoogte is van de (geschiedenis van de) Belgische architec
tuur, was de selectie wonderwel overtuigend: de meeste 
ontwerpen zijn ware verkenningen van de mogelijkheden 
van plasticiteit en ruimte, tot in de kleinste details doordacht. 
De keuze voor persoonlijkheden heeft allicht ook geleid tot 
het grote aantal eigen huizen van architecten die hier te zien 
zijn, onder meer van Victor Horta, Henry van de Velde, 
Louis-Herman De Koninck, Gaston Eysselinck, Julien 
Schillemans, Lucien Engels, Charles Vandenhove, Marc 
Dessauvage, bOb Van Reeth. Verder zien we villa’s gebouwd 
voor bekenden van de architect of rijke opdrachtgevers (het 
Jespers Huis van Victor Bourgeois, Haegens Huis van Huib 
Hoste, Dirickx Huis van Marcel Leborgne, Villa M. van 
Stéphane Beel en een huis in Brasschaat van Xavier De 
Geyter), representatieve publieke gebouwen (Universiteits
bibliotheek Gent van Henry van de Velde, het postkantoor 
van Oostende van Gaston Eysselinck, het Joseph Lemaire 
sanatorium en nationaal vliegveld Zaventem van Brunfaut, 
de Aue Paviljoens van Paul Robbrecht en Hilde Daem, het 
Roger Raveel museum van Stéphane Beel en het postkan
toor van Zichem van Neutelings Riedijk Architecten), so
ciale woningbouw uit de periode dat men nog geloofde dat 
het moderne samenleven met ontwerpen gestuurd kon wor
den (Plaine de Droixhe bij Luik van Groupe Egau, Ieder 
Zijn Huis in Evere van Willy Van Der Meeren) en utopische 
steden (World City van Julien Schillemans, Linear City van 
Renaat Braem).
Doordat de selectie zich beperkt tot een aantal typologieën, 
ontstaan er interessante dwarsverbanden. Zo roept de strakke 
geometrie van de langgerokken Villa M. in Zedelgem (1987- 
92) van Stéphane Beel als vanzelf de vergelijking op met 
Lucien Engels’ ontwerp voor zijn eigen woning uit 1958 
(Elewijt). De beide maken even compromisloos en trefze
ker gebruik van het landschap. De confrontatie tussen het 
stedenbouwkundig ontwerp van Victor Bourgeois La Cité 
Moderne voor Sint-Agatha-Berchem (1922-1923) en dat van 
Groupe Egau voor Plaine de Droixhe in Luik (1951-70) laat 
eenzelfde preoccupatie zien met een juiste oriëntatie van de 
woningen, en met de plaatsing van sociale en openbare voor
zieningen in het hart van het plan, maar de schaal van de 
stedelijke uitbreidingen is in enkele decennia onvoorstel
baar veel groter geworden. Als aanvulling op de foto
tentoonstelling is er een muur gereserveerd voor een aantal 
ontwerp- en presentatietekeningen en een tiental maquettes, 
die de verschillende handschriften van de architecten in een 
oogopslag laten zien.
Er is reden genoeg om na bestudering van zoveel kwaliteit de 
tentoonstelling met optimistisch gemoed te verlaten. Toch 
knaagt er iets: namelijk de vraag wat men met dit overzicht 
wil zeggen, welke uitspraak er wordt gedaan o ver de Belgische 
architectuur in de twintigste eeuw. Als we de redenering van 
De Kooning volgen, dan ligt de nadruk niet zozeer op een 
historisch tijdsbeeld, maar op persoonlijkheden. In de cata-
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Groupe Egau (Charles Carlier, Hyacinthe Lhoest, Jules Mozin)

Sociale huisvesting Plaine de Droixhe, Luik, 1951-1970

logus is niet geprobeerd de 25 monografieën op systemati
sche wijze te beschrijven. De bijdragen hebben de ene keer 
aandacht voor opdrachtgevers, dan weer voor opleiding en 
leermeesters, en beperken zich een volgende keer tot een 
reeks ontwerpbeschrijvingen, of ontwerptheorieën. Door 
deze aanpak blijft het begrip ‘moderniteit’ ongedefinieerd, 
laat staan dat men problematiseert wat een architect tot een 
modem architect maakt.
La nouvelle maison van Henry van de Velde wordt in het 
inleidende essay van Geert Bekaert beschreven als een 
“kalm, onopvallend, gesloten bakstenen volume met afge
ronde hoeken” dat de trend zette voor de gedomesticeerde 
architectuur van de jaren dertig. Veel uitgesprokener 
modernistisch noemt Bekaert de witte villa’s van Huib Hoste 
en Louis-Herman De Koninck, om direct daarna te beweren 
dat de echte moderne architecten niet zozeer uit waren op 
uiterlijke stilistische kenmerken, maar dat ze zochten naar 
de ruimtelijke organisatie van de plattegrond, en zich af
vroegen hoe die uitgedrukt kon worden in het bouwvolume 
en de gevel. Hoe dit proces van ruimtelijke organisatie en 
expressie in de loop van de eeuw dan gestalte kreeg, laat 
Bekaert na te beschrijven. Moeilijk met elkaar te rijmen 
vallen ook de verschillende periodes van ‘moderniteit’ die 
Bekaert onderscheidt. De jaren zestig zouden worden ge
kenmerkt door het besef dat de architect niet langer de do
minante leidsman is in het ontwerpproces. De rol van her
vormer en herder die Le Corbusier hen had toegedicht, bleek 
steeds meer gereduceerd te worden tot die van een specia
list onder de specialisten in het bouwproces. Eerder noemt 
Bekaert deze bescheiden opstelling van de architect nu juist 
typisch Belgisch: in België werden en worden de modes van 
de internationale avant-garde altijd getemperd door het be
wustzijn dat architectuur in een collectieve behoefte voor
ziet, en geen autonome discipline is. Zelfs de architectuur 
van Huib Hoste en Antoine Pompe beschrijft Bekaert als 
expressie van een cultuur die humanisering vooropstelde, 
en zich gebonden wist aan de sociale condities en tradities. 
Een meer consistente analyse van het begrip moderniteit, en 
dan met name van de verschillende interpretaties van de ar
chitecten daarvan, was de catalogus ten goede gekomen. 
Horta and after biedt nu niet zozeer een overzicht van de 
moderne architectuur, als wel een selectie van een aantal 
inspirerende, uitdagende en alles behalve doorsnee gebou
wen. Wellicht zijn de architectuurkritiek en -geschiedenis 
vastgelopen op het labyrintisch eindpunt van de twintigste 
eeuw. De oplossing is eenvoudig: men draaie zich om, en 
lope via Horta de eeuw weer uit. De twintigste eeuw kan 
nog vele malen herschreven worden.
Horta and after. 25 Masters of Modern Architecture in 
Belgium loopt nog tot 2 september 2001 in De Garage, ruimte 
voor actuele kunst, Onder den toren, Mechelen (015/ 

29.40.14). De catalogus werd uitgegeven in 1999 als num
mer 39-49 in de serie Vlees en Beton'. Mil de Kooning (red.), 
Horta and after. 25 Masters of Modern Architecture in 
Belgium, met een inleidend essay van Geert Bekaert, De
partement voor Architectuur en Stedenbouw Universiteit van 
Gent. (P.B.)

SUCHAN KINOSHITA. Verleden jaar had Suchan 
Kinoshita voor het eerst een tentoonstelling in Japan, met 
name in de galerie van de cosmeticafirma Shiseido. Kinoshita 
is van Japans-Duitse afkomst, maar verblijft sinds lang in 
het westen, voor de Japanse organisatoren voldoende om 
haar te programmeren binnen de tentoonstellingsreeks 
‘Shiseido Gallery introducing Japanese artists living abroad’. 
Het grootschalige werk dat Kinoshita voor de Shiseido 
Gallery realiseerde, werd inmiddels aangekocht door het 
Bonnefantenmuseum te Maastricht. Kunstenaar en museum 
werken in de loop van de zomervakantie aan de presentatie, 
waardoor het vanaf augustus binnen de vaste collectie-op- 
stelling moet te zien zijn.
Wie, zoals wij, de tentoonstelling in Japan niet gezien heeft, 
kan zich alvast behelpen met de foto’s van de originele pre
sentatie in de begeleidende catalogus van de Shiseido 
Gallery. Op een groot overzichtsbeeld zien we een regelma
tig, rechthoekig bouwsel op een klein verhoog dat, perfect 
op maat, in de galerijruimte geschoven zit. De constructie 
blijkt volledig opgebouwd uit schuifwanden van Japans pa
pier. Elk verschuifbaar wanddeel is met dunne houten stij
len in vierentwintig rechthoeken verdeeld, en de Japanse 
papiervellen hangen los in het rechthoekige raamwerk. Een 
ventilator laat ze naar binnen waaien, en zorgt zo voor de 
nodige ‘oosterse tocht’.
Rondom het bouwsel staan schoenen die (Japanse) bezoe
kers er blijkbaar hebben achtergelaten, en er wachten groene 
pantoffeltjes waarop latere gasten het interieur kunnen 
binnenschuifelen. Binnenin wordt de constructie door de
zelfde halftransparante, Japanse schuifwanden verdeeld. Alle 
wanden zijn verschuifbaar, zodat je naar believen doorkijkjes 
kunt creëren, ruimtes kunt openen en sluiten, kamers kunt 
vergrendelen of vergroten. Het semi-transparante van de 
Japanse papierschermen maakt de doorluchtige verwarring 
van dit afgemeten bouwsel nog groter. Het ontdekken van 
nieuwe perspectieven, nieuwe mensen, nieuwe ruimtes, gaat 
onmiddellijk gepaard met zelf ontdekt en bekeken worden. 
Kijker en kijkobject kantelen onophoudelijk in elkaar in deze 
‘woonmodule’, waardoor je er vermoedelijk op de tippen 
van de tenen leeft.
Op één foto in de publicatie zien we mensen rond de tafel 
zitten. In sommige ruimtes staan ook objecten, en er lijken 
zich zelfs 'tentoonstellingsachtige situaties’ voor te doen. 
Zo is op een bepaalde plek de houten vloer opgebroken. In 
de uitsparing zijn ingekaderde schilderijtjes, prenten en fo
to’s geschikt; er liggen ook steentjes, stroken kunstgras, en 
er staat een zandloper en een constructie die bestaat uit een 
gele kleibol, waar stokjes in geprikt zijn met pluishaar er
over. Dit ding oogt minder huiselijk en meer kunstwerk
achtig. De opstelling houdt het midden tussen het ‘opslaan’ 
en het ‘tentoonstellen’ van dingen. De ingekaderde beelden 
vragen wel om aandacht, dankzij de bureaulamp die ze zo 
nadrukkelijk beschijnt, maar ze zitten zo achter elkaar ge
klemd dat we ze eruit moeten nemen om ze te zien.
Elders staat een cactus met tussen de naalden strookjes pa
pier waarop nummers staan. Een cactus hoort thuis in een 
huiselijke omgeving, maar dit exemplaar eist door de ge
nummerde papiertjes toch ook een ‘lectuur’ op. De bureau
lamp van zijn kant brengt dingen onder de aandacht, stelt 
iets tentoon, maar is toch ook huiselijker dan professionele 
museumverlichting. Moeten we hier leven of moeten we 
kijken? Wat is de juiste afstand? Alles houdt zich op in een 
onbeslisbaarheid die misschien nog het meest aan botani
sche tuinen doet denken: je wandelt er gewoon rond, maar 
zodra je naamkaartjes ziet, begin je te kijken, en plots is die
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omgeving niet meer zomaar een omgeving, een vanzelfspre
kende ambiance, maar een toonplaats waar we tegenover de 
dingen staan.
Het tentoongestelde lijkt bewoonbaar, en het bewoonbare 
wordt tentoongesteld. Als je op de foto’s in de publicatie men
sen ziet, lijkt het alsof ze het ‘kijken naar dingen’ spelen. Alsof 
ze het ‘converseren rond de tafel’ in scène zetten, of het water 
geven aan planten opvoeren (in werkelijkheid gieten ze zout 
op een rol die uitgeeft op de galerijruimte rond het Japans 
papierbouwsel, waardoor het zout op de grond terecht komt). 
Zijn dit gewoon bezoekers, of heeft Kinoshita ze geëngageerd 
als acteurs? Wonen ze, of treden ze pp in een schimmenspel 
van het wonen? Kinoshita lijkt een choreografie van het wo
nen te ontwerpen, ze brengt het ‘wonen’ in beeld zoals de 
zandloper - die Kinoshita zo vaak gebruikt - de tijd in beeld 
brengt: als een gesloten circuit, een zelfstandig ding dat zich 
(daardoor) terzelfdertijd aan de tijd te onttrekt.
Het Bonnefantenmuseum kocht al in 1997 een werk van 
Kinoshita dat momenteel deel uitmaakt van de vaste opstel
ling. Het gaat om Hok I (1996), een ruw houten Baustelle 
die tegen de wand is aangezet, en waarin op een houten blad 
acht zandlopers met uiteenlopende vloeistoffen in verschil
lende kleuren worden tentoongesteld. (D.P.)

VERDER IN HET BONNEFANTENMUSEUM. Het 
Bonnefantenmuseum verwierf in 1999 en 2000 verschillende 
werken van de Zwitser Roman Signer, die einde 2000 ook 
een tentoonstelling had in het museum. Daaronder zijn ver
schillende videobanden, het werk Wasserinstallation, dat 
onder meer uit een twaalf meter lange kano bestaat, en de 
sculptuur Nachtfahrt (1999), waarin we in de kofferruimte 
van een gele Piaggio een video kunen zien die verslag uit
brengt van een nachtelijke rit die Signer maakte van zijn 
woonplaats Sankt Gallen naar een weitje in de omgeving 
van het dorp Weissbad, de plek waar hij zijn allereerste su
per 8 films opnam. De recentste aankopen van Signer zijn 
de video Hut (2000) en de sculptuur Gewehr (1988).
Het Bonnefantenmuseum kocht ook nog een lakverfschilderij 
op aluminiumplaat van Gary Hume, en een grote installatie 
van Thomas Hirschhorn, Pilatus Transformator uit 1997. 
De sculptuur Het Steentje van Patrick Van Caeckenbergh 
wordt sinds kort omringd door de reeks collages De Anato
mische Les, in dertien taferelen(20Q0), die eerder in het 
Kabinet Overholland van het Stedelijk Museum te zien was. 
Het dertiende en laatste tafereel van De Anatomische Les, 
dat een compendium vormt van Van Caeckenberghs oeuvre, 
verwijst naar Het Steentje. Wordt vervolgd in september, 
wanneer in het Bonnefantenmuseum een solotentoonstelling 
van Patrick Van Caeckenbergh plaatsvindt. (D.P.)

Publicaties

FRANK REIJNDERS. “Wij zijn niet geïnteresseerd in het 
eeuwige ophangen van schilderijtjes”, verklaarde Saskia Bos 
eind vorig jaar in een interview met Anna Tilroe in NRC 
Handelsblad. Ze had het over haar taak als directeur van het 
Amsterdamse centrum voor hedendaagse kunst De Appel, 
maar de formulering suggereert dat ze schilderkunst van
daag de dag überhaupt niet meer het tonen waard vindt.
Hoe vaak hebben we dergelijke geluiden niet gehoord; en 
hoe lang horen we ze al. Het sterfbed van de schilderkunst 
duurt al honderdvijftig jaar, en in die periode toonde ze zich 
voor een stervende opvallend levendig. De laatste jaren 
echter is het koor van pessimisten en rouwenden heel luid 
geworden. Schilderkunst, dat geploeter met verf op een 
drager, is niet meer van deze tijd. Ze is een trekschuit 
vergeleken bij de TGV van de nieuwe media.
Er is wel enige aanleiding tot pessimisme. We beleven in
derdaad geen hoogtij van de schilderkunst, maar misschien 
moet dat oordeel wel verbreed worden tot de hele beeldende 
kunst. Ik denk dat we vandaag, algemeen gesproken, in een 
situatie zijn beland die vergelijkbaar is met de achttiende 
eeuw. Zoals toen de beeldende kunst (behalve de toegepaste 
kunst) in kalmer vaarwater was geraakt, na de uitbarstingen 
van talent en artistieke innovatie in de zeventiende eeuw, zo 
staat mijns inziens de kunst nu enigszins in de schaduw van 
meer dan een eeuw avant-gardistisch vuurwerk - laten we 
zeggen van impressionisme tot conceptuele kunst. Er zijn 
grote kunstenaars in ons midden, maar het zijn er minder 
dan bijvoorbeeld in 1885, of in 1925, of in 1965, net zoals 
er in 1750 heel wat minder waren dan in 1650.
Dat is geen ramp. Wel zou het interessant zijn om de oorza
ken te onderzoeken van die relatieve malaise — gesteld dat

