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Activisme (2)
In het essay ‘De niet-tussenruimte’, 
waarmee dit tweede nummer van 
De Witte Raaf over activisme opent, 
(de)construeert Fred Moten de traditie 
van zwarte radicaliteit. In de eerste 
plaats: de revolutie op Haïti, eerst on-
der leiding van Toussaint L’Ouverture, 
later efficiënter voortgezet door zijn 
voormalige rechterhand Jean-Jacques 
Dessalines, zoals beschreven in C.L.R. 
James’ The Black Jacobins (1938), een 
boek dat aan bod komt in het door 
Moten bewonderde Black Marxism. 
The Making of  the Black Radical 
Tradition (1983) van Cedric Robinson. 
Vervolgens bespreekt Moten de weer-
gave van de Congolese opstand van 
Patrice Lumumba in het oeuvre van 
Tshibumba Kanda Matulu (1947-
1981), opnieuw via een tussenstation, 
namelijk de gesprekken die antropo-
loog Johannes Fabian met de kunste-
naar voerde. De invoelende etnograaf  
hecht veel waarde aan authenticiteit, 
terwijl de schilder die juist, in de geest 
van Lumumba, op een esthetische 
manier wil doorbreken.  
 Moten scherpt de ontvankelijkheid 
aan voor een esthetisch-politieke 
rede die zich beroept op het verleden, 
maar verder reikt naar de postkoloni-
ale toekomst, weg van, of  misschien 
eerder bezijden het universalisme dat 
het westen zich ‘bij vergissing’ heeft 
toegeëigend. In een poging om aan een 
op gelegde dialectiek van de geschie-
denis te ontsnappen, schept Moten 
in een tastende denkstijl het niet-in-
het-midden, de niet-tussenruimte van 
Europees en Afrikaans, van verlichting 
en donker, van narratief  en lyriek. 
 Waar eindigt een intellectuele, 
strijdbare traditie in behoudzucht, 
en waar begint de progressieve actie? 
Noortje de Leij herleest de geschriften 
van Douglas Crimp: de spanning tussen 
kunst en activisme tijdens de aidsepi-
demie eind vorige eeuw werkt vandaag 
nog steeds door. In een essay over het 
oeuvre van Jean-Luc Godard wijst 
Wilco Versteeg op de verknoping van 
vorm en politiek, en op het probleem 
van de huidige blindheid voor vorm. 
Volgens Godard bleven de Gele Hesjes, 
aanvankelijk in de kwaliteitsmedia 
gediskwalificeerd als boerenkinkels en 
proleten, onbegrepen dankzij het alge-
hele, door televisiejournaals gevoede 
beeldanalfabetisme.
 Fieke Konijn bespreekt en bekri-
tiseert de activistische stellingname 
van Ariella Aïsha Azoulay tegen het 
universalistische museum, en tegen de 
pretentie dat voorwerpen uit de hele 
wereld ter bezichtiging en vermaak 
beschikbaar zijn voor iedereen. En 
Annelot Prins recenseert de oproep 
van adrienne maree brown aan activis-
ten uit minderheidsgroeperingen om 
vooral plezier te maken, met elkaar en 
met zichzelf, en zich niet te snel in het 
defensief  te laten drukken door het 
witte patriarchaat. Steyn Bergs schrijft 
over een tentoonstelling van Jeremiah 
Day in Netwerk Aalst, en zet diens 
beeldende werk af  tegen de politieke 
theorie van Hannah Arendt.  
 Ten slotte is het woord aan Theodor 
W. Adorno: hij gaf  in mei 1969 aan Der 
Spiegel een interview, nadat vrouwelij-
ke studenten sociologie zijn les hadden 
verstoord door hun bovenlichaam te 
ontbloten en de professor te proberen 
kussen. Een pamflet werd rondge-
deeld met de mededeling ‘Adorno als 
Institution ist Tot!’. Na het zogenaamde 
Busenattentat zou Adorno niet meer in 
het publiek verschijnen en hij stierf  
enkele maanden later in Zwitserland. 
Dit nummer eindigt met een lezers-
brief, als reactie op het vorige nummer 
van De Witte Raaf, van Sébastien 
Hendrickx, die zowel artistiek activis-
me als low theory desavoueert, en  
oproept tot collectieve actie.

Daniël Rovers en  
Christophe Van Gerrewey

De niet-tussenruimte

FRED MOTEN

1.

In Remembering the Present – de lyrische, 
etno-historiografische, schilderkunstige ont-
moeting tussen Tshibumba Kanda Matulu en 
Johannes Fabian, wordt Patrice Lumumba 
opgevoerd, samen met de postkoloniale toe-
komst waar hij naar verlangde en waar 
hij het symbool van is.1 Een deel van wat 
Tshibumba met zijn kunst probeert te her-
scheppen is de narratieve lyriek die tot 
stand kwam door de technologische bemid-
deling van Lumumba’s radiotoespraken, 
een lyriek die met zijn toegevoegde kracht 
het gevaarlijke gezag van de radiostem en 
de neokoloniale hervattingen van histori-
sche voordracht tegelijk doorbreekt en ver-
groot. Daarbij is die lyriek nog eens inge-
bed in hun visuele kaders door middel van 
hun eigen stemmen en de stem, zo u wilt, 
van de geluidsregistratie zelf. In die zin her-
stelt Tshibumba – via Fabian en tot op zeke-
re hoogte tegen hem in – de lyrische singu-
lariteit, die zich altijd en overal laat gelden 
als een overschot, namelijk de materiële geest 
van de postkoloniale toekomst. Deze gera-
felde singulariteit beweegt zich tussen de 
tegengestelden van enerzijds de specifieke 
bijzonderheden van de Afrikaanse diaspora 
en anderzijds de universaliteit die het wes-
ten zich bij vergissing heeft toegeëigend. Om 
deze geest van de postkoloniale toekomst te 
begrijpen als een revolutionaire, intellectuele 
kracht moeten we een omweg maken via het 
werk van C.L.R. James en Cedric Robinson.

2. 

Het wordt steeds moeilijker geschiede-
nis te schrijven. De macht van God of  de 
zwakheid van de mens, het christendom 

of  het goddelijk recht van koningen om 
een slecht bewind te voeren, kan mak-
kelijk verantwoordelijk worden gehou-
den voor de ondergang van staten en de 
geboorte van nieuwe samenlevingen. 
Dergelijke elementaire ideeën lenen 
zich gewillig voor een narratieve bena-
dering en van Tacitus tot Macaulay, van 
Thucydides tot Green zijn de beroemde 
geschiedschrijvers eerder kunstenaars 
dan wetenschappers geweest: ze schre-
ven zo goed omdat ze zo weinig zagen. 
Als natuurlijke reactie daarop zijn we 
tegenwoordig geneigd de sociale krach-
ten te personifiëren, omdat grote man-
nen tenslotte vrijwel niets meer zijn dan 