David Reed

Two Bedrooms in San Francisco, 1994, zicht op de tentoonstelling

die er écht is. Misschien laboreert de kunst van nu aan een 
overmaat van beschouwelijkheid die verlammend werkt (zo
als in de achttiende eeuw, toen de kunsttheorie bloeide maar 
de kunst niet). Misschien zijn de instituties die de kunst
wereld vormen, het tentoonstellingswezen, de musea, de 
kunstkritiek, de kunstopleidingen, te zeer tot een keurslijf 
geworden.
Toch is het opmerkelijk dat vooral de schilderkunst het zo 
zwaar te verduren heeft gehad. Om haar sterfbed verdringt 
zich een bont gezelschap van familie, buren en nieuwsgie
rige passanten, geneesheren en kwakzalvers, die ieder hun 
zegje doen over de toestand van de patiënt. De achterliggende 
motieven zijn even diffuus en divers als in het echte leven: 
ze variëren van bezorgdheid tot onverbeterlijk optimisme, 
van verdriet tot opluchting, van compassie tot belang bij de 
erfenis. Dat laatste is niet geheel onbelangrijk, al wordt het 
zelden in de discussie betrokken. De machinerie van het 
hedendaagse tentoonstellingswezen kan nu eenmaal niet 
draaien op het eeuwige ophangen van schilderijtjes.
Frank Reijnders schaart zich met zijn recent verschenen 
boek Della Pittura onder de rouwenden. Hij vindt het erg 
wat de schilderkunst is overkomen, en toch ziet hij voor 
haar nog een toekomst weggelegd. Het boek eindigt dan 
ook mét een optimistische noot: “Van oudsher is de schil
derkunst in staat om datgene tot verschijning te brengen 
wat niet bestaat. Met inbegrip van de schilderkunst.” 
Reijnders is dol op dergelijke paradoxen, dat bleek al uit 
zijn proefschrift Kunst - geschiedenis, verschijnen en ver
dwijnen uit 1984, waaraan zijn nieuwste boek in menig op
zicht herinnert. De paradox is voor hem niet slechts een stijl
middel maar evenzeer de expressie van de condition humaine 
of althans van de conditie van de scheppende mens in het 
moderne tijdsgewricht. Daar valt misschien wel iets voor te 
zeggen, maar erg duidelijk wórdt de boodschap in Delia 
Pittura helaas niet overgebracht. Het boek is moeizaam ge
schreven, in zijn argumentatie vaak nogal kort door de bocht 
en brokkelig van structuur. De typografie, met illustraties 
en ‘beeldextensies’ van Gerald vân der Kaap die de tekst 
meer overschreeuwen dan ondersteunen, draagt ook al niet 
bij tot de helderheid van het geheel. Van de lezer wordt veel 
zelfwerkzaamheid gevraagd Om het betoog te ontrafelen en 
te vergelijken met standpunten die door anderen in de dis
cussie over schilderkunst naar voren zijn gebracht; een ver
gelijking die wordt bemoeilijkt door het ontbreken van voet
noten.
Als ik het goed begrijp, betoogt Frank Reijnders dat de 
schilderkunst vanaf de Romantiek in feite haar eigen dood 
heeft gezocht, enerzijds door haar onbedwingbare neiging 
tot iconoclasme, anderzijds door haar reductionisme en 
zuiverheidsdwang. Die manische neigingen werden gevoed 
door een irrationeel geloof in de mogelijkheid om de essentie 
bloot te leggen, ‘de werkelijkheid’ of ‘de waarheid’ achter de 
verschijnselen. De zoektocht naar het ware achter de schijn 
was een van de grote ‘projecten’ van de schilderkunst. 
Regeneratie zou pas mogelijk zijn als men die projecten 
achter zich laat, zoals de bejaarde Picasso deed: “Logisch dat 
de schilderkunst haar soevereiniteit hervindt in de exploratie 
van het onzuivere, vernederende, monsterlijke en verwar
rende. Ze kent een verborgen regel: haar eigen exces. “Hoe 
minder kunst, des te meer schilderkunst”, aldus Pablo Picasso, 
in wiens laatste schilderijen dit exces tot i n het extreme wordt 

doorgevoerd.” En regeneratie wordt ook bewerkstelligd door 
Richter en Polke, die elk zoeken naar de essentie ondergra
ven en schilderkunst realiseren als een subversieve activiteit. 
Door die analyse heen speelt een soort nevenplot, aange
duid in de ondertitel van het boek, De schilderkunst en an
dere media. Daar beginnen de troebelen. Aan de ene kant 
verruimt Reijnders hier en daar ‘de schilderkunst’ van een 
technische categorie tot een manier van kijken of denken (al 
noemt hij dat niet zo). Dat gaat van vrij conventionele op
merkingen (over de invloed van schilderkunst op cadrering, 
compositie en kleurgebruik in fotografie, film en videokunst) 
tot regelrechte annexatie. Zo heet ook Duchamps readymade 
“een belangrijke bijdrage aan de schilderkunst” omdat de 
schilderkunst er “niet wordt voortgezet”. Anderzijds doet 
Reijnders zijn best om te tonen dat de vergrijsde schilder
kunst toch wel in staat is. tot verjonging, want dat ze bij
voorbeeld impulsen verwerkt uit de nieuwe media (hij noemt 
Warhol, Polke, Tuymans en Reed). De plaats van deze 
grensvervagingen en grensoverschrijdingen in Reijnders’ 
betoog is echter nogal onduidelijk, en hij verwaarloost ook 
hele gebieden, zoals bijvoorbeeld de specifiek schilder
kunstige benadering in veel hedendaagse installatiekunst, 
bij Birza, Stockholder en Tuerlinckx.
Even willekeurig en fragmentarisch zijn de verwijzingen naar 
de oude schilderkunst. Reijnders bespreekt uitvoerig Het 
villen van Marsyas van de late Titiaan, als een historisch 
voorbeeld van het samenvallen van thematiek en schilder
kunstig handelen, van huid en verfhuid, waar “alle echte 
schilders” na hem zich door lieten inspireren, ook de be
jaarde Picasso. Op zich is het verhaal wel zinnig, maar de 
uitwerking en ook de keuze van de Titiaan (en van andere 
werken) hebben iets obligaats. Ik denk wat weemoedig aan 
Richard Wollheim die in Painting as an Art hetzelfde schil
derij zoveel genuanceerder behandelt.
Reijnders’ theoretische gerichtheid dwingt hem vaak tot 
geforceerde kunsthistorische exercities en verhindert hem 
tegelijk om zich kunstkritische vragen te stellen. Wat is er 
goed of slecht aan een schilderij, een installatie, een computer- 
werk, op zichzelf en in onderlinge vergelijking? Hoe meetje 
dat, en hoe herken je de prille vermogens van een beginnend 
kunstenaar; of de tekenen van gemakzucht, herhaling, 
effectbejag en gemaniëreerdheid die zich evengoed bij een 
installatie van Kabakov voordoen als bij werk van mindere 
góden. Nochtans ligt in het kunstkritische de kracht van 
Reijnders, getuige de passages over individuele kunstenaars 
zoals Picabia, Warhol, Richter en vooral Picasso: “Vulgair 
zijn vereist een langdurige oefening, het duurt een tijd 
voordat je kunt schilderen met drieletterwoorden.” Wat zou 
iemand die zo kan schrijven zich druk maken om de vruch
teloze discussie over de dood van de schilderkunst.
Frank Reijnders, Della Pittura. De schilderkunst en andere 
media, Uitgeverij Duizend & Een, Adm. de Ruyterweg 139, 
1056 EZ Amsterdam (020/689.04.94). ISBN 90 71346 315. 
(C.B.)

NICOLAS BOURRIAUD/RUTGER PONTZEN. Een 
diner organiseren, een feestje bouwen, wake houden bij an
dermans dromen of samen op reis gaan. Over dit soort 
‘relationele’ en humane kunstpraktijken van de j aren negentig 
verschenen recent twee boekjes, Esthétique relationelle van 
Nicolas Bourriaud en Nice! Over nieuw engagement in de 
hedendaagse kunst van Rutger Pontzen. Het eerste bundelt 
herwerkte en nieuw geschreven stukken, heeft achteraan een 
glossarium van concepten en. sleutelbegrippen, en is niet 
geïllustreerd. Het tweede is korter, journalistieker en zeer 
uitvoerig geïllustreerd. Bourriaud komt een stuk filosofisch 
geschoolder uit de hoek. Hij put zijn voorbeelden meestal 
uit individuele kunstpraktijken, waaronder die van Rirkrit 
Tirivanija, Pierre Huyghe, Philippe Parreno, Dominique 
Gonzalez-Foerster; een sleutelfiguur blijkt de in 1996 aan 
aids overleden Felix Gonzalez-Torres, aan wie hij een vol
ledige bijdrage heeft gewijd.
Pontzen daarentegen volgt in eerste instantie het spoor van 
‘opvallende tentoonstellingen’ zoals Ik + de Ander (Am
sterdam, 1994) of This is the show and the show is many 
things (Gent, 1994).
Beide auteurs lezen in de kunst die hen interesseert een voort
zetting van het modernistische project, dat volgens hen niet 
in de prullenmand ligt, maar wel ontdaan is van zijn idealis
tische en teleologische pretenties. De grote utopieën zijn 
vandaag ‘micro-utopieën’. De ‘relationele’ of ‘nieuwe geën
gageerde’ kunst belooft niet meer het paradijs op aarde, maar 
schept ‘vrijplaatsen’ of ‘tussenruimten’ binnen de bestaande 
werkelijkheid. Deze kunst is mensvriendelijk en anti-auto-
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ritair, bescheiden en fragmentair, en volgens Bourriaud heeft 
ze zelfs de koloniale (of ‘aristocratische’) gewoonte afge
leerd om ruimten te bezetten. Ze offreert ons een te doorle
ven tijdspanne. We kunnen ze afwijzen of erin stappen, ze 
‘beleven’ of ze beleefd afslaan. Ze is als een contract dat 
ons vrijblijvend ter ondertekening wordt aangeboden. Dis
creter en menselijker kan niet! Bourriaud verdedigt deze 
kunst vanuit een interactionistische kunstopvatting. Vormen 
of betekenissen bestaan nooit op zich, ze worden altijd pas 
(h)erkend - als kunst, of als betekenisvolle vorm - op grond 
van een intersubjectief appèl. Dat is volgens hem altijd zo 
geweest, maar de relationele kunst heeft dit pas tenvolle 
beseft en neemt daarom het stichten van collectieve beteke
nis tot eigenlijke inhoud.
Dat die kunst zich zo bescheiden en low profile opstelt, mag 
ons echter niet misleiden: voor Bourriaud is de inzet niet 
minnetjes. Tenminste, dat moeten we toch afleiden uit zijn 
draconische diagnose van onze actuele toestand, per slot van 
rekening de toestand waar de relationele kunst een tegen- 
gewicht voor moet bieden. De sociale verhoudingen zijn 
heden ten dage volledig gestandaardiseerd, aldus Bourriaud. 
Mondiaal kapitalisme en consumentisme hebben elke com
municatie en menselijke interactie in hun greep. Vroeger kon 
je nog door een echte stem aan de telefoon gewekt worden, 
nu pruttelt een synthetisch stemgeluid in onze oren. Zo erg 
is het geworden. Kortom, de kunst lijkt wel de laatste stro
halm in de global terror van een totale aliënatie. Des te 
vreemder is het dat Bourriaud dan zo luchtig en makkelijk 
doet over haar mogelijkheden om nog tegen de stroom op te 
roeien. Deze kunst haalt haar authentieke en onvervreemde 
omgangsvormen nogal vlotjes uit de rekken. En het besef 
dat het subject een composiet amalgaam is van overgeno
men betekenissen - op zich een modem en legitiem inzicht - 
brengt hem tot de overtuiging dat we dit maar hoeven in te 
zien, opdat we onze subjectiviteit kunnen 'heruitvinden'. In 
het laatste hoofdstuk, dat over Felix Guattari handelt (vol
gens Bourriaud de wat miskende kompaan van Gilles 
Deleuze), wordt nogal délirant gedweept met het vermogen 
van de kunst om de verdinglijking, de opsplitsing van het 
denken in sectoren en de vastgeroeste autonomie van die 
systemen te boven te komen. Zo makkelijk overwint het 
bewustzijn de vervreemding natuurlijk niet. Laat staan dat 
je zo makkelijk met het subject kunt puzzelen.
Al bij al lijkt de schampere cultuurpessimist Bourriaud de 
macht van het gewraakte kapitalistische systeem nog te on
derschatten. Biedt de markt immers niet zelf al de 
ontsnappingsroutes aan die hij als reddend alternatief ziet? 
Sinds de keurig gescheurde jeansbroek heeft de markt haar 
eigen ontkenning toch al lang opgeslorpt? Ligt het markt- 
onvriendelijke niet al lang in de etalage? Anti-consumen- 
tisme is een alternatieve service en een populair pesticide 
voor wie de greep van de markt niet wil voelen. Te vrezen 
valt dat de relationele kunstpraktijken deze ontwikkeling niet 
tegengaan, maar eerder nog consolideren en illustreren. Tot 
óp zekere hoogte kopieert deze kunst de ‘humaniserende’ 
strategieën waarmee het systeem haar eigen almacht ontze
nuwt. Een ‘te beleven tijdspanne’ kan trouwens ook een 
product zijn. Het is niet omdat kunstenaars geen objecten 
meer produceren en tentoonstellen, dat ze geen marktwaarde 
meer belichamen.
Het geloof dat deze kunst werkelijk aan ‘het systeem’ ont
snapt, wordt bij Pontzen aangedikt met optimistische cli- 
ché’s. Eindelijk is het gedaan met de kunst van de jaren tach
tig en haar cynische jacht op succes. In de jaren negentig 
zien we geëngageerde kunstenaars, altruïsten die tenminste 
bekommerd zijn om hun publiek. Terwijl de musea als pro
fessionele kijkmachines hun publiek exploiteren en alleen 
maar in hun pronkstukken geïnteresseerd zijn, trekt de goede 
kunstenaar ten strijde tegen zelfgenoegzaam objectfetisjisme 
en passief consumentisme.
Geen van beide boekjes stelt de vraag of deze relationele of 
geëngageerde kunst wel tegen de institutionele belangen 
ingaat. Per slot van rekening moeten kunstinstellingen van
daag, meer dan ooit, hun sociale relevantie bewijzen, en in 
principe kunnen ‘sociale’ kunstprojecten hen daarbij van pas 
komen. De relationele kunst en het museum, allebei doen ze 
hun best om de indruk te wekken dat ze dicht bij de mensen 
staan. Het Gentse museum dat voor Pontzen de koploper in 
het ‘humaniseringsproces’ vormt, lokt inmiddels met de plat
ste ‘methodes de massa’s naar de zalen. Maatschappelijke 
relevantie en publieksbereik, het is maar een stap.
In werkelijkheid staat de kunst niet dicht bij de mensen, en 
daarom doet ze alsof. Dat geldt ook voor de instellingen. 
Beide hebben er belang bij hun institutionele scène weg te 
moffelen achter menselijkheid en maatschappelijke relevan-

Pictures That May or May Not Go Together, 1997-1998

tie. De interessantste kunstenaars zijn in die context wel
licht diegenen die de illusie van een spontane, authentieke 
socialiteit de pas afsnijden. Kunstenaars als Felix Gonzalez- 
Torres en Dominique Gonzalez-Foerster, die in Bourriauds 
relaas optreden, verwerken ‘persoonlijke’ elementen in een 
bewust gestileerde vormgeving, en maken zo letterlijk ab
stractie van de ‘persoonlijke’ inhoud. Hun esthetiek houdt 
suggestieve gezelligheid en existentiële warmte op een af
stand. Het sociale appèl is terzelfdertijd esthetische flessen
post. Zo ontzenuwt hun werk de belofte van direct 
consumeerbare interactie.
Bourriaud is een te driftige apologeet van zijn kunstenaars 
om een aantal cruciale problemen op te merken. Dat Pontzen 
minder apologetisch klinkt, betekent echter niet dat zijn be
toog gereflecteerder is. Zijn distantie is die van de journa
listieke vlotte jongen. Het boekje hangt aaneen van de la
bels en slogans. Tentoonstellingen die kunst en publiek willen 
verzoenen, die de opbouw in de tentoonstelling laten over
vloeien en interactie hoog in het vaandel dragen, blijken al
lemaal wel ergens schatplichtig aan het zogenoemde ‘Gentse 
model’. Over de uitspraken en opvattingen van de betrok
kenen wordt kritiekloos heen geschaatst. Als Bart De Baere, 
curator van This is the show and the show is many things in 
de catalogus uitroept dat het museum geen “krachtcentrale” 
is maar een plaats waar “de dingen elkaar ontmoeten”, dan 
roept dat bij Pontzen geen vragen op; hij meldt gewoon vro
lijk dat de benadering aansloeg. Wel schrijft hij die woor
den toe aan Dirk Pültau, terwijl die ze in zijn catalogustekst 
citeert om ze vervolgens juist te bekritiseren. Als die laatste 
merkt welke rol hem wordt toegeschreven in dit boekje, wat 
moet hij dan nog geloven van de rest van dit relaas?
En wat betreft die bevlogen opvattingen en uitspraken die 
de auteur rapporteert, gelooft hij daar zelf ook in? De me
thode van Pontzen bestaat erin die vragen niet té stellen. Hij 
houdt een non-geëngageerd koffiepraatje over geëngageerde 
kunst. The show must go on. Esthétique relationelle zal 
wellicht nog overleven als een interessant tijdsdocument van 
een betrokken curator-criticus, alhoewel de term ‘relationele 
kunst’ tegenwoordig (vooral in Frankrijk) al driftig en dank
baar wordt ingezet als een nieuwe stilistische merknaam. 
Maar Nice! had gewoon niet gedrukt - laat staan in het En
gels vertaald - moéten worden.
Nicolas Bourriaud, Esthétique relationelle werd in 1998 uit
gegeven door Les presses du réel, Rue Quentin 16, 21000 
Dijon (03/80.30.75.23; consortium@planetb.fr). ISBN 2- 
84066-030-X.
Rutger Pontzen, Nice! Over nieuw engagement in de heden
daagse kunst werd in 2000 uitgegeven door NAi Uitgevers, 
Mauritsweg 23,3012 JR Rotterdam (010/201.01.32). ISBN 
90-5662-161-0. (D.P.)

LOUISE LAWLER. AN ARRANGEMENT OF PICTURES. 
In dit recent verschenen kunstboek overziet de Amerikaanse 
kunstenares Louise Lawler haar eigen artistieke productie. 
Ze koos niet voor een complete oeuvrecatalogus, maar voor 
een ‘arrangement’ van beelden dat, hoewel niet chronolo
gisch geordend, toch èen particuliere logica bezit.
Sinds de late jaren. ’70 fotografeert Lawler voornamelijk 
kunstwerken in de context van private interieurs of publieke 
collecties. Dat verbindt haar werk met een traditie van 

onderzoekende kunst, die men sinds de jaren zestig aan treft 
bij uiteenlopende kunstenaars, van Hans Haacke tot Marcel 
Broodthaers, en die de literatuur doorgaans aanduidt met de 
notie ‘institutionele kritiek’.
Lawler zelf wordt sedert de vroege jaren ‘80 geassocieerd 
met een groep kunstenaars rond de New Yorkse Artists Space. 
Men sprak indertijd van de Pictures generation. ‘Pictures’, 
dat was de noemer die men gebruikte voor oeuvres zo di
vers als die van Cindy Sherman, Sherrie Levine, Robert 
Longo, Richard Prince of Lawler zelf. Ze bevroegen im
mers allemaal het statuut van beelden in een door visuele 
impulsen overspoelde mediamaatschappij. Dat deden ze niet 
als buitenstaanders; ze benaderden het systeem van binnen
uit, door nog meer van die beelden aan te leveren. Het valt 
op dat Lawler, hoewel ze zich nooit bij een groep of ‘bewe
ging’ wilde laten inlijven, in dit retrospectieve boek toch de 
noemer ‘pictures’ blijft hanteren. Over de jaren heen is na
melijk gebleken dat die term een aantal voordelen heeft. Hij 
alludeert op een 'genreverwarring' die Lawler in haar foto
grafische beelden bewust in de hand werkt. Hoewel het zon
der twijfel foto’s zijn, verwijzen haar beelden ook naar een 
schilderkunstige traditie, een indruk die Lawler nog versterkt 
door te spelen met de formaten of door de foto’s te omgeven 
met grote monochrome vlakken die rechtstreeks op de muur 
zijn geschilderd.
Lawler besteedt aandacht aan de picturale framing. Maar 
tegelijk beelden haar foto’s kunstwerken af. De camera 
onderzoekt het maatschappelijke en ideologische statuut van 
die kunst die - of het nu gaat om Degas, Warhol of oude 
kunst— altijd al een duidelijke sociale status verworven 
heeft. In een interview met Douglas Crimp, waarmee ze 
vroeger regelmatig samenwerkte, legt ze uit hoe haar werk 
zich bevindt tussen een inhoudelijke, institutioneel kritische 
en een formele, esthetiserende benadering. Het documen
taire aspect geeft de foto’s een schijn van neutraliteit, maar 
die wordt voortdurend doorprikt door de emotionaliteit van 
kleur en vorm. Voor Lawler ligt in de schemerzone tussen het 
sociologische en het esthetische de ruimte voor een artistieke 
kritiek.
Pictures That May or May Not Go Together ( 1997/98) is een 
werk dat zich in die schemerzone ophoudt. Een gekleurde 
cibachrome-afdruk toont een frontaal zicht op een rek in een 
galerieruimte, waar ‘pictures’, foto’ s en schilderijen, kortom 
beelden opgestapeld liggen. Een willekeurige verzamelaar 
kan er een paar komen uitkiezen, naargelang ze passen in zijn 
of haar interieur. Het spel van horizontale kleuren en lijnen 
herinnert evenwel onmiskenbaar aan de Colorfield Painting. 
Qm in die balansact tussen inhoud en vorm te slagen, is het 
van belang in welke context en op welke locatie men haar 
werk aantreft. Lawler wil het machtsspel van de kunstwereld 
niet ontmaskeren. Ze beseft dat ze dat niet kan. Haar beelden 
willen alleen kritische vragen stellen, kanttekeningen plaat
sen bij de werking van het systeem, om het in het beste geval 
doorzichtiger te maken. Daarom hoort haar werk thuis in 
musea of galerijen, zoals de Brusselse galerie Meert Rihoux, 
waar ze recent nog exposeerde.
Wanneer de beelden ‘voor zich’ spreken, zoals zij het zelf 
stelt, wanneer ze in hun verstilling een verhaal ontvouwen 
dat zich niet laat inpassen in een eenduidig politiek discours, 
kunnen zij een boodschap communiceren die tot effectieve 
reflectie aanzet. Does It Matter Who Owns It?, vraagt een 
foto van Lawler uit 1990 zich af. En zo ja, Who Chooses The 
Details?, voegt een ander beeld uit hetzelfde jaar daaraan 
toe. An Arrangement of Pictures is inderdaad een boek dat 
voor zich spreekt. Door de uitgekiende esthetiek en de 
zorgvuldige keuze van titels, vragen de beelden om een 
specifiek discours. In een vroegere tekst over Lawler merkte 
George Baker al op dat er een dringende nood is om Lawlers 
Specifieke bijdrage aan de geschiedenis van de naoorlogse 
kunst in kaart te brengen. An Arrangement of Pictures vormt 
een sleutelstuk voor zo’n onderzoek.
An Arrangement of Pictures van Louise Lawler werd in 2000 
uitgegeven door Assouline Publishing, 601 West 26th Street, 
18th floor, New York, 10001.NY, www.assouline.com (bij- 
huis: 26-28 rue Danielle-Casanova, 75002 Paris (01/ 
42.60.33.84)). ISBN 2-84323-211-2. (H.V.G.)

THE NAZIS. Het fotoboek The Nazis van de Pool Piotr 
Uklanski toont foto’s van mannen in Duitse legeruniformen, 
en toch staat er geen enkele echte nazi in. Uklanski verza
melde meer dan 160 publiciteitsfoto’s en videocovers van 
oorlogsfilms waarin nazi’s een prominente rol spelen. En 
hoewel hij daar geen letter commentaar bij geeft, schreeuwt 
deze bundeling om analyses en theses: The Nazis is een 
wonderlijk fotoboek dat de gebruiker moeiteloos naar con-
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clusies leidt over de representatie van het nazisme in fictie
films.
Het leeuwendeel van de foto’s is afkomstig uit Amerikaanse 
films, wat gezien de dominante Amerikaanse filmproduktie 
evident is. Er komen ook Franse films bij te pas, een enkele 
Oost-Europese, zelfs al eens een Duitse, maar Amerika deelt 

de lakens uit. Dat moet ons doen beseffen dat ons beeld van 
nazi’s in films hoofdzakelijk in Hollywood gefabriceerd 
werd. Of nog: dat de perceptie van het Derde Rijk mee be
paald werd door Robert Duvall, Anthony Quinn en Marlon 
Brando (hoewel we ons vooral minder bekende, ‘naamloze’ 
acteurs in nazirollen herinneren, blijken opvallend veel grote 
namen zo’n rol te hebben gespeeld.)
Hoe ziet de filmnazi eruit? Uklanski’s keuze laat toe om 
van een typologie te gewagen - en de vraag is dan of die 
ook op echte nazi’s van toepassing zou kunnen zijn. De film
nazi herkent men, naast zijn uniform uiteraard, nog het meest 
aan zijn blik. Die is opvallend vaak streng, op het onverbid
delijke af, en kan een pervers genoegen nauwelijks verber
gen. De geportretteerde wil aan de wreedaardige weg naar 
de overwinning een sadistisch plezier beleven. In tegenstel
ling tot bijvoorbeeld de filmindiaan, schuilt het gevaar waar 
de filmnazi voor staat niet in het woeste, het primitieve, maar 
in het gecultiveerde, het verfijnde, het decadente zelfs - wat 
hem veel ‘gevaarlijker’ maakt. Het keurig dichtgeknoopte 
uniform en de blinkende gespen verraden een hoog
ontwikkelde, maar negatieve beschaving (de film-GI daar
entegen loopt er ongeschoren bij, zijn hemd hangt open). 
Uklanski maakt duidelijk dat, zoals elke typologie, ook deze 
typologie dient om het getypeerde verschijnsel te beheer
sen. Het nazistische Kwaad moet een duidelijk gezicht krij
gen, pas dan kan het worden getemd en een plaats krijgen in 
de film. Dat kan niet anders, want film blijft een droom; in 
tegenstelling tot het echte nazisme is het filmnazisme uit
eindelijk toch geen nachtmerrie (een zeldzame uitzondering 
daarop is de Russiche film Ga en Kijk van Ivan Klimov uit 
1984, waarvan in dit boek geen foto is opgenomen). Nu zou 
het belachelijk zijn de film te verwijten dat hij het nazisme 
niet in beeld tracht te brengen zoals het zich heeft voorge
daan. Film laat zich eenvoudigweg niet in met het ‘werke
lijke’, maar met het ‘waarachtige’, en we weten maar al te 
goed hoe weinig die twee met elkaar te maken hebben. Toch 
is het goed om stil te staan bij het verschil tussen filmnazi's 
en echte nazi’s, en te begrijpen waarom in het bijzonder het 
nazisme zo moeilijk te ‘verfilmen’ valt. Filmnazi’s spelen 
in een verhaal, hebben een duidelijk herkenbaar gezicht, en 
als zodanig zijn ze als Kwaad ook makkelijk te herkennen. 
Echte nazi’s vertelden helemaal geen verhaal, ze waren pion
nen in een historische catastrofe. Maar bovenal, en vooral 
dat maakt hen zo weinig geschikt voor Hollywood: ze had
den maar heel af en toe het gezicht van een verfijnde moor
denaar. Het waren huisvaders, ambtenaren, boerenpummels, 
en zo zagen ze er dan ook uit. Het nazisme had niet één, 
maar duizend gezichten. Het kon zich ook daar verschuilen 
waar men het niet verwachtte. Film kan zo weinig duidelijk 
maken over de geschiedenis. Het boek van Uklanski doet 
dat wel.
Piotr Uklanski, The Nazis, verscheen in 1999 bij Sclo 
(Edition Patrick Frey), Weinbergstrasse 22A, 8001 Zürich 
(01/261.09.10). ISBN 3-905509-22-9. (B.M.)

ONDERGEDOKEN KUNST. Dit themanummer van Jong 
Holland verscheen naar aanleiding van het gelijknamig 
symposium in het Stedelijk Museum te Amsterdam, gehou
den op 4 mei jongstleden. Het is een interessant initiatief op 
een moment dat de roof en de restitutie van kunstwerken, 
die verdwenen tijdens de Tweede Wereldoorlog, volop in de 
‘maatschappelijke belangstelling’ staan. In het verleden stel
den de meeste West-Europese of Noord-Amerikaanse mu
sea weinig vragen over hun naoorlogse verwervingen. Het 
artistiek bezit was belangrijker dan het onderzoek naar de 
herkomst van de kunstobjecten. Had men die herkomst een 
halve eeuw geleden grondig nagekeken, dan zou het huidig 
onderzoek overbodig zijn. Dat de kwestie vandaag wel in
ternationale aandacht krijgt, heeft alles te maken met een 
derde generatie van de joodse bevolking die op zoek gaat 
naar de eigen roots, en naar zijn tragisch familiaal verleden. 
Volgens de auteurs impliceert deze hernieuwde aandacht ‘een 
algehele herbezinning’ op de oorlog, en hangt ze in Neder
land nauw samen met het onderzoeksproject Herkomst Ge
zocht van de Commissie Ekkart.'
Jong Holland behandelt de voor- en naoorlogse gebeurtenis
sen rond de Amsterdamse musea, het Gemeentemuseum Den 
Haag en het Groninger museum. De bijdragen beschrijven 
voornamelijk het in veiligheid brengen van de kunstwerken, 
de materiële beschadigingen aan gebouwen, de ‘foute’ ten
toonstellingen en de bewaarnemingen. Het is geweten dat de 
Duitse bezetter nauwelijks raakte aan de nationale en gemeen
telijke verzamelingen. Hun roofdoel in Frankrijk, België en 
Nederland was het ideologisch vijandelijk privé-bezit, en dan 
vooral (zij het niet uitsluitend) het joodse bezit. Een artikel 
van Eelke Muller, de gastredacteur van het nummer, gaat die
per in op de verdwenen joodse verzameling van Zoellner en 
een recent ontdekt schilderij van Max Liebermann.

Piotr Uklanski

Marlon Brando in Roots: The Next Generations, 
regie Georg S. Brown, 1979 (uit: The Nazis)

De bijdragen van de auteurs (Margreeth Soeting, Dick 
Brongers, Fransje Kuyvenhoven en Eelke Muller zelf) ge
tuigen van grondig onderzoek. Toch mist het nummer uit- 
eindelijk één essentiële zaak: het doet geen poging tot een 
coherent totaalbeeld. Het lijkt wel een historische puzzel, 
zonder dat de lezer weet uit hoeveel stukken de puzzel be
staat. Een eerste probleem is dat de problematiek veel inter- 
nationaler is dan de nationale onderzoeken wensen toe te 
geven. Het gaat niet enkel om een Duitse roof en een Neder
landse recuperatie. Alhoewel de joden het ergst getroffen 
werden, verloren tijdens de oorlogsjaren ook Russen, 
Litouwers, Tsjechen, Engelsen, Amerikanen van niet-joodse 
origine hun bezittingen, indien ze gevlucht waren. Ook de 
vrijmetselarij en de linkse politieke wereld werden zwaar 
beroofd. De Duitse roof was veel omvangrijker dan enkel 
kunstwerken, ze bestond ook uit archieven, numismatische 
verzamelingen en ganse bibliotheken.
Na 1945 kwamen cultuurgoederen van Duitse en Oosten
rijkse joden als vijandelijk bezit onder sekwestratie. De fa
milie Zoellner, afkomstig uit Berlijn, kon op weinig Neder
lands begrip rekenen toen ze na de oorlog haar bezittingen 
terug wilde. De zaak van de kunsthandelaar Goudstikker, 
van wie veel kunstwerken nu de Nederlandse musea sieren, 
is al even onfris, maar over deze delicate affaire zwijgt Jong 
Holland. Een kritische bijdrage over de verwezenlijkingen 
en de mislukkingen van de Stichting Nederlandsch Kunst
bezit ontbreekt eveneens. Met geen enkel woord wordt ge
rept over de verkopen, die georganiseerd werden voor de 
Nederlandse schatkist, waarbij men ‘ongeïdentificeerde’ 
kunstwerken en -objecten van de hand deed. Door deze vei
lingen werden deze cultuurgoederen door West-Europese 
overheden gelegaliseerd en kwamen ze in de kunsthandel 
terecht. Het waren gouden jaren voor de handelaren, die 
kunstwerken tot drie maal op een tiental jaar tijd verkocht 
zagen.
Bij de naoorlogse restitutie liepen zaken grondig fout. Bij de 
overheden primeerde op een passieve wijze het nationaal op 
het internationaal belang en op de restituties aan de beroof
den. Het symposium The Return of Looted Collections 
(1946-1996). An Unfinished Chapter, georganiseerd in 1996 
te Amsterdam, gaf wat dat betreft een accurater historisch 
beeld dan Jong Holland nu doet.
Kunsthistorici moeten begrijpen dat hun naoorlogse kunst
historische aanpak verantwoordelijk was voor veel non- 
restituties. Te veel aandacht ging naar de correcte toeschrij ving 
aan een kunstenaar, te weinig naar de identificatie van de 
beroofde. Wat gebeurde er bij voorbeeld met de kunstwerken 
van gedeporteerde kunstenaars als Abraham Fresco, ver
meld in het artikel 'Joodsche gevallen’ in de Nederlandse 
Kultuurkamer! Hoe ver ging de zoektocht naar de identifica
tie van de beroofden? In de inleiding van het themanummer 
lezen we dat de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse 
musea een afgesloten hoofdstuk was. Laat ons eerlijk zijn: 
vöor de meeste musea is de Tweede Wereldoorlog nog maar

--- —
Nieuwe Publicaties 

■ The Activist Drawing. Retracing SituationistArchitectures 
from Constant’s New Babylon to Beyond, red. Catherine de 
Zegher en Mark Wigley, MIT Press, Cambridge (Mass.), 
2001. ISBN 0-262-04191-x
■ Art and Feminism. Themes and Movements, red. Helena 
Reckitt en Peggy Phelan, Phaidon Press, London, 2001. 
ISBN 0-7148-3529-3
■ Marcia Brennan, Painting Gender, Constructing Theory, 
The Alfred Stieglitz Circle and American Formalist 
Aesthetics, MIT Press, Cambridge (Mass.), 2001. ISBN 0- 
262-02488-8
■ Marie José Burki, Time After, Time Along, The River, La 
Lettre Volée, Brussel, 2001. ISBN 2-87317-122-7
■ Ina Boiten, Publieke kunst. Nieuwe dimensies in ruimte 
en tijd, voor kunstenaar en publiek, NAi Uitgevers, Rotter
dam, 2001. ISBN 90-5662-210-2
■ Recording Conceptual Art. Early Interviews with Barry, 
Huebier, Kattenbach, LeWitt, Morris, Oppenheim, Siegelaub, 
Smithson and Weiner by Patricia Norvell, red. Alexander 
Alberto en Patricia Norvell, University of California Press, 
Berkeley, 2001. ISBN 0-520-22011-0
■ Richard Coyne, Technoromanticism. Digital Narrative, 
Holism, and the Romance of the Real, MIT Press, Cambridge 
(Mass.), 2001. ISBN 0-262-53191-7
• Georges Didi-Huberman, Génie du non-lieu. Air, 
poussière, empreinte, hantise, Les Editions de Minuit, Paris, 
2001. ISBN 2-7073-1737-3
■ Joanna Frueh, Monster/Beauty. Building the Body of 
Love, University of California Press, Berkeley, 2001. ISBN 
0-520-22114-1
■ Pascal Gielen, Esthetica voor beslissers. Aanzet tot een 
debat over een reflexief cultuurbeleid, Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap Adminstratie Cultuur - Lannoo, 
Brussel -Tielt, 2001. ISBN 90-209-4505-x
■ Charles Green, The Third Hand. Collaboration in art 
from Conceptualism to Postmodernism, University of 
Minnesota Press, Minneapolis, 2001. ISBN 0-8166-3731-x 
■ Maud Lavin, Clean New World. Culture, Politics and 
Graphic Design, MUIT Press, Cambridge (Mass.), 2001. 
ISBN 0-262-12237-5
■ Therese Lichtenstein, Behind Closed Doors. The Art of 
Hans Bellmer, University of California Press, Berkeley, 
2001. ISBN 0-520-20984-2
■ Jacques Rancière, L’inconscient esthétique, Galilée, Paris 
2001. ISBN 2-7186-0554-5
■ Anne Rorimer, New Art in the 60s and 70s. Redefining 
Reality, Thames & Hudson, London, 2001. ISBN 0-500- 
23782-4
■ Christian Ruby, L’Art public, un art de vivre la ville, La 
Lettre Volée, Brussel, 2001. ISBN 2-87317-122-7
■ Kenneth E. Silver, Making Paradise. Arts, Modernity and 
the Myth of the French Riviera, MIT Press, Cambridge 
(Mass.), 2001. ISBN 0-262-19458-9
■ Philippe Terrier-Herman, Internationales, met Barbara 
Visser en Thomas Buxo, Artimo Foundation, Amsterdam, 
2001. ISBN 90-75380-34-8
■ Gilles A. Tiberghien, Nature, Art, Paysage, Actes Sud, 
Nîmes, 2001. ISBN 2-7427-2849-x
■ Ton Verstegen, Tropismen. Metaforische animatie en 
architectuur, Nai Uitgevers, Rotterdam, 2001. ISBN 90- 
5662-205-6
■ WochenKlausur, Sociopolitical Activism in Art, red. Wolfgang 
Zinggl, Springer Verlag, Wien, 2001.ISBN 3-211-83415-x 

pas begonnen. De overheden en de musea zijn tot stappen 
gedwongen door de rechthebbenden en de media, niet uit 
eigen initiatief. We kunnen dus beter kritisch blijven tegen
over dit verleden, en ons behoeden voor het heroïsche beeld 
als zou elk West-Europees en Noord-Amerikaans museum 
een joodse kunstcollectie hebben gered - zoals in de jaren 
zestig elke Duitser de indruk gaf een jood verborgen te 
hebben. Laat ons niet vergeten dat veel fout liep voor, tijdens 
en na de Tweede Wereldoorlog en dat er ook in de museale 
middens onverschilligheid en hebberigheid heerste.
Ondergedoken kunst. Musea en collecties in de Tweede 
Wereldoorlog is een themanummer van Jong Holland, Tijd
schrift voor kunst en vormgeving na 1850, jrg. 17, nr. 2, 
2001. (J.L.)

Coördinatie: Dirk Pültau

Medewerkers: Carel Blotkamp, Petra Brouwer, Wouter 
Davidts, Fredie Floré, Kees Keijer, Jacques Lust, Sven 
Lütticken, Bart Meuleman, Rogier Schuhmacher, Jorinde 
Seijdel, Kim Thehu, Lieven Van Den Abeele, Dries Vande 
Velde, Hilde Van Gelder, Camiel van Winkel, Nicoline 
Wijnja, Etienne Wynants
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen 
kunnen worden in de agenda...
De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch, een Nederlands en een 
Europees gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaatsnaam, en 
per plaatsnaam alfabetisch naar de naam van de tentoonstellingsruimte 
gerangschikt. De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alternatieve ruimten... Initiatieven van open
bare instellingen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de 
agenda opgenomen, zelfs als slechts eenmaal per jaar geadverteerd wordt. 
Andere initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een 
steunabonnement voor zes vermeldingen (2000 Bfr/110 Nfl) of een abon
nement voor eenmalige vermeldingen (750 Bfr/40 Nfl). Stortingen van 
Belgi sche tentoonstellingsruimten dienen te worden vetrichtop het rekening
nummer 422-2181611-46. Stortingen van Nederlandse op het rekening
nummer 63 31 38 452 van Kredietbank Nederland. De opname in de agenda 
betreft de naam van de instelling, het adres, het telefoonnummer en de 
openingsuren. De gegevens (de titel van de tentoonstel ling(en), de naam van 
de kunstenaar(s) en het genre van het werk) hebben enkel betrekking op de 
période die de aflevering van De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

■ Paleis voor Schone Kunsten Vereniging voor Tentoonstellingen 
Koningsstraat 10 -1000Brussel ©02/507.84.66 - dagelijks 10-18u vr 10-20u 
“Abstractie en precolumbiaanse kunst’/Marthe Wéry [tot 16/9]
Li Yuan-Chia [tot 9/9]
■ Museum voor het Kostuum en de Kant
Violetstraat 6 -1000 Brussel <£> 02/512.77.09 - ma-di do-vr 10-12u3013u30-l 7u 
za-zp 14-16u30
“De dolle jaren 1920-’30. Damesmode tussen droom en werkeljkheid” [tot 31/12]
■ Institut Supérieur pour l’Etude du Langage Plastique
Waterloolaan 31-1000 Brussel <£)02/513.56:62 - ma-za 9u30-l 9u
“Le ciel au-dessus de Bruxelles” - Olivier Koulischer - grafiek [6/8 tot 8/9]
■ Chinees paviljoen
Van Praetlaan 44 -1020Brussel <£>02/268.16.08
"Yixing, de kunst van de purperen theepot’ [tot 2/10]
■ Galerie Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat6-8 -1050Brussel <£>02/639.67.30 -di-za 12-18u
“Tableaux 2001” - Yves Oppenheim [tot 28/7]
■ De Pianofabriek
Fortstraat 35a -1060 Brussel <£>02/53809.01 - ma-vr 10-17uza-zp 13-18u
‘Casaiural”-YvonneDeGrazia,RikdeBoe,PeterMorrens,LieveD’Hondt,Wemer 
Cuvelier, Hans Verhaegen, Lucia Penninckx... [tot 27/7]
■ Espace Photographique Contretype
Verbindingslaan 1 -1060 Brussel <£>02/538.42.20 - di-zo 13-18u
"Ardenne restante” - Daniel Michiels [21/8 tot 2/9]
■ Le Botanique
Koningsstraat 236 -1210 Brussel <£>02/226.12.11 - di-zo 11-18u vr ll-21u 
“Exodes et les enfants d’exode” - Sabastiano Salgado - fotografie [tot 29/7]

Louvain-la-Neuve

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal1 -1348Louvain-la-Neuve <£>010/47.4841-ma-vr 10-18uzp 14-18u
“Leuven - Louvain-la-Neuve. Aller retour" [tot 22/9]

Mechelen 

■ Cultureel Centrum A. Spinoy
Minderbroeders gang 5 - 2800Mechelen <£>015/29.40.00- di-zp 10-18u
Gust Dierickx, Willy Meysmans [tot 19/8]
■ Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder de Toren - 2800 Mechelen <£>015/29.40.14 - wo-zp 10-18u
“Horta and After. 25 Masters of Modem Architecture in Belgium"P'Vlees en Beton 
1984-2001" [tot 2/9]
■ Museum Schepenhuis
Steeenweg 1 - 2800 Mechelen
“In de verbeelding van ruimte” - Jean-Paul Laenen, Bart Decq [tot 2/9]

Mol

■ Jakob Smitsmuseum
Sluis 155 - 2400Mol <£>014/31.74.35 - di-zp 14-18u
“Het Molse landschap” [tot 12/8]

Charleroi Namur
Aalst

■ Galerie In Situ
Arbeidsstmat 108-110 - 9300Aalst ©053/71.06.46 - wo-w 13-18u
Sjoerd Buisman - sculpturen [8/9 tot 20/10]
■ Stad Aalst
Grote Markt 3 - 9300 Aalst
“Kunstgaleries in Aalst van 1968 tot vandaag” [16/6 tot 16/9]
■ Cultureel Centrum De Werf
Molenstraat51 - 9300Aalst <£>053/76.13.11 - di-vr 10-12u 14-17u ta-w 14-17u
“Kunstgaleries in Aalst van 1968 tot vandaag” [tot 16/9]
■ Stedelijk Museum Oud-Hospitaal
Oude Vismarkt 13- 9300Aalst <£>053/70.26.60- di-vr 10-12u 14-17u za-w 14-17u 
“Kunstgaleries in Aalst van 1968 tot vandaag” [tot 16/9]

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charlemi/Mont-sur-Marchienne <£>071/43.58.10 - 
di-zp 10-18u
“Becoming Nancy Drew & Dating Surveillance Project” - Laurie Long/ 'Les acteurs 
du rêve” - Raymond Voinquel [tot 16/9]

De Haan 

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Nieuwe Steenweg 361 - 8420 De Haan <£>058/51.47.57 - do-ma 14-18u
Claudy Gielczynski, Erwin Peeters [2/6 tot 30/7]
Jean-Pierre Zinje, François Verbeke - schilderijen, sculpturen [4/8 tot 1/10]

■ Maison de la Culture de la Province de Namur
Avenue Golenvaux 14 - 5000Namur <£>081/22.90.14 - dagelijks 12-18u 
‘La pierre. Dialogues et métamorphoses III" /Tin bel été” [tot 11/8]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke <£>058/51.47.57- vr-zp 14-18u
Marlis Thetard. Nucha [tot 29/7] - Taf Wallet - schilderijen [5/8 tot 30/9]

Oostende

Aarschot

■ Speelhoven
Haterbeekstraat 90 - 3200Aarschot <£>016/56.80.03 - wo-zp 14-19u
“Speelhoven 2001. De natuur bestaat niet” - Michel Blazy, Delphine Coindet, Cel 
Crabeels, Alec De Busschère, Alain Géronnez, Mara Goldberg, Hans Op De Beeck, 
Hugues Reip [2/9 tot 7/10]

Dendermonde

■ Galerij Salix, Wielewaal
Broekkantstraat 248 - 9200Dendermonde <£>052/21.02.59 ■ za-ZP 14-18u
"Vlassenbroek Open” [tot 16/9]

Deurle

■ 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]
■ Vrienden van het P.M.M.K. het Kunsthuis
Straatje-zpnder-Eind - 8400 Oostende <£>059/70.51.51 - vr-zp 15-18u
“Numen” - Jan Vindevogel - tekeningen [tot 29/7]

Otegem

Antwerpen 

■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen <£>03/233.13.45 - do-zp 13u30-18u
“Naar oude meestere F’ - Sam Dillemans [tot 9/9]
■ Fins Cultureel Centrum
Italiëlei 69 - 2000Antwerpen <£>03/231.87.51 - zp-di 14-18u do 14-20u
“Balk hut dorp. Bouwen in hout in de Finse archipel en Karelië" [tot 26/8]
■ Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 -2000Antwerpen <£>03/202.46.27 - di-zp 10-17u
'Provinciale Prijs Schilderkunst 2000" - Steve Vari Den Bosch, Vincent Geyskens.
Boy Stappaerts [tot 29/7]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen <£>03/23878.09 - di-zp 10-17u
“Venus, van Cranach tot Cézanne” [tot 19/8]
•MUHKA
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen <£>03/238.59.60 - di-zp 10-17u
“Straatman cometh!" - Angel Vergara [tot 7/10]
“Atelier d’artistes. Foto’s uit de intimiteit van de beeldende kunstenaar” - Lieven
Nollet [tot 26/8]
“Mutilate?” [tot 7/10]
■ NXCC.
Pourbusstraat5-2000Antwerpen <£>03/216.08.71 -wo-za 14-18u
“The Big Show 2. Healing” - Joseph Beuys, Guillaume Bijl, Isaac Carlos, Stan
Douglas, Fischli & Weiss, Karin Hanssen, Boris Mikhailov... [tot 2/9]
•Elzenveld

St.-Jorispoortstraat27bis - 2000Antwerpen <£>03/223.56.10 - do-zp 12u30-17u30
Gaston De Mey, Ofelia Rodriguez, Ron Van De Vyver [20/7 tot 9/9]
■ Van Laere Contemporary Art
Verlatstraat23-25 - 2000Antwerpen <£>03/257.14.17 - di-za 14-18u
“In the Summertime” (enkel op afspraak) [-Z7 tot 48]
■ Fifty One Fine Art Photography
Zirkstraat20 - 2000Antwerpen <£>03/289.84.58 - di-zp ll-18u
Dana Hoey, Tom Hunter, Adam Baer [tot 4/8]
■ De Branderij
Bleekhofstraat 24 -2018Antwerpen <£>03/226.79.53 -zp 14-18u
“Een Hollands sprookje” - Roland Berning, Cisca Bogman, Pauline Hill, Jacqueline
Lamme,.. [tot 22/7]
Phil Bloom, Martin uit den Bogaard [29/7 tot 23/9] 
■ Galerie Mercator
Desguinlei 100 - 2018Antwerpen <£ - ma-vr 9-17u zp 14-17u
“Wijzen van wonen” - Gery De Smet [tot 16/9]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwerpen <£>03/238.40.34 - ma-vr ll-13u 14-18u
Mia Laenen - schilderijen [7 tot 27/9]
■ Galerie Annie Gentils
PeterBenoitstraat40-2018Antwerpen <£>03/216.30.28-wo-za 14-18u
Hans Segers [tot 31/8]
•Lokaal 01
Provinciestraat 287-2018Antwerpen <£>03/23881.66-do-za 13-17u
Theo van Meerendonk [7 tot 29/9]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen <£>03/827.15.34 - di-zp 10-20u
"Works on Land” - Carl Andre [tot 29/7]
“Van huis tot huis. Sculpturale architecturen en architecturale sculpturen” - Timm 
Ulrichs [tot 19/8]

Beersei 

■ Dominium
Schoolstraat 71 -1650Beersei <£>02/37817.60 - vr 14-22u za 10-18u zp 14-18u 
“Archeologia.Geïnspireerddoorveniwenenbeschavingen”-schilderijen,keramiek, 
installaties [tot 21/7]

Brugge 

■ De Bond
Buiten de Smedenpoort1 -8000Brugge <£>050/4430.48-wo-ma 10-12u3013u30-17u 
“Kiezen voor Kunst Laureatencircuit 2000” [tot 9/9]

Brussel 

■ Stadhuis Brussel
Grote Markt -1000Brussel <£>02/279.45.12 - di-zp H-18u 
“Eye of the Beholder” - J. Stanfield - fotografie [tot 29/7] 
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 
Jubelpark 10 -1000Brussel <£>02/741.73.00 - di-zp 10-17u 
“Schatten uit het Museum van Tianjin” [tot 5/8]

■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle <£>09/282.51.23 - di-vr 13-17uza-ZP ll-17u 
“Zeldzame weelde” [tot 23/9]

Gaasbeek 

■ Kasteel van Gaasbeek
Kasteelstraat 40 -1750 Gaasbeek <£>02/532.20.38 - dagelijks 9u30-17u30 
“Hortus Panoramicus” - Hedwig Brouckaert, Geert Goiris, Ronny Heiremans, Els
Vanden Meerech, Katleen Vermeir [tot 7/10]

Gent

■ Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark - 9000 Gent <£>09/222.17.03 - di-zp 9u30-17u
“Zeldzame weelde” [tot 23/9]
■ Stedelijk Museum voor Actuele Kunst
Citadelpark 1 - 9000 Gent <£>09/221.17.03 - di-zp 10-18u
“a-h” - Johannes Kahre [tot 19/8] - “Cold Fusion” - Rob Bitza [tot 5/8]
Stanley Brouwn [ 18/8 tot 30/9] - Miroslav Balka [18/8 tot 7/10]
E Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) - 9000 Gent <£>09/269.29.10 - di-zp I0-17u
“Shoes or no Shoes? Het Museum voor Schoene Kunsten” [tot 26/8]

Hasselt 

■ Provinciaal Centrum voor Beeldende Kunsten, Begijnhof
Zuivelmarkt33 - 3500Hasselt <£>011/29.59.70 - di-za 10-17uzp 14-17u
Koen van denBroek/’6th International SeminaronPhotography”-OlivierChristinat, 
Gilbert Fastenaekens, Erwin Olaf/‘Retrospectieve Bertien van Manen” [tot 22/7] 
“Private Language” - Yves Velter [21/7 tot 2/9]
Hugo Duchateau, Sergio Debeuckelaer [ 1/9 tot 7/10]

Hoogstraten 

■ Stedelijk Museum
Begijnhof9-ll -2320Hoogstraten <£>03/314.65.88-wo-zp 14-17u 
“Retrospectieve Cécile Cauterman"T‛Alfred Ost in zwarten wit" [tot 2/9]

Knokke-Heist

■ Cultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan 32 - 8300 Knokke-Heist <£>050/61.04.30 - ma-zo 12-22u 
“26ste Internationale Kunst- en Antiekbeurs” [4 tot 15/8]

Kortrijk

■ Groeninghekapel
Gmeninghestraat z/n - 8500 Kortrijk <£>056/25.78.92 - di-zp 16-21u
A.W.G. bOb Van Reeth Architecten” [tot 29/7]
■ Foto Antiquariaat AnamorFose
Houtmarkt 21 - 8500 Kortrijk <£)056/20.45.25 - vr 16-20u za 9-13u
“Hommage à Monsieur Anonyme” [7/7 tot 25/8]

Liège 

■ Centre Culturel Les Chiroux
Place des Carmes 8 - 4000 Liège <£>04/220.8888 - di-za 13-18u zo H-16u30 
“Notre Congo/Onze Kongo. La propagande coloniale belge. Fragments pour une 
étude critique” [tôt 25/8]

Lokeren 

■ Centrum voor Ruimtelijke Kunst Park ter Beuken 
Groendreef8-9160Lokeren <£>09/340.50.51 -dagelijks8-2lu 
“Stellar Octopus” - Johan Tahon [tot 7/10]

Loppem

■ Kunsthalle Lophem
Torhoutsesteenweg 52A - 8210 Loppem <£>050/20.95.18 - do-za 14-20u zp 11-13u
Gitte Villesen [20/8 tot 30/9]

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem <£>056/64.48.93 - wo-zp 14-18u
Johan Tahon - sculpturen [9/9 tot 21/10]

Schriek 

■ ‘tGewet&
Hoogstraat 23 - 2223 Schriek <£>0497/92.90.62
“Kunstwand 8” [25 en 26/8 en 1 en 2/9]

Sint-Niklaas

■ Stedelijk Museum Zwijgershoek
Regentiestraat 61-63 - 9100 Sint-Niklaas <£>03/777.29.42 - di-za 14-17u zp 10-17u
“A Space 2001” - Wim Cuyvers, Philippe José Tonnard,... [tot 29/7]
“Nomaden. Textiel en hadendaagse kunst uit India, Afrika en België” [tot 25/8]

Stavelot 

■ Galerie ie Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970 Stavelot <£>080/86.42.94 - vr-zp 14-I9u
Bemand Gilbert, Jean-Luc Moerman - schilderijen [5/8 tot 23/9]

Strombeek-Bever

■ Cultured Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein z/n -1853 Strombeek-Bever <£>02/263.03.43 - dagelijks 10-22u
Boris Saverys - fotografie [tot 9/9]

Tienen

H Het Toreke
Grote Markt6 - 3300 Tienen <£>016/80.56.66- di-zp 10-17u
“Geletterd” - Luc Vandeborght, Dirk Boulanger [tot 9/9]

Turnhout

■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat42 - 2300 Tumhout <£>014/41.94.94- di-za 14-18uzP 10-12u 14-18u 
“Fik van Gestel in confrontatie” - Alexander Jansen, Boy Stappaerts,... [tot 2/9]

Waasmunster 

■ Galerij van Kasteel van Blauwendael
Kerkstraat 21 - Waasmunster
“Cuesta 2001” - Karel Cornelis, Myriam Laquière, Walter Schelfhout,... [tot 31/8]

Watou

■ Poëziezomer Watou
Kapelaanstraat 2 - 8978 Watou <£>057/38.80.93 - dagelijks 14-I9u
‘Poëziezomer 2001. Een lege plek om te blijven” [tot 9/9]
■ Paul Reniere & Martine Depla Les Messagers de F Angoisse 
Steenvoordestraat5 - 8978 Watou <£)057/38.83.27- dagelijks 
"Binnenzicht" - Reniere & Depla [tot 15/9]

Zonnebeke

■ Cultureel Centrum De Poort
leperstraat 7 - 8980 Zonnebeke <£>051/77.04.41 - wo+za 14-18u zo 10-12u 14-I8u
“Kasteel van Zonnebeke. Kamers op een kier” [-T1 tot -/9]

Duitsland

Aachen 

■ Ludwig Forum fur Internationale Kunst
Jülicherstrasse 97-109 - 52058Aachen <£>0241/180.71.04 - di+do 10-17 wo+vr 
10-20u za-zp ll-17u
“Dennis Oppenheim. Land and Body” [tot 29/7]

D
e W

itte Raaf 92 • juli-augustus 2001

3 7



Baden-Baden 

■ Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a - 76530Baden-Baden ©07221/232.50 - di-zo ll-18u
“Ich bin mein Auto. DerTraumvom rasenden Körper in der zeitgenössischen Kunst”
- Thomas Demand, Rita McBride, Arman, Jason Rhoades,... [tot 29/8]

Bertin

■ Neue Nationalgalerie
Potsdajner Stra/le 50 -10785 Berlin ©030/226.26.56 - di-vr 10-20u za-W ll-20u 
dol0-22u
“Light Gaines” - Ann Veronica Janssens [tot 5/8]
■ Akademie der Kiinste
Hanseatenweg 10-10557Bedin-Tiergarten <£>03069.07.6-0-ma 13-19udi-zp 10-19u
“Hugo Haring (1882-1958)” [tot 5/8] - "Viertakter" - Micha Ullman [tot 2/9]

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4-53113 Borm ©0228/91.71.202- di-wo 10-2lu do-zo 10-19u
“Exciting Times are Ahead” - David Hockney [tot 23/9]
“Landscapes from Brueghel to Kandinsky” [7/9 tot 9/12]
■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn <1)0228/77.62.12 - di-zio 10-18u
"Zeichnung Heute UT’ - Stephan Baumkotter, Suse Wiegand, Isabel Zuber [tot 12/8]
Lee Ufan - schilderijen [tot 9/9]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119 Bonn £>0228/69.39.36 -di-zo ll-17udo ll-19u
Jean-Jacques Rullier [tot 2/9] - “Give aways" [18/7 tot 12/8]

Düsseldorf

■ Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5 -40213 Düsseldorf <D0211/83.810- di-zo 10-18u vr 10-20u
“Paul Klee. Kleinode. Die Sammlung”/”Julius Bissier. Grosse der Stille” [tot 26/8]

Essen

■ Museum Folk wang Essen und Stadtische Galerie
Goethestrafie 41 - 45128 Essen <1)0201/88.45.314 - di-zo 10-18u vr 10-24u
‘ Wenn Berlin Biarritz ware” - fotografie [tot 29/7]
“Moving Pictures. 5. Internationale Foto-Triennale" [tot 23/9]

Frankfurt

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt <D069/29.9&82.20- wo-za ll-22u di+zo ll-19u 
“Frankfurter Kreuz. Transformationen des Alltaglichen in der zeitgenössischen 
Kunst’ [tot 12/8]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44-60311 Franlfurt £069/28.53.30 - di do-vr 12-19uwo 12-20u za ll-19u 
zo ll-18u
“Neue Welt’ - Haluk Akakce, Pawel Althamer, Kai Althoff, Jérôme Bel, Malachi
Farrell, Rodney Graham, Mike Kelley... [tot 23/9]
■ Museum fiir Moderne Kunst
Domstrasse 10-60311 Frankfurt-am-Main £>069/212304.47- di-zo 10-17uwo 10-20u 
“Szenenwechsel’’-John Baldessari.Cecily Brown, Franz ErhaldWalther,Rosemarie 
Torckel, Andreas Gurksy... [tot 2/9]
■ Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai43 - 60596 Frankfurt-am-Main £>069/21.23.84.71 - di-zo 10-17u 
wol0-20u
“Blobmeister. Erste gebaute Projekte” [tot 5/8]

■ Alte Pinakothek
Barer Strasse 27- 80799München £>089/23.80.52.16 - di-zo 10-17u do 10-20u 
“Murillo (1618-1682). Kinderleben in Sevilla” [tot 26/8] 
■ Neue Pinakothek
Barer Strasse 29- 80799München £>089/23.80.50-di 10-20uwo-zo 10-I7u 
“Edouard Vuillard Les Tasses noires. Arbeiten auf Papier 1903-1928” [tot 12/8] 
“Marino Marini. Die Spur der Farbe" [tot 22/7] 
■ Villa Stuck
Prinzregentenstrube60-81675München £)08S)/45.55.51.25- di-zo 10-17udo 10-21u 
"Gürtelschliessen im Jugendstil” [tot 6/1 ]

Münster

■ Westfalisches Landesmuseum fiir Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 - 48143 Münster £>0251/59.07.01 - di-zo 10-18u
“Plug-In. Unity and Mobility” - Absalon, Ashley Bickerton, Roland Boden, Carsten
Holler, Olaf Metzel, Atelier van Lieshout, Costa Vece... [tot 29/7]
“Judocus Vredis. Kunst aus der Stille. Eine Klosterwerkstatt der Diirerzeit” [tot 5/8] 
“Von Edgar Degas bis Gerhard Richter. Arbeiten auf Papier aus der Sammlung des 
Kunstmuseums Winterthur" [tot 26/8]

Nürnberg

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strafe 32 - 90402 Nürnberg £>0911/231.24.03 - di-zo 10-17u wo 10-20u
“Ein gut plaziertes Helm ist wie ein beruhigender Bliek” [tot 12/8]

Ulm

■ Stadthaus Ulm
Miinsterplatz 50 - 89073 Ulm £)0731/161.77.40- ma-vr 9-18u za-zo ll-18u 
"Ichlinge + Mehrlinge" - Gloria Friedmann [tot 9/9]

Weil am Rhein

■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstrafe 1 - 79576 Weil am Rhein £>07621/70.22.00 ■ di-vr 14-18u 
zn-zo ll-17u
“Bezeten” - vormgeving [tot 25/11]

Wolfsburg

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg £>05361/266.90 - wo-za ll-18u di+zo ll-20u 
“Update #3. What looks good today...” - Tobias Rehberger, Michel Majerus, Neo 
Rauch, Daniel Pflumm... [tot 19/8]

Frankrijk

Antibes

■ Musée Picasso
Château d’Antibes - 06600Antibes £>04.93.33.67.67- di-zo 10-18u
“Retrospectieve Constant” [tot 15/10]

Artes 

■ Rencontres Internationales de la Photographie
10, Rond-point des Arènes -13200Arles £>04.90.96.76.06 
“L’anonyme” [tot 19/8]

Nantes

■ Musée des Beaux-Arts de Nantes
Rue Georges-Clemenceau 10 - 44000Nantes £>02.40.41.65.65 - wo-ma 10-18u
“Dialogueininterrompu”-JuanMunoz,GiuseppePenone,SigmarPolke,... [tôt 19/11]
“La salle des primitifs, nouvelle présentation” [tôt 1/10]

Nice

■ Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain
Promenades des Arts - 06300Nice £>04.93.62.61.62 - wo-ma 10-18u
“Arman. Passage à l’acte” [tôt 14/10]
■ Villa Arson
avenue Stephen Liégeard20- 06105Nice cedex 2 £>04.92.07.73.80 - di-za 13-18u
Paul McCarthy [tôt 23/9]

Nîmes

■ Ecole des Beaux-Arts de Nîmes Hôtel Rivet
Rue du Chapitre 16 - 30000Nîmes £>04.66.76.70.22
“Une partie de campagne. Travaux des élèves"P‛Lejardin des artifices” [tôt 3/8 en 
27/8 tôt 16/9]

Paris 

■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris £>01.47.03.12.50- di 12-21u30 wo-vr 12-19u 
za-zo 10-19u
Eduardo Chillida [tôt 16/9]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004 Paris £>01.44.7812.33 - dagelijks ll-21u
“Pour une architecture-action. Paysages et dispositifs” [tot -/9]
Raymond Hains [tot 3/9]
“Acquisitions du cabinetd'art graphique. D’ArtaudàTwombly.unchoix”/'Adalberto 
Libéra (1903-1963). Les formes de la raison” - architectuur [tot 26/9]
“Alfred Hitchcock et l’ait Coïncidences fatales” [tôt 24/9]
■ Maison Européenne de la Photographie
Rue de Fourcy 5-7- 75004 Paris £>01.44.78.75.00 - wo-zo ll-20u
“Le désastre du moi. Oeuvres 1996-2001”- JürgenKlauke/'Bilan provisoire 1983- 
1999” - Jean-Philippe Reverdot/ ’Eblouissements” - Rossella Bellusci/'Le jardin 
Niwa” - Keiichi Tahara/"'Dans l’appartement d’André Kertész à New York"/Jeno 
Detvay [tôt 2/9]
■ Centre National de la Photographie
Rue Berryer 11 - 75008Paris £>01.53.76.12.32 - wo-ma 12-19u
Sam Taylor-Wood - fotografie, video [tôt 27/8]
■ Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 Paris £>01.53.67.40.00 - di-vr 10u-17u30 
za-zo 10u-19u
“De l’adversité nous vivons” [tôt 30/9] - Niele Toroni [tôt 16/9]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris Cedex 01 £> 01.40.20.50.50 - do-zo 9-18u 
ma+wo 9-21u45
“Le quartier du Louvre au XVII siècle” [tôt 31/12]
“Les gemmes de Louis XIV”/"L'étrange et le merveilleux en terre d’Islam” [tôt 23/7] 
“Le trésor de la Sainte-Chapelle” [tôt 27/8]

Perpignan

■ Ecole supérieure d’art
Rue Maréchal Foch 3 -66000Perpignan £>04.6866.31.84 -
“Monte veritas” - Kai-Annett Becker, Lori Hersberger, Christine Borland,... [tôt 18/8]

Quimper

Hannover
Avignon

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover £>0511/32.45.94 - di-zo ll-17u wo ll-21u 
“Primetime” - Bjorn Melhus/’Der Zeichnungsgenerator" - Hannes Kater [tot 29/7]

E Collection Lambert

Rue Violette 5 - 84000Avignon £>04.90.16.56.20 - di-zo ll-19u 
“Collections d’artistes” [tot 14/10]

■ Le Quartier
Place du 137è RI. - 29107Quimper £>02.9855.55.77- di-za 10-18u zo 14-17u 
“Frac Bretagne, la collection affinités” [tôt 7/10]

Reims

Kleve
Carquefou

■ Museum Kurhaus Ewald Mataré Stiftung
Tiergartenstrasse41 - 47533 Kleve £>02821/75.010 - di-zo 10-18u 
“Walking the Une” - Richard Long [tot 23/9]

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou £>02.2801.50.00- wo-vr 12-18u za-zo 15-19u
Philippe Gronon [tot 9/9]

■ Le Collège Frac Champagne-Ardenne
Place Museux 1 - 51100 Reims £> 03.26.05.78.32 - di-zo 14-18u 
“Poetic Lambda” - Saâdane Afif/John Bock [tôt 19/8]

Saint-Etienne

Köln
Dijon
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■ Museum fiir Angewandte Kunst
An der Rechtschule - 50667Köln £>0221/221.238.60 - di-zo ll-17u wo ll-20u 
“Unwearable. Fashion as Sculpture” - Jan Fabre, Sylvie Fleury, Christine & Irene 
Hohenbüchler, Fabrice Hybert, Michelangelo Pistoletto... [tot 6/9]
■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstrqfle 1 - 50667Köln £>0221/221223.79 - di 10-20u wo-vr 10-18u 
zozo ll-18u
James Coleman [-/7 tot -/9]
“Kiosk A History of Photographic Reporting 1843-1973” [tot 16/9]
■ Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse39-50667Köln£)0221/221.221.19-dil0-20uwo-vrl0-18uza-zoll-18u
“Miracle de la couleur. Fondation Corboud” [7/9 tot -/11]
“Genius without a Name. The Master of St Bartholomew Altarpiece” [tot 19/8]
■ Römisch-Germanisches Museum
Roncalliplatz4 - 50667Köln £>0221/221.244.38 - di-zo 10-17u
“Basilicata. Land des Dionysos” [tot 29/7]
■ SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7- 50670Köln £>0221/226.24.33 - di 12-20u do-ma 12-17u
‘Tanz und Bewegung” - Wilhelm Gorré [tot 31/7]
“Zwei Freundinnen der Kunst Annelise Loffler and Anneliese Planken” [tot 19/8] 
"Füe" - Usa Rastl [tot 14/8]
■ Museum fiir Ostasiatische Kunst
Universitütsstnisse 100 - 50674Köln £>0221/940.518-0 - di-zo ll-17u do ll-20u
“Soul of Japan. Life in Nature” [tot 4/10]
■ Josef-Haubrich-Kunsthalle
Jostf-Haubrich-Hqfl - 50676Köln £>0221/221.223.35 - di 10-20u wo-vr 10-18u 
zo-zo ll-18u
“From Fra Angelico to Bonnard Masterpieces from the Gustav Rau Collection” [tot -/8]

■ Le Consortium, centre d’art contemporain
Rue de Longvic37- 21000Dijon £>03.80.6845.55 - di-za 14-I8u
"Cosmodrome” - Dominique Gonzalez-Foerster, Jay-Jay Johanson [tot 28/7]
■ Le Consortium
Rue Quentin 16 - 21000Dijon £>03.80.30.75.23 - di-za 14-18u
“Quelle architecture pour Mars? Les films de Dominique Gonzalez-Foerster” [tot 28/7]

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000Saint-Etienne £>04.77.79.52.52 -wo-ma 10-18u
“Les réalismes et l’ait militant 1930-1990"/'De François Boucher à Sigmar Polke.
Dessins de la collection” [tôt 3/9]

Sète

Krefeld

■ Kaiser W ilhelm Museum
Karisplatz 35 - 47798 Krefeld £>02151/77.00.44 - di-zo ll-17u
“More Details from an Imaginary Universe” - Matt Mullican [tot 12/8]
■ Museum Haus Lange & Haus Esters
Wilhelmshcfallee 91-97-47798 Krefeld £>02151/77.00.44 - di-zo ll-17u
“More Details from an Imaginary Universe” - Matt Mullican [tot 12/8]
“Rom the Lauffs Collection H” - Joseph Beuys, Yves Klein, Erwin Heerich, Sol
LeWitt... [tot 12/8]

Leverkusen

■ Stadtisches Museum Leverkusen Schloss Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 51377Leverkusen £>0214/855.56-0 - di ll-21u 
wo-zo ll-17u
“Darlings. Gemalde und Skulpturen aus privaten Sammlungen" [tot 2/9]

München

■ Kunstverein München
Galeriestrasse 4c - 80539München £)089/2Z11.52 - di-zo ll-18u

3 8 “Unspoken”-Gillian Wearing [tot5/8]

Dunkerque

■ Centre Régional d’Art Contemporain
Quai Aspirant Herber26 - 34200Sète £>04.67.74.94.37- wo-ma 12u30-19u 
“D’une limite à l'autre"P3 set in 7" [tôt 14/10]

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240Dunkerque £>03.2863.63.13 - di-za 10-18u 
“Accumuler, amasser, réunir. Le design se collectionne aussi” [tôt 20/10]

Grenoble

■ C.NI.A.C. Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble £)04.76.21.95.84 - di-zo 12-19u 
“Scream & Shake” - Monica Bonvicini/”Digital Deviance” [tot 2/9]

Lyon

■ Musée d’Art Contemporain
Quai Charles De Gaulle - 69006Lyon £>04.72.69.17.18 
“Biennale de Lyon. Connivence 2001, prélude à 2003” [tôt 23/9]

Marseille

■ Frac Provence Alpes-Côte d'Azur
Place Francis Chirat 1 -13002 Marseille £>04.91.91.27.55- ma-za 10-12u3014-18u
Ugo Rondinone [tôt 8/9]

Metz

■ Frac Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1 - Metz £>03.87.74.20.02 - wo-za 11 -19u 
“Production d’oeuvre en situ. Hôtel St Livier” - Krijn de Koning [tot 30/9]

Montpellier

■ Frac Languedoc- Roussillon
Rue Rambaud4 - 34000Montpellier £>04.67.22.94.04 - ma-za 14u30-18u 
“CMYK/RGB” - Simon Starling [tot 8/9]

Mouans-Sartoux

■ Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370 Mouans-Sartoux © 04.93.75.71.50 - wo- 
ma Il-18u
Sam Rancis, Gottfried Honegger [tot 4/11]

Thiers

■ Le Creux de l’Enfer Centre d’art contemporain
Vallée des Usines - 63300Thiers £>04.73.80.26.56- ma wo-vr 10-12u 14-18u za- 
zo 14-19u
“L’Antihéros charnel contre les héros acharnés, 2" - Alain Benoit [tôt 16/9]

Tourcoing

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paid Doumer2 - 59200 Tourcoing £>03.20.28.91.60 - wo-ma 13u30-18u
Gérard Garouste/Maryan [tôt 9/10] - “Collection Bernard Sordet” [tôt 20/9]

Valenciennes

■ L’Aquarium Ecole Supérieure des Arts Plastiques
Rue Ferrand 8 - 59300 Valenciennes £>03.27.22.57.59 - di-za 15-19u
Roy Arden [tot 28/7]

Villeneuve d’Ascq

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve d’Ascq £>03.20.19.68.68 - wo-ma 10-18u 
“La planète exilée. Art brut et visions du monde” [tôt 7/10]

Groot-Brittannië

Cornwall

■ Tate Gallery Stives
St Ives - TR26ITG Cornwall £>01736/79.65.43 - di-zo 10u30-17u30 
“Some of tiie Facts” - Antony Gormley [tot 2/9]

Edinburgh

■ Scottish National Portrait Gallery
Queen Street - Edinburgh £>0131/624.62.00 - ma-za 10-17u zo 14-17u
‘The Kingofthe Water. The LifeofPrinceJamesRancisEdwartStewart(1688-1764)” 
[tot-/9]



■ National Gallery of Scotland
The Mound - Edinburgh <1)0131/332.22.66 - ma-ra 10-17u zo 14-17u 
“Rembrandt’s Women” [tot 279]
■ Scottish National Gallery of Modem Art and Dean Gallery
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh ©0131/624.62.00 - ma-za 10-17uw 14-17u 
“The Surrealist and the Photographer. Roland Penrose (1900-1984) and Lee Miller 
1907-1977)” [tot9/9]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headmw 74 - LSI 3AH Leeds <1)0113/234.31.58- dagelijks 10-17u30 wo 10- 
21u
‘The Sculpted Word” [tot 16/9]
“Taking Positions. Figurative Sculpture and the Third Reich” - Wilhelm Lehmbruck, 
Gerhard Mareks, Richard Scheibe, Kari Albiker.. ƒ The War Gods and Other 
Works" - Eric Kennington [tot 26/8]

Liverpool

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock -13 4BB Liverpool <D0151/709.32.23 - di-zo 10-18u
William Tucker [tot 25/11]

London

■ Chisenhale Gallery
64 Chisenhale Road - E3 London ©020/8981.4518 - wo-zo 13-18u
Shen Yuan [tot 9/9]
■ Institute of International Visual Arts
6-8 Standart Place, Rivington Street - EC2A 3BE London <D0i20f77.29.96.16-
“La Cnida Realidad” - Carlos Blanco [tot 20/7]
■ Saatchi Gallery
98A Boundary Road - NW8 ORH London <S0171/624.82.99 - do-zo 12-18u
“New Labour" - Enrica David, Diane Lang, Gryson Perry, D J. Simpson, David
Thorpe, Rebecca Warren [tot 78]
“Case History" - Boris Mikhailov [13/9 tot 25/11]
■ Hayward Gallery The South Bank Centre
Belvedere Road - SEI 8XX London &020/7960.42.42 - dagelijks 10-18u di-wo 10- 
20u
“In Full Colour” - Malcolm Morley - schilderijen [tot 27/8]
■ Tate Modem
Bankside - SEI 9TG London <S020/7&87.86.87- vr-za 10-22u zo-do 10-18u
“Zero to Infinity. Arte Povera 1962-1972” [tot 19/8]
“Giorgio Morandi (1890-1964)” [tot 12/8]
“The Unilever Series. Juan Munoz” [tot 10/2]
■Tate Britain
Millbank-SW1P4RG London <S020/78.87.80.08 - dagelijks 10-17u50
“Drawing Materials and Techniques. Works on Paper from the Oppé Collection
1700-1850” [tot 26/8]
“James Gillray (1756-1815). The Art of Caricature” [tot 2/9]
“Michael Andrews (1928-1995)” - schilderijen [19/7 tot 7/10]
“George Cruikshank (1792-1878). The Worship of Bacchus” [tot 2/12]
■ Victoria and Albert Museum
South Kensington - SW7 2RL London <D0171/93&83.61 - ma 12-17u50 di-zo 10- 
I7u50
“The Victorians. Makers of the Modem World” [tot 6/1 ]
■ Royal Academy of Arts Burlington House
Piccadilly - W1V0DS London ©0171/439.74.38 - ma-zo 10-18u
“Arnold Machin Retrospective (1911-1999)” [17/7 tot 3/8]
“Summer Exhibition” [4/6 tot 12/8]
‘Carel Weight Retrospective (1908-1997). The Painter as Collector” [tot 20/8]
“Ingres to Matisse. Masterpieces of French painting” [tot 23/9]

Groot-Hertogdom Luxemburg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art Contemporain
Rue Notre-Dame 41 -2240Luxembourg ©0352/22.50.45 - wo-rna 10-18u 
“Sous les ponts, le long de la rivière...” - Daniel Buren, Jacques Charlier, Patrick 
Corillon, Wim Delvoye, Jan Fabre, Ian Hamilton Finlay, Luca Vitone... [tot 14/10]

Nederland

■ Artiet Amicitiae
Rokin 112 -1012 LB Amsterdam ©020/623.35.08- di-vr 12-18u za-zo 12-17 
"Julidans" - Ballet C. de la B. [tot 21/7]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 UAmsterdam ©020/423.30.46 - di-za 13-17u30
"Lariam" - Erik van Lieshout/”Playstation” - Jan De Cock [tot -/8]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht380-1016 GA Amsterdam ©020/622.17.32-wo-za 13-17u30
“Home” - Sebastiaan Bremer, Paul Klemann, Paul Nassenstein, Elly Strik, Serge 
Onnen, Mariette Renssen... [1 tot 29/9]
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 -1016 EK Amsterdam ©020/531.89.89 - di-za ll-17u 
“Nachtstukken (As dark as Light)” - Axel Hütte/”Dr. Erich Salomon (1886-1944) in 
Hotel Kaiserhof, Berlijn, 1931" [tot 26/8]
■ De Praktqk
Lauriergracht 96 -1016 RN Amsterdam ©020/422.17.27- wo-za 13-18u
Guido Vlottes - schilderijen [8/9 tot 10/10]
■ PS Jan van der Ploeg
Leidsekade 60 -1016 CXAmsterdam ©020/620.93.03 - eerste zondag v.d. maand 
14-17u
Victoria Munro [15/7 tot31/8]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GTAmsterdam ©020/620.47.58 - wo-vr 10u30-18u za 14-18u
“Open op afspraak” [25/7 tot 31/8]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam ©020/422.04.71 - di-zo ll-17u
‘ "Air de P-P-Paradis" - Mascha de vries, Bertrand Burgalat, Nathalie Btuijs... [tot 19/8]
B Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam ©020/625.72.14 - di-za 13-18u
Alleen op afspraak [-/7 tot -/8] - Ian Davenport - schilderijen [8/9 tot 7/10]
■ De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10-1017Amsterdam ©020/553.51.51 -
Elke Boon - fotografie, video [tot 19/8]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam ©020/625.56.51 - di-zo 12-17u
Darren Almond [tot 12/8]
■ AdK Actuele Kunst
Prinsengracht534 -1017KJ Amsterdam ©020/320.92.42 - do-za 13-17u30
Dineke Blom, Peter Dam, Heiman Geetriink, Sipke Huismans, Det Smeets... [tot 17Z8]
■ Nationaal Vakbondsmuseum
H. Polaklaan 9 -1018 CPAmsterdam ©020/624.11.66 - di-vr ll-17uzo 13-17u 
“Arbeid en schoonheid vereend. De kunstenaar Richard Nicolaüs Roland Holst 
(1868-1938)” [tot 29/8]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CXAmsterdam ©020/573.29.11 - di-zo ll-17u
Alan Chariton - schilderijen [tot 26/8]
“Nieuwe aanwinsten” [tot 9/9]
“Dutch Oranges. 50 Nederlandse kinderboekillustratoren" [tot 6/8]
“Kabinet Overholland; Jean Dubuffet” - tekeningen, aquarellen, gouaches [tot 26/8]
“Brushwood” - Robert Zandvliet - schilderijen [tot 22/7]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam ©020/570.52.52 - dagelijks 10-18u
“Paul Signac (1863-1935). Meester van het pointillisme” [tot 9/9]
■ De Gang
Ruysdaelstraat 104 hs -1071XHAmsterdam ©020/664.56.88 - za-zo 15-18u na 
openingsdag en op afspraak
“Oerwoud” - Arnold Weel [4/8] - “Eten” - Ebelina Brethouwer [tot 20/7]
•Rijksmuseum

Stadhouderskade42 -1071ZDAmsterdam ©020/674.70.00 - ma-zo 10-17u 
‘Twee Gouden Eeuwen. Schilderkunst uit Nederland en Denemarken"/Zimmer 
Frei. Nederland-Duitsland na 1945" [tot 16/9]
‘Tekenen van warmte. 17de eeuwse Nederlandse tekenaars in Italië” [tot 30/9]
■ Stichting Kunst en Openbare Ruimte
Ruysdaelkade 2 - 1072 AG Amsterdam © 020/672.25.25 - dagelijks van 
zonsondergang tot zonsopgang
“Project Land” - N55 [tot 2/9]
■ Tropenmuseum
Linnaeusstraat2 -1092 CKAmsterdam ©020/568.82.00-rra-vrl0-17uza-zol2-17u
“Van godin tot pin-up. Beelden van vrouwen op Indiase prenten” [tot 26/8]

Apeldoorn

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn ©055/521.91.55 - di-za 10-17u zo 13-17u 
"Half-om-half. Kunst-vee-geschiedenis” - Marleen Felius, Carolein Smit, Atelier 
van Lieshout, Marc Mulders... [tot 2/9]

Deventer 

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer ©0572/39.14.34 - di-zo ll-17u 
“Vrolijk nihilisme” - Roel Achterberg [tot 29/7]

Diepenheim

• Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 - 7475 AA Diepenheim © 0547/35.21.43 - di-vr 12-17u za-zo 
14u30-I7u
“Vanuit het noorden” - Zoltin Peeter [tot 15/8]

EgmondaanZee

■ Galerie Conny van Kasteel
Noorderstraat 4 -1931EV EgmondaanZee ©072/506.71.51 -do-zo 15-19u
Roel Teeuwen, Inge Besgen - sculpturen, schilderijen [tot 22/7]
“Zomer expositie. 5 Europese kunstenaars. Constructief, abstract, geometrisch” 
- Yvonne Kracht, Heng van Trigt, Go de Graaf, E.R. Nele, Pino Barillà [27/7 tot 
23/9]

Eindhoven

■ MU Art Foundation
Emmasingel20-5611AZ Eindhoven ©040/296.16.63- ma-vr 10-lSu za 11-17u zo 
13-17u
“Zone. Skatecultuur, kunst en architectuur” [tot 12/8]

Gouda

■ De Verborgen Tijd, Museum voor Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markt 1 - 2801GP Gouda ©0182/52.07.46 - za 14-17u zo 15-17u 
“Soms was ze verlamd van geluk” - Meester - schilderijen/’Het kinderkabinet’’ -
Agnes Loonstra, Rick Storm [tot 19/8]
‘Toepassingen ter voorkoming van aanvaringen” - Kindt - installatie [tot 30/9]

Groningen

■ Stichting Fotografie Noorderlicht
Munnekeholm 10- 9711 JA Groningen ©050/318.22.27- ma-vr 10-21u
“Noorderlicht Photofestival 2001. Sense of Space” [25/8 tot 30/9]
■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen ©050/366.65.55 - di-zo 10-17u
“Hel en hemel. De middeleeuwen in het Noorden” [tot 2/9]
“Maria Roosen in Himmelb(l)au” [tot 11/9]
■ Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 104 - 9712 SL Groningen ©050/363.57.91 - di-vr 10- 
16u za-zo 13-17u
“De wereld van het boeddhisme” [tot 20/8]

Haarlem

• Vleeshal
Grote Markt - Haarlem ©023/511.57.75 - ma-za ll-17uzo 13-17u
“De bloei van Haarlem. Het Haarlemse kunstleven in 1900-1930" "PDe Verleiding"
- Henk Fakkeldij - tekeningen, schilderijen [tot 12/8]
•ABCArchitectuurcentrum

Groot Heiligland47-2011 EP Haarlem ©023/534.05.84- di-za 12-17u zo 13-17u
Frank Colder - fotografie [tot 2/9] - “Couleur locale. AG architecten” [tot 9/9] 
“Oasen in de woestijn. Haarlemse woningbouwcorpcraties en 100 jaar wonen” [tot 7/10] 
■ Spaarnestad Fotoarchief
Groot Heiligland47- 2011 Haarlem ©023/51&51.52 - di-za 12-17u zo 13-17u 
“Hier in Holland” - Roel Visser [tot 22/7]
■ Ripperdapark 12
Rippetdapark 12 - 2011 KE Haarlem ©023/531.40.25 - wo-zo 13-18u
‘Trieb - Water” - Toshikatsu Endo [tot 29/7]
• Museum
Spaame 16 - 2011CH Haarlem ©023/531.90.10 - di-za 10-17u zo 12-17u 
‘Tweelingen in kunst en wetenschap” [28/7 tot 25/11]

Acquoy Arnhem Heerlen

■ Fort Asperen
Langendijk 60 - 4151BRAcquoy ©0345/619.992 - di-zo 10-18u
“Waterproof. Kunstenaars verkennen de toekomst van de Hollandse Waterlinie" - 
Claudy Jongstra, N55, Piet Hein Eek, Alexander Oey, Cari De Keyzer... [tot 30/9]

Almere

■ Casla
StadhuisAlmere, B-passage -Almere <£>036/538.68.42
"Cultuuroevers" - architectuur [tot 7/6]
“De veranderende stad” [tot 18/7]
■ De Paviljoens, Almeers Centrum voor Hedendaagse Kunst
Odeonstraat5 -1325ALAlmere <£>036/537.82.82- di-zo 12-17u
“(On)voltooide Beelden. Almere 2001: 25 jaar kunst in de openbare ruimte"/
"Uitzicht Natuurlijke Verwantschappen I" - Pjotr Müller [tot 11/11] 
“Natuurlijke Verwantschappen Ir - Cees de Boer [8/9 tot 11/11]

Amersfoort

■ Fotoforum, De Elleboogkerk
Langegracht 36-Amersfoort £>033/464.05.54 - di-vr ll-17u za-zo 12-17u
“Eye on AKI 2001. Eindexamen fotografie Enschede” [22/7 tot 19/8]
■ Centrum Beeldende Kunst Hermen Molendijk Stichting
Breestraat 1 - 3811 BH Amersfoort ©033/461.87.46 - di-vr I0-17u za-zo 13-17u
“Awaiting” - Martin Riebeek [ 14/7 tot 9/9]
■ Armando Museum De Elleboogkerk
Langegracht 36 - 3811 Amersfoort ©033/461.40.88 - di-vr ll-17u za-zo 12-17u
“Bosrand, boom en bloem in het werk van Armando” [tot 30/9]
•Motiv
Abraham Blankaartsingel37-3813PA Amersfoort ©033/480.75.14-vr-zo 13-17u 
“Zomertentoonstelling”-Frans Boomsma, Henk van den Bosch,MargreetBouman, 
Caroline Curtis, André Groothuizen, Pieter Kusters, Rob Regeer... [tot 25/7]

Amstelveen

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen ©020/547.50.50 - di-zo ll-17u
“Karei Appel. Beelden 1936-2000” [tot 12/8]
‘Tajiri and Family. Work of three Generations” [tot 26/8]
“2de Triënnale Amstelveen" [17/8 tot 16/9]
■ Museum van der Togt
Dorpsstraat50 -1182JE Amstelveen ©020/641.57.54 - do-zo 13-17u
“Pieter de Monchy en zijn vrienden tijdgenoten” [tot 12/8]

Amsterdam

■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam ©020/620.48.78- di-za 13-17u
“Auto op stal” [tot 26/8]
■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam ©020/523.18.22 - ma-vr 10-17u za-zo 11-17u 
“Stadsgezichten uit de 20ste eeuw” - Jan Sierhuis, George Breitner, Jan Sluyters, 
Herman Gordijn... [tot 2/9]
■ Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam ©020/622.90.14 - di-za 10-20u30zo I3-17u 
“Embodiment” - Merlin Spie, Bettina Bach, Lieve Van Stappen, Alet Pilon, Anton 
Cotteleer, Toon van Ishoven... [tot 19/8]

■ Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CV Arnhem ©026/442.69.00 - di-za 10-17u zo ll-17u
“Jan Mankes (1889-1920)” [tot 9/9]
■ De Gele Rijder
Korenmarkt43 - 6811 GW Arnhem ©026/443.36.34 - di-zo 10-19udo 10-21u
"Sonsbeeld. Sonsbeek 1971,1986,1993” [tot 16/9]
■ Hooghuis Arnhem
Vossenstraat 10 - 6811 JLAmhem ©026/445.87.75 - wo-zo 13-17u
“Eyegasm” - E. Pietersen, Michel Boekhoudt, Barbara S. Helmer - sculpturen, 
schilderijen [19/8 tot 23/9]
“CityJam #2. Projecten op locatie en videolounge” [ 15/7 tot 23/9]
■ Stichting Sonsbeek 2001
Klingelbeekseweg 19 - 6812 DE Arnhem ©026/354.03.54
“Sonsbeek 9: Locus/Focus" - Mario Airo, Atelier Van Lieshout, Jeroen Eisinga,
Alicia Framis, Michel François, Kendell Geers, Suchan Kinoshita... [tot 23/9]
■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87- 6812AA Arnhem ©026/351.24.31 - di-za 10-17u zo ll-17u
“Sonsbeek 9. Present” [3/6 tot 23/9]
“Noirs” - Angèle Etoundi Essamba - fotografie [9/9 tot 11/11]
“Melle (1908-1976)” - tekeningen, schilderijen [1/9 tot 11/11]

Bergen

■ Museum Kranen burgh
Hoflaan 26-1861CR Bergen ©072/589.89..27 - di-zo 13-17u 
“Holland gekte” [tot 21/9]

Breda

■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EE Breda ©076/514.19.28 - do-zo 13-17u
"Grasboter" - Caspar Berger, Theo Besemer, Iris Bouwmeester & Colin Peters, Jan
Grosfeld, Reinoud van Vught... [tot 2/9]
■ De Beyerd, Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat22 -4811GH Breda ©076/522.50.25 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u
“De rivier die altijd stroomt Schilderijen en keramische objecten 1987-2001” - Ben 
Sleeuwenhoek/”Photo Studio Koos Breukel" [tot 22/7]

Den Haag

•Mauritshuis
Korte Vijverberg 8 - 2513 AB Den Haag ©070/302.34.56 - di-za 10-17u zo ll-17u 
"Temooivoordehandel. uit de privécollectie van Edward en Sally Speelman” [tot 22/7]

■ Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan41 -2517HVDenHaag ©070/338.11.11 -di-za9-21uzo-ma9-18u
“De vrije natuur. De Haagse School” [tot 23/9]
“Pracht & praal. Chinese theaterkostuums 1920-1960" [tot 9/9]
“Karei Appel. Werk op papier 1940-2000” [tot 2/9]
“Christobal Balenciaga (1895-1972)” - mode [tot 1/9]
“Art nouveau & art deco. Zilver uit 1880-1940” [tot 16/9]

Deurne

■ Gemeentemuseum De Wieger
Oude Uesselseweg 29 -5751WN Deurne ©0493/32.29.30 - di-zo 12-17u
Henk Kneepkens - schilderijen, werken op papier [tot 2/9]
“Viering 25-jarig bestaan” [19/8 tot 2/9] - “Taal in beeld” [8/9 tot 26/11]

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19- 6411HK Heerlen ©045/560.44.49- di-vr ll-17u za-zo 14-17u
Ron Bernstein, Roger Cremers, Raymond Cuypers, Aline Thomassen [tot 26/8]

Heino/Wijhe

■ Hannema-de Stuers Fundatie
kasteel HetNijenhuis - 8131 Heino/Wijhe ©0572/39.14.34 - di-zo ll-17u
“Charlotte van Pallandt (1898-1997). Gipsen en tekeningen” [tot 26/8]
“Het netwerk van HF. Bremmer" [1/9 tot 11/11]

Helmond

■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701PPHelmond ©0492/58.77.16 - di-vr 10-17uza-zo 14-17u , 
“Oostduitse meisjesen andere stukken. Eenkeuzeuitde collectie hedendaagse kunst” 
[tot 18/11]

's-Hertogenbosch

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch ©073/687.7800 - di-vr 10-17u za- 
zo 12-17U
“Aanwinsten hedendaagse kunst” [tot 26/8]
“Landschappen uit eigen bezif ’ [tot 12/8] - “Een eeuw in honderd foto’s” [tot 19/8] 
“Luxuria” - Nicolas Dings/’Met meesterhand getekend. Europese tekeningen uit de 
verzameling Uffenbach” [tot 26/8]

Hilversum 

•Goois Museum
Kerkbrink 6 -1211BXHilversum ©035/629.28.26
“Een prominente keuze” [tot 30/9]

Hoek van Holland

■ Hoek van Holland
Paviljoen WaterwegcentrumKoninginEmmaboulevardS, Nieuwe Waterweg -Hoek 
van Holland ©0174/31.00.80
“Zilt. Een beeldenroute voor alle leeftijden” - Moritz Ebinger, Harriët van Reek, Jan
Snoeck, Geertje Tjalma, Bülent Evren... [tot 2/9]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren ©035/539.39.39 - di-za ll-17u zo 12-17u 
“Herbert Fiedler (1891-1962). Berlijn - Brussel - Amsterdam” [tot 29/7]

Leeuwarden
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■ Princessehof Leeuwarden
Grote Kerkstraat 11 - 8911DZLeeuwarden ©058/212.74.38- ma-za 10-17u zo 14-17u
“The Dog’s Last Trip” - Halim al-Karim - installatie [tot 19/8]
“Ceramic Hotheads”-Karei Afpel, AlphonsFreymuth,Lucetert..-keramiek [tot 268] 3 9



■ Fries Museum
Tuijmarh 11 - 8911 KS Leeuwarden 0058/255.55.00- di-zo ll-17u
“Uit de doeken. Een selectie van schilderijen en de daarop afgebeelde kleding" [tot 26/8]
Stephan Balkenhol - sculpturen [tot 2/9] - Dieuwke Spaans [tot 19/8]

Leiden

■ Stichting De Pont
Wilhelmin^xirk 1 - 5041EA Tilburg @013/543.83.00- di-zo ll-17u
Rosemarie Trockel - tekeningen [tot 26/8] - ‘ Groene kamer” - Marien Schouten [tot 28/8]
Rita McBride - sculpturen, installaties [8/9 tot 13/1]
Toon Verhoef - werk op papier [1/9 tot 6/1- ‘Calendarium” - Rudy J. Luijters [tot 21/3]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat96-5046 GN Tilburg ©013/536.74.75 - di-vr 10-17u za-zö 12-17u
“Eigenheimers? Zelfproducerende ontwerpers 1980-2000” [tot 2/9]

23junt/m30sep2001

■ De Waag
Aalmarkt 21 - Leiden <S071/516.53.69 -wo-w 12-17u
Aad Donker [tot 26/8]
■ Centrum Beeldende Kunst
Hooglandse Kerkgracht 19-2 i' -2312 HS Leiden ^071/516.53.69 -wo-za 12-17u 
dol9-21u
Aad Donker [tot 26/8]

Zomermanifestatie
Fort Asperen i

Maastricht

•
Avenue Céramique 250 ■ Maastricht ©043/329.01.90 - di-w ll-17u 
“Huisraad onraad. Oder die Dinge in der Umwelt der Fliege" [tot 2/9] 
“William Copley (1919-1996). Schilderijen 1965-1996” [tot 10/2]

Middelburg

■ De Kabinetten van De Vleeshal
Markt - Middelburg <S0118/65.22.00- di-zo 13-17u
“This is the Flow” - The Girl Skateboard Company, Gyz La Rivière & Robert
Rosenau [tot 12/8]
■ SBK Middelburg De Kabinetten
Zusterstmat 7 - 4331 KG Middelburg «>0118/65.22.00 - di-zo 13-17u
“De rivier die altijd stroomt” - Ben Sleeuwenhoek [tot 5/8]

Utrecht

■ Architectuurcentrum Aorta
Achter de Dom 14 - 3512 Utrecht @030/232.16.86 - di-zo 13-17u
“De tijdloze schoonheid van de nacht” - Frans de Jónge - fotografie [tot 28/7]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht @030/236.23.62 - di-za 10-17u zo 12-17u
“I Really Love This Place” - Luuk Wilmering/’ ’Het surrealistisch universum van 
Willem Wagenaar (1907-1999)” [tot 29/7]
PykeKoch [14/7 tot 26/8]
“Vormgeving, hedendaagse kunst en mode. De nieuwe aanwinsten uit eigen 
collectie” [21/7 tot 9/9]
‘Utiechts Gouden Eeuw. Caravaggisten en Italianisanten uit Nederlands bezif’[tot 23/9] 
‘ ‘Mangistan. Hedendaagse kunstenaars in landhuis Oud-Amelisweer" [24/8 tot 30/9] 
“Feesten in Utrecht" - fotografie [2/9 tot 11/11]
Pipilotti Rist [16/8 tot 18/11]

------------------------------------- ---- -
Venlo

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo ©077/351.34.57 - di-vr 10-16u30 
za-zo 14-17u
“Midsummer Night’s Dream” - Bram Bogart, Monique Camps, Ton Slits... [tot 9/9]
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Nijmegen Vlieland

■ Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 - Nijmegen «024/360.88.05 - di-vr 10-17u za-w 12-17u 
‘Gevonden: Allosaurus, Neandertaler, Romeinse weg... Opgravingen inNoordrijn- 
Westfalen 1995-2000” [tot 19/8]
“De Gouden Eeuw van Gelre. Kunst en cultuur in het oude hertogdom” [8/9 tot 18/11]
■ CBK Nijmegen
Oude Haven 102 - 6511XH Nijmegen «024/360.07.60 - wo-zo 12-I7u 
"Landschatten" - Ben Luderer, Willem den Ouden, Hans van der Linden, Theo 
Elfrink, Hans van Haaien... [18/7 tot 26/8]
■ Paraplufabriek
Mm Oldebameveltstraat 63A -6512 AT Nijmegen ® 024/360.17.46- do-zo 13-17u 
“The Dust blows Forward ‘n the Dust blows Back” - Anke Land, Pier Pennings 
[25/8 tot 16/9]

■ Museum Tromp's Huys
Dorpsstraat 99 - 8899AD Vlieland ©0562/45.16.00 - di-vr ll-17u za-zo 14-17u
Peter Petersen - sculpturen [tot 29/9]

Zeewolde

■ De Verbeelding kunst landschap natuur
DeVerbeelding25-3892HZZeewolde ©036/522.70.37-di-vr ll-17uzn-zol2-17u
“Kunstmatige natuurlijke netwerken” [tot 30/9]

Oostenrijk
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verkennen

-
F >

de toekomst van 
de Hollandse

Waterlinie
Renesse

■ Stichting Plus Min
Rampweg 24 A- 4326LK Renesse «0111/46.14.97-za-zp 13-18u
“David Vandekop (1937-1994)" [15/7 tot 12/8]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond «0475/33.34.96 - di-vr ll-17u za-zo 14-17u 
‘ Tn statu nascendi. Artistiek commentaar op natuurgebied Isabellegreend" [tot 9/9]

Roosendaal

■ Museum De Gulden Roos
Molenstraat 2 - 4701JS Roosendaal «0165/53.69.16-di-zd 14-17u
“Tong” - Berend Hoekstra, Q.S. Serafijn, Judith Krebbekx, Gijs Assmann. Koen
Vermeule [8/9 tot 9/12]

Rotterdam

■ Van Nelle-fabriek
Van Nelleweg 1 - Rotterdam «020/527.03.21 - dagelijks 10-18u
“Archiprix, Europanen PrixdeRorne2001. Architectuur,StedenbouwenLandschaps-
architectuur” [tot 29/7]
■ TENT. Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
Witte de Withstraat 50 -3012 BR Rotterdam «010/413.54.98 - di-zo ll-I8u
“LB_4020.3012” - Sabine Stuller [27/7 tot 12/8]
“Sanger Caribense/Caribisch bloed” - Ruben La Cruz, Michel Boekhoudt, Miriam
Pina, Louis Brown [20/7 tot 12/8]
■ Witte de With
Witte de Withstmat 50 - 3012 BR Rotterdam «010/411.01.44 - di-zo ll-18u
“Squatters” [tot 25/11]
■ NIK Expositieruimte

Witte de Withstraat 53 - 3012 BM Rotterdam «010/213.09.91 - wo-zo 13-18u
“Midden in de Zomer” [22/7 tot 26/8]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat 63 - 3012 BNRotterdam «010/213.20.11 - di-zo ll-17u
“Foto-recycling” - Igor Savchenko [tot 18/7]
“Blue Notes from Thin Air” - Nicole Carstens [28/7 tot 12/9]
“Breitner in Rotterdam. Fotograaf van een verdwenen stad” [tot 2/9]
■ Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotterdam «010/441.94.00 - di-za 10-17u
“Pieter Brueghel de Oude (1525-1569). Meestertekenaar”/”Rubens, Jotdaens, Van
Dyck en tijdgenoten. Vlaamse tekeningen uit 17de eeuw” [tot 5/8]
“JheronimusBosch(145O-1516)”[l/9tot 11/11]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam «010/440.12.00 - di-zo 10-17u zo ll-17u
"JJJ.P. Oud - Philip Johnson. Een dialoog” [tot 9/9]
■ Galerie Maas
Kortekade 14-16 - 3062 GR Rotterdam «010/412.40.48- do-vr 14-20u za 13-18u
zol4-17u
“60 jaar keramiek” [8/7 tot 26/8]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam «010/246.36.66- di-za ll-17uzo 12u30-l 7u
Gerard van Soest - fotografie [tot 26/8]
“De lineaal als toverstaf” - Jaap van den Ende, Henri Jacobs, Nic Bezemer, Ad
Dekkers, Sonia Rijnhout,.. [tot 9/9]
“De achterkant van Appel, Op zoek naar een experimentele praktijk” [tot 712]
■ Pand Paulus
Korte Haven 125 - 3111 Schiedam «010/426.15.57 - do-zo 13-18u
“Brothers in Art” - Pieter Zandvliet, Itam van Teeseling [tot 26/8]
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1 Sittard

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard @046/451.34.60 - di-zo ll-17u
“Situation Comedy”- EdTempleton/We are not Sleeping” - NobertFiddelers, Susie
Jae [tot 19/8]

Tilburg

■ FAXX Podium voor Hedendaagse Kunst
Dunantstraat 1 -5017 KCTïlburg @013/584.10.10 - di-vr 10-17uza-zo 13-17udo 
10-21u
“De Bedenkelijk Kijkende Grondeekhoorn” - Gummbah, S. Lloyd Trumpstein, 
Jeroen de Leijer, Ivo van Leeuwen [tot 19/8]
•Scryption
Spoorlaan434A -5038 CH Tilburg @013/580.08.21 - di-vr 10-17u za-zo 13-17u

4 0 "LettErrorin Scryption” [tot 21/10]

Innsbruck
—

■ Kunstraum Innsbruck
Maria-Theresienstrasse34-6020Innsbruck ©0512/58.40.00- ma-vr ll-18u30za 
10-13u
“Passage dangereux” - Louise Bourgeois [tot 29/9]

Wien
—

■ Bawag Foundation
Tuchlauben 7A -1610 Wien «053/453.22.96 - dagelijks 10-18u
"Schwarzes und graues Wasser” - Atelier van Lieshout [tot 26/8]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15-1040 Wien ©01/504.98.80- di-vr ll-18u do ll-20u za- 
zo ll-16u
“DoubleLife. Identity andTransformationin Contemporary Arf’-MarinaAbramovic, 
Eleanor Antin, Valie Export, Pierre Huyghe, Joan Jonas; Cindy Sherman.. ; [tot 12/8]
■ Kunsthalle Wien, Museumsquartier
Museumplatz 1 -1070 Wien ©01/521.89.33 - dagelijks 10-18u do 10-20u
Steve McQueen [tot 19/8]
“A Baroque Party”-Dinos & Jake Chapman, WimDelvoye, Paul Thek... [tot 16/9] 
“Flash Afrique”-DorrisHaronKasco,Seydou Keita, MalickSidibé,... [7/9 tot 11/11]

Zwitserland

Easel___________ :__________________
■ Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 - 4010 Basel ©061/206.62.62 - di-zo 10-17u
“Arnold Böcklin. Eine Retrospektive”/”Meisterweike alter Druckgraphik aus dem
Basler Kupferstichkabinett” [tot 26/8]
■ Museum fur Gegenwartkunst
St. Alban-Rheinweg 60- 4010Basel ©061/272.81.83 - di-zo 10-17u
Toba Khedoori, Vija Celmins [tot 29/7]
“En plein terre. Eine Wanderung zwischen Landschaft und Kunst Spiral Jetty und 
Potsdamer Schrebergarten” [18/8 tot 18/11]

Beni

■ Kunsthalle Bem
Helvetiaplatz 1 - 3005Bem ©031/351.00.31 - di 10-21u wo-zo I0-17u 
“Reflected Images” [tot 29/7]

Freiburg

■ Kuns tv'erein Freiburg
Dreisamstrasse21 - 79098Freiburg ©0761/349.44 - di-zo 11-17u
Olaf Breuning [tot 19/8]
■ Fri-Art Centre d’Art Contemporain
Petites-Rames22 -1700Fribourg ©037/23.23.51 -di-vr 14-18uza-zo 14-17u
Harmony Korine, David Lamelas [tot 5/8]

Luzern

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002 Luzern ©041/226.78.00 - wo 10-20u di-zo 10-18u 
"Birken und ein Berg” - Alois Lichtsteiner [tot 9/9] - Jean Nouvel [tot 25/11]

Zurich

■ Migros Museum fur Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 - 8005 Zurich ©01/277.20.50 - di-vr 12-18u za-zo ll-17u
“Cabaret Amorales” [tot 12/8]
■ Kunsthalle Zürich
LimmatstraJ3e270 - 8005Zürich ©01/272.15.15 - di-vr 12-18u za-zo ll-17u
Neo Rauch [tot 5/8]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz I - 8024Zurich ©01/251.67.65 - di-do 10-21u vr-zo 10-17u 
“Alberto Giacometti (1901-1966)” [tot 2/9]
"Durchs Bild zur Welt gekommen. Hugo Loetscher und die Fotografie” [31/8 tot 18/11] 
■ Museum für Gestalltung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich ©01/446.21.11 - di-vr 10-18u zà-zo 10-17u 
“Max Bills ‘Gute Form’ (1949) und ‘Swiss Made’ (2001)” [tot 9/9] 
“Revue 1926” [tot 14/9]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 15 september2001. Gegevens,voor de agenda 
móeten binnen zijn vóór 15 augustus 2001 op het postbusadres: Postbus 1428, 
1000Brussel 1.
The next issue af De Witte Raaf will be released on 15 September2001. Please send 
your information before 15 August2001 tó: Postbus 1428, B-1000Brussel 1.

FORT

Langendijk 60 Acquoy/Info VVV Leerdam T 0345-613057

Centrum voor 
Hedendaagse 
Kunst 
Maastricht

Cortenstraat 3 
6211 HT Maastricht 
T 0031 (0) 43 351 0175
.F 0031 (0) 43 351 0176 
hedah@niew.nl 
ww.niew.nl/hedah

2 juni t/m 1 juli------------------------------------------------------------------------------------------

Daniëlle Habets
openingstijden: donderdag t/m zondag 13:00 -17:00 

locatie: Brusselsestraat 114, Maastricht

—20/21 juli an 10/11 augustus Zonurprogramma------------------------------------------

The Stained Handkerchief
film- en videoprogramma, samengesteld door 

Babak Ahassiabi en Florian Wüst

—werken van Peggy Ahwesh [USAI, Marlin Arnold [Al, 

Michael Curran [OBl, Brian De Palma [USA], 

Christoph Dirardet [D[, Irene Gustafson/lulia Zay [USA], 

Miriam Kruishoop (NL), Matthias Muller [DI, 

Michael Powell [DB], Jennifer Reeves [USA], 

Claudia Schillinger [D] en Imogen Slidworthy [GB]

programma vrijdag:
19:00 aanvang met een verrassingsmaaltijd
(f10,- inschrijven op hedah@niew.nll

21:00 aanvang film- en videoprogramma deel 1 

zaterdag:

19:00 aanvang met een verrassingsmaaltijd 

21:00 aanvang film- en videoprogramma deel 2 

locatie: Parallelweg 99, Maastricht

op vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus wordt dit programma herhaalt

mailto:hedah@niew.nl
ww.niew.nl/hedah
mailto:hedah@niew.nll
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Brieven
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.

KUNSTIHUS
Wij wat minder, U wat meer.
Voor meer info: 02/247^ 97 10. U vraagt naar Inge.
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Wilhelminapark 1 Tilburg

dinsdag - zondag 11-17 uur 

www.depont.nl

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 142S, 1000 Brussel 1.

Plus est en vous: over het politieke essay ais preek

Laten we debatteren, schrijft Dirk De Schutter in zijn Witte 
Raafstuk over Het Vlaams Blok in elk van ons (mei-juni 2001). 
Laten we het door Claeys gehanteerde discours ontmaskeren 
als zijnde een aan extreem-rechts verwant discours, en daar
mee proberen ons ongemak over zijn moraliserende toon te 
duiden. Wat blijkt echter? Niet alleen mijn geschrift “staat 
bol van de Vlaams Blokpraat", maar ook De Schutters recen
sie. Het Vlaams Blok schuilt wérkelijk in elk van ons.

Zo wordt op basis van een scène tussen burger en beambte 
(1 regel lang) geïnsinueerd dat ik van politiek koopwaar wil 
maken, dat volgens mij binnen de politiek de wetten van 
economie en handel moeten gelden, terwijl ik doorheen het 
hele essay, in elk hoofdstuk, net het tegendeel poneer.
Zo wordt politieke, historische of filosofische ‘analyse’ met 
licht dédain geplaatst tegenover sociologische ‘bedenkin
gen’, waarna die bedenkingen worden herleid tot opmer
kingen over hardrijders op straat en hondenpoep op de stoep, 
waarna de lucide invalshoek van “ook ordentelijke mensen 
stemmen toch voor het Blok” volgt.
Zo is er de suggestie (“het lijkt alsof’ en “als dat het geval 
is”) dat ik, door elke historische dimensie te negeren of door 
verwijzingen naar filosofen uit de weg te gaan, alles in het 
werk stel om toch maar niet voor intellectueel versleten te 
worden, waardoor ik me alweer “op dezelfde golflengte als 
extreem-rechts” zou plaatsen - ironisch genoeg voert het 
Blok me via het partijblad en brievenbuspropaganda bij de 
achterban vooral op als intellectueel en volksverrader. Na
men, data, citaten en jargon pasten niet in wat ik betrachtte, 
namelijk een ononderbroken suspension of disbelief, een 
betoog zonder vervreemding, ‘fictionele literatuur’ misschien 
zelfs en zeer zeker een preek. Het is niet meer dan dat.
Er is ergernis over mijn suggestief gebruik van beelden, die 
“doen denken” (bij wijze van suggestie dan) aan “achter
bakse schotschriften van de nazi’s” en de “vuilbekkerij van 
de KKK”. Waar is hier de zin voor proportie? Ik, als Vla
ming, richt mijn pijlen op Vlamingen (incluis mezelf), niet 
op een welgekomen externe vijand die het eigen groeps
gevoel moet opschroeven.
Waarom leunen stijl en structuur van mijn aanmaningen zo 
angstaanjagend dicht aan bij het discours en de idealen van 
extreem-rechts, vraagt Dirk De Schutter zich af. Waarom 
wil hij er per se die gelijkenissen in lezen? Vanwaar de angst 
voor de letter en het gebrek aan respect voor de geest? Is de 
enige ware intellectueel hij die advocaat van de duivel is, 
hij die zichzelf op voert als het kind dat de keizer in al zijn 
naaktheid ziet? Waarom toch die paranoia bij het confronte
rende, half spottende hanteren van de beladen term volks
aard, of bij de minste roep om een nieuwe mens?
Is het omdat het totalitaire gedachtegoed de begrippen een 
eigen invulling gaf? Zoals het nu ook het begrip ‘gezin’ in
pikt en daardoor op zijn minst verdacht maakt? Zelf vroeg 
ik niet, zoals wordt gesuggereerd, om “de maatschappij te 
organiseren als ‘een goed draaiend gezin’” (wel politieke 
coalities), maar zelfs al zou dit zo geweest zijn, dan is dat 
nog geen “miskenning van het politieke domein en daarom 
typisch voor het totalitarisme”. Er zijn inderdaad afhanke
lijkheidsrelaties, binnen het gezin, maar zo ook in de maat
schappij. De “vrijen en gelijken” waar Dirk De Schutter naar 
verwijst, hebben een hoog liberaal gehalte, lijkt me. Het 
politieke domein wordt dan vooral een verzameling van in
dividuen die met rust gelaten willen worden. Dat is niet mijn 
definitie van dat domein.
Misschien, heel misschien ligt aan de basis van Dirk De 
Schutters onvrede met mijn essay dat verschil in definitie. 
Achter het bezadigde karakter van de woordkeuze in zijn 
afsluitende paragraaf (zorg, ruimte, respect) lees ik een 
individualiserend wereldbeeld dat me, ik geef het toe, enigs
zins zorgen baart. Net tegen die benadering van de politiek 
wilde ik ingaan, tegen de overtuiging dat wetten, instituties 
en structuren ervoor moeten zorgen dat mensen langs elkaar 
heen kunnen blijven bestaan. De overheid zal het wel op
lossen. De politiek, dat ben ik niet. De politiek krijgt een 
abstract karakter. Gebrek aan persoonlijk engagement loert 
dan om de hoek, om niet te zeggen: wereldvreemdheid.

Conclusie: met semantische analyses van eikaars discours 
schieten wè hier niet echt veel op. Het is niet meer dan een 
aardig tijdverdrijf voor de inner circle.
Betere conclusie: het analyseren van een discours is wél re
levant, omdat het een onderscheid kan blootleggen tussen 
vormelijke en inhoudelijke weerstand, en de mogelijke ver
warring of overdracht daartussen. Zelf heb ik het gevoel dat 
Dirk De Schutter bovenal moeite heeft met mijn “vroom 
geprevel” (waarvoor alle respect), dat hij het proces wil 
maken van “onbezonnen en kritiekloos gedeelde emoties”, 
maar dit vervolgens vertaalt in ongemak met de vorm waarin 
de “goede bedoelingen” gegoten zijn. Hij richt zich op de 
verpakking om de inhoud te verketteren, zonder een werke
lijke analyse van die inhoud te maken, al wekt hij de schijn 
dit wel te doen. De retoriek van een discours ontleden om 
onderliggende boodschappen of de achterliggende 
maatschappijvisie te achterhalen: ik geloof er even sterk in

als Dirk De Schutter. Ik besef dat een stijl vatbaar kan zijn 
voor discussie en bijna fysieke weerzin kan opwekken, maar 
enige verheldering hieromtrent verkrijg je niet door een op
eenstapeling van suggestief formuleren, karikaturaal veren
gen en bijwijlen al te letterlijk, buiten-contextueel lezen. De 
Witte Raaf: moeten we het blad opzij leggen wegens de aan
matigende titel? Of vellen we ons oordeel over de vlag na
dat we de hele lading hebben doorgenomen?

Wat wàs nu de essentie van mijn betoog? Dat extreem-rechtse 
successen taaie en ingewikkelde toetsstenen voor een maat
schappij vormen, dat altijd weer een veelheid aan verklarin
gen zich opdringt. Maar onder die veelheid gaat een menta
liteit schuil die de stap naar extreem-rechts vergemakkelijkt, 
zoniet in de hand werkt. Die gedachte werd de hoofdlijn 
van mijn essay. Daarom “ontbreekt elke historische dimen
sie”, ook al omdat ik niet pretendeerde een exhaustief 
verklaringsapparaat te brengen.
Mijns inziens moeten we proberen de foertstem breder en 
dieper te interpreteren. We mogen wat al dan niet fout loopt 
niet herleiden tot externe oorzaken alleen, tot overheden, 
werkgevers of gewoon de medemens, maar moeten ook aan 
individuele zelfkritiek durven doen. Als we de oefening bij 
onszelf maken, slagen we er misschien in die veelgenoemde 
Vlaamse zuurtegraad als abstract begrip wat concreter te 
maken, en lukt het ons misschien te beseffen dat de ver
zuring niet alleen bij de ander inzet, maar bij elk van ons. 
Het zal wel zijn dat de individuele mens de speelbal is van 
velerlei vormen van structurele en historisch gegroeide 
scheefgroei, maar die vaststelling ontslaat hem niet van de 
mogelijkheid, de plicht zelfs om op een positieve wijze 
— niet de Blokwijze dus - daartegen in opstand te komen, 
door alvast naar zichzelf te kijken en het eigen gedrag te 
evalueren. Wat de Canadese hoogleraar filosofie en poli
tieke wetenschappen Charles Taylor de malaise van de mo
derniteit noemt, heeft twee kanten: een externe of maatschap
pelijke, en een interne of individueel-psychologische. In 
links-progressieve analyses van extreem-rechts, of breder 
nog in hun analyses van samenlevingsproblemen tout court, 
blijft dat laatste al te vaak onderbelicht.
Het is eerlijker en bijna zeker verstandiger om gezamenlijk 
voor de bijl te gaan, om een groot en collectief mea culpa te 
slaan. De Blokkers om hun stemgedrag, de niet-Blokkers 
om hun vele houdingen die mede Blok-stemgedrag in de 
hand werken. Met dat laatste bedoel ik niet alleen het 
scanderen van hol klinkende anti-Blokslogans, maar ook, 
en vooral, de weigering om onze levensstijl en onze con
ventionele manieren van communiceren werkelijk bij te stu
ren. Zolang we ons vanuit een oprechte democratische be
kommernis of uit eerlijke schaamte bikkelhard opstellen ten 
aanzien van extreem-rechts, maar voor het overige bij de 
oude economische en sociale gewaden blijven zweren en 
niet de consequente stap zetten naar een structurele omme
zwaai, naar een andere, minder beate benadering van de in
dividualiserende marktlogica, blijft het bij symptoom
bestrijding, bij een laagje vernis, blijft het voorspelbaar dat 
degenen die uit de boot vallen politiek afbaken.

Laten we het nog heel even over de toon van mijn essay 
hebben, het “eindeloos lang gemoraliseer”. In verband met 
het succes van extreem-rechts hebben politici, professoren 
en journalisten allen hun specifieke redenen om zich ‘voor
zichtig’ (electoraat), ‘neutraal’ (collega’s) of ‘objectief’ (le
zers) op te stellen en uit te drukken. Zij kunnen niet voluit 
gaan. Aan anderen om dit te doen, om een persoonlijke di
mensie te geven aan het vaak al te abstract gevoerde debat. 
Het in Vlaanderen ondergewaardeerde politieke essay is 
daarvoor uitermate geschikt. Dat literaire genre biedt geen 
wetenschap, maar is eerder een denkoefening die experi
menteert met beelden en vormen, die elliptisch taalgebruik 
hanteert om de barrière van het louter opeenstapelen van 
argumentaties te doorbreken. In een politiek essay kan je 
doorstoten tot de ziel en, bijvoorbeeld, “elk van ons” hekelen, 
zonder onderscheid. Wie het genre niet (h)erkent, dreigt het 
hele punt te missen. Onthutst en geïrriteerd leest hij in plaats 
van een dramatiserend beeld een psychosociale robotfoto 
van een volksaard, een “essentialistische benadering” van 
“het volk als prepolitieke entiteit”. Vertwijfeld zoekt hij de 
foto in het schilderij. Vruchteloos wordt dan de lectuur, want 
geen plus est en vous, maar nestbevuiling (visie extreem
rechts) of fatalisme/cynisme (visie anti-Blok) is wat zich 
uiteindelijk opdringt.
In Het Vlaams Blok in elk van ons focus ik op één kant van 
de medaille, maar dan vooral opdat de ommezijde ervan in 
elk woord zou doorklinken. Achter het Vlaanderen dat een 
Blokmentaliteit heeft, gaat het tegenbeeld van een mogelijk 
droom-Vlaanderen schuil. Wanneer de Vlaams-Blokker Jan 
Penris in zijn roman mag fantaseren over een nachtmerrie- 
Antwerpen waar Dewinter aan de macht is, dan claim ik het 
recht om een Nieuw Vlaanderen te beschrijven, een Vlaan
deren zoals ik dat zie, een ideale, niet-alledaagse regio waar 
de zelfbewuste Vlaming zo stevig in de schoenen staat dat 
het Blok geen schijn van kans maakt. Er zijn nu eenmaal 
momenten waarop je het hoogst bereikbare voor ogen moet 
houden, zonder dat dit meteen als een utopie of ‘de weg 
naar de hel’ moet worden afgedaan.
De (donder)preek wordt, aldus bekeken en gehanteerd, een 
essentieel element in de strategie tegenover het Vlaams Blok. 
Een pleidooi voor een fundamentele mentaliteitswijziging 
wil dan vooral een attitude schetsen die de bedding kan vor
men waarin oplossingen en antwoorden gezocht kunnen 
worden. Het gaat daarbij niet over de waarheid, wel over 
het in gang zetten van denkprocessen, hoe impliciet ook, 
die tot vormen van persoonlijke juistheid kunnen leiden. 
Daarom is het een essay, een sprong in het duister, en geen 
‘politieke analyse’ die bulkt van te memoriseren richtlijnen.

Manu Claeys
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TEHUUR
mooie expositieruimte 
in historisch pond 
zeer gunstige ligging 
centrum oude stad ontwerpen 
uiterst voordelige voorwaarden
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vraag onze advertentietarieven
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750 BEF
40 NFL

Camiel van Winkel, Moderne Leegte, Over kunst en openbaarheid, 
SUN, Nijmegen, 1999, 189 p., ills.
600 BEF i.p.v. 700 BEF/ 34 NFL i.p.v. 39 NFL

Encyclopedie van fictieve kunstenaars, Van 1605 tot heden, 
samenstelling Koen Brams, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2000, 454 p.
1.050 BEF i.p.v. 1.300 BEF/ 52,5 NFL i.p.v. 67,5 NFL

Dirk Lauwaert, Artikels, reeks De Gelaarsde Kat, Yves Gevaert Uitgever, Brussel, 1996, 220 p.
745 BEF i.p.v. 895 BEF/ 41 NFL i.p.v. 51 NFL

Frank Vande Veire, De geplooide voorstelling, Essays over kunst, reeks De Gelaarsde Kat, 
Yves Gevaert Uitgever, Brussel, 1997, 220 p., ills.
745 BEF i.p.v. 895 BEF/ 41 NFL i.p.v. 51 NFL

Linda Warmoes, Kunst, een feuilleton in afleveringen, uitgeverij amerika, Antwerpen, 1997,150 p.
399 BEF i.p.v. 499 BEF/ 21,5 NFL i.p.v. 27,5 NFL

Carl Einstein, Bebuquin of de dilettanten van het wonder, vertaald door Jacq Vogelaar, reeks De Gelaarsde Kat, 
Yves Gevaert Uitgever, Brussel, 1998,110 p., ills.
545 BEF i.p.v. 650 BEF/ 30 NFL i.p.v. 36 NFL

Z Moderne Camiel van Winkel
6 leegte en oponbaerheid
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 85 - MEI-JUNI 2000 VOORAF UITGEVERIJ

■ Koen Brams Playback ■ Derde paneldiscussie (vervolg) 
31 januari 2000 - Koen Brams, Daniel Buren, Wouter Davidts ■ 
Dirk Pültau Restauratie als uitvoering ■ Ernst van Alphen 
Trauma en geschiedenis ■ Wouter Davidts Museumarchitectuur 
een discoursanalyse ■ Stefan Hertmans Een totale werkelijkheid 
Thierry De Cordiers verborgenleerU Buck Spender & B.Kartoen 
De Lage Landen De laatste strip

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

Uitgever
DWR/TWRvzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(2)223.14.50 - Fax 32(2)223.23.18
http://www.dewitteraaf.be - e-mail: dewitteraaf@skynet.be
Verantwoordelijke uitgever
Bart Meuleman

NUMMER 87 - SEPTEMBER-OKTOBER 2000

• Boris Groys Fundamentalisme als middenweg tussen hoge en 
lage cultuur ■ Camiel van Winkel Magnolia, of het verlangen naar 
pure film ■ Arjen Mulder De aanbidding van het beeld ■ Sven 
Lütticken Statische Cinema Van bewegend naar stilstaand beeld 
(en weer terug) ■ Eric de Kuyper Het theater als trauma ■ Rudi 
Laermans Waarheid als illusie Over de vierde wand in het theater 
■ Ondertussen in Rudi’s hoofd

NUMMER 88 - NOVEMBER-DECEMBER 2000 

■ Jorinde Seijdel Beschouwen, vergapen - verbinden, verdwij
nen ■ Jeroen Boomgaard Actieve immobiliteit ■ Hans Georg 
Nicklaus De lachende derde Een analyse van het canned laughter 
in Amerikaanse sitcoms ■ Sven Lütticken De imperatieven van 
de audiogids ■ Frank Vande Veire And art is what an artist does 
Over de kunstenaar en zijn publiek naar aanleiding van Camiel 
van Winkels Moderne Leegte. Over kunst en openbaarheid ■ 
Wouter Davidts Het museum buitenspel gezet Over stadsten
toonstellingen ■ Ondertussen binnen de perken

NUMMER 89 - JANUARI-FEBRUARI2001 

■ Camiel van Winkel Koning Midas in Wonderland ■ Jouke 
Kleerebezem Vormgeving ontwerpen ■ Fredie Floré Sociaal 
Modernisme. De designkritiek van K.-N. Elno ( 1920-1993) ■ Sven 
Lütticken Het schilderij en de afvalbak ■ Camiel van Winkel Een 
pop die tot iets menselijks is gekneed Honderd jaar hedendaagse 
kunst volgens Thierry de Duve ■ Bart Verschaffel De aansprake
lijkheid van de beschouwer Een gesprek met Thierry de Duve ■ 
Marie José Mondzain Het natuurlijke beeld ■ Ondertussen in de 
vlaamsche pot...

NUMMER 90 - MAART-APRIL 2001 

■ Mare De Kesel Dilettantisme als symptoom ■ Bart Meuleman 
Het poederloze tijdperk ■ Dirk Pültau De kunst van het dilettantisme 
■ Johann Wolfgang Goethe en Friedrich Schiller Schema’s 
over het dilettantisme (1799) ■ Guy Mees Kunstenaarsbijdrage 
(1969/71-2001) ■ Bart Verschaffel ‘Kwaliteitsbeheer’: het 
fantasma van de professionele samenleving ■ Rosalind Krauss 
De dood van de vakkennis en de kunstvaardigheden ■ Steven 
Jacobs Primitieve kunstgeschiedenis Verhalen van waanzin, 
zelfmoord, magie en misdaad

NUMMER 91 - MEI-JUNI2001 

■ Jouke Kleerebezem In Media Omnia ■ Gert Verschraegen 
Het onzichtbare medium ■ Jeff Wall Monochromie en foto- 
journalistiek in On Kawara’s Today-schilderijen ■ Sven Lütticken 
De herhalingen van Pierre Huyghe Over de eeuwige terugkeer van 
een scheepsramp en de remake van een bankoverval ■ Thierry de 
Duve Museumethiek na Broodthaers: een naïeve theorie ■ Camiel 
van Winkel Dertig jaar buiten de perken Gesprek overSonsbeek 71 
met Cor Blok, Judith Cahen en Lambert Tegenbosch ■ Dirk 
De Schutter Ter vervolmaking van het nieuwe Vlaanderen

MET DE STEUN VAN

Het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting

M
Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

MUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

DANKWOORD

Sinds het afscheid van Koen Brams 'als hoofdredacteur, en het 
aantreden van de zeskoppige redactie, is er meer ruimte om de 
discussie over De Witte Raaf binnen het blad te voeren. Voordien 
werd die bevragende functie onder meer waargenomen door een Raad 
van Advies die bestond uit Geert Bekaert, Dirk Lauwaert, Frank 
Reijnders, Anna Tilroe en Bart Verschaffel. Wij danken hen voor hun 
engagement en betrokkenheid bij De Witte Raaf in het verleden, en 
hopen nog vaak met hen samen te werken.

AUTEURS 

■ Jeroen Boomgaard Is verbonden aan het Kunsthistorisch Insti
tuut van de Universiteit van Amsterdam. Bij Babylon/De Geus 
verscheen in 1995 het boek De verloren zoon/Rembrandt en de 
Nederlandse kunstgeschiedschrijving.
■ Lieven de Cauter Studeerde filosofie en kunstgeschiedenis. 
Sinds 1997 deeltijds als onderzoeker werkzaam aan het departement 
Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de 
K.U.Leuven. In 1999 verscheen zijn proefschrift over Walter Benja
min, De Dwerg in de schaakautomaat. Benjamins verborgen leer 
(SUN, Nijmegen). Publiceerde recent zijn eerste poëziebundel. In 
2001 verschijnt een boekje over De capsulaire beschaving. Over de 
stad in het tijdperk van het transcendentaal kapitalisme.
■ Mare De Kesel Studeerde filosofie en theologie aan de KU 
Leuven en is momenteel verbonden aan de Arteveldehogeschool 
Gent. Publiceerde in 1994 een boek over Georges Bataille (De sfinx 
van de sociologie) bij Acco, en in 1998de essaybundel Wij, modernen. 
Essays over subject & moderniteit bij Peetere. Eind 2001 verschijnt 
van hem Eros & Ethiek. Een lectuur van Jacques Lacans Séminaire 
VII. (Acco, Leuven/Amersfoort)
■ Arjen Mulder Studeerde biologie. Publiceert over media en 
mediatheorie. Dit jaar verscheen bij uitgeverij Van Gennep zijn boek 
Hetfotografisch genoegen. Beeldcultuur in een digitale wereld.
■ Dirk Pültau Kunsthistoricus. Doceert muzieksociologie aan het 
R.I.T.S. (Brussel). Schrijft over kunst. Redactielid van De WitteRaaf. 
■ Cornells Verhoeven (1928-2001) Classicus en filosoof. Vanaf 
1981 hoogleraar antieke filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. 
Tot zijn meest recente boeken behoren Het alziend oog. Essays over 
spiritualiteit en tijdgeest (1999) en Een cultuur van het geweld. 
Kritische essays (2000), beide uitgebracht door uitgeverij Damon te 
Budel.
■ Gert Verschraegen Als postdoctoraal wetenschappelijk mede
werker verbonden aan het Centrum voor Cultuursociologie van de 
Katholieke Universiteit Leuven. Hij publiceert vooral over cultuur- 
en mediatheoretische onderwerpen.
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Redactieteam
Sven Lütticken, Bart Meuleman, Dirk Pültau, 
Jorinde Seijdel, Camiel van Winkel, Bart Verschaffel
Zakelijke leiding
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Etienne Wynants
Eindredactie
Bart Meuleman en Dirk Pültau
Corrector
David Nolens
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Lay-out
Gauthier Dejonghe
Publiciteit
Etienne Wynants

PRAKTISCHE GEGEVENS

ISSN
0774-8523
BTW nummer
BE 456.630.567
Verschijnings ritme 
Tweemaandelijks 
Planning 
nummer 93 
nummer 94 
nummer 95 
Oplage 
15.000 ex.

verschijnt
15 september 2001
15 november 2001

15 januari 2002

deadline
15 augustus 2001

15 oktober 2001
15 december 2001

Gratis beschikbaar in
Archieven, artotheken, bibliotheken, culturele cafés, culturele centra, 
galeries, instellingen voor hoger en deeltijds kunstonderwijs, 
kunstboekhandels, musea en stichtingen voor beeldende kunst

ABONNEMENT

De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De Witte Raaf 
thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift financieel ondersteunen, 
dan is een (steun)abonnement aangewezen. Het abonnement vangt 
aan na ontvangst van betaling en geldt voor zes nummers. Het 
abonnement kan op elk moment ingaan. Losse nummers van De Witte 
Raaf kunnen (na)besteld worden. Let op: de stortingen moeten op 
andere rekeningnummers gebeuren naargelang de plaats van waaruit 
u geld overmaakt!
Rekeningnummer en tarieven België
Rekeningnummer (KBC Brussel) 422-2181611 -46
Gelieve in de mededeling het nummer te vermelden waarmee u uw 
abonnement wilt laten beginnen!
Abonnement 750 BEF
Steunabonnement 2.000 BEF
Losse nummers 200 BEF
Rekeningnummer en tarieven Nederland
Rekeningnummer (KBC Breda) 63 31 38 452
Gelieve in de mededeling uw adres en het nummer te vermelden 
waarmee u uw abonnement wilt laten beginnen!
Abonnement 40 NFL
Steunabonnement 110 NFL
Losse nummers 12 NFL
Rekeningnummer en tarieven buiten België en Nederland 
Betalingswijze ‘ per internationale postwissel
Abonnement 900 BEF
Steunabonnement 2.000 BEF
Losse nummers 250 BEF

t
a

debat
i.s.m. Netwerk

Ligt Aalst wakker van hedendaagse kunst? Heeft Aalst Vlaanderen wakker geschud?
maandag 10/09/2001 om 19 uur
Belfort (gemeenteraadszaal), Grote Markt, Aalst

met Gracienne Van Nieuwenborgh, Hans Martens, Bart De Baere, Guido De Bruyn, Wim Delvoye

Info: 053/73 23 40, 053/73 23 45 (Stedelijk Museum), www.aalst.be
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http://www.dewitteraaf.be
mailto:dewitteraaf@skynet.be
http://www.aalst.be
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woensdag t/m zondag van 14.00 tot 18.OOuur •
THE BIG SHOW WERD SAMENGESTELD DOOR WIM PEETERS, EN WORDT GEORGANISEERD DOOR HET NICC IN SAMENWERKING MET HET MUSEUM FOR AFRICAN ART, NEW YORK (A CONGO CHRONICLE); J
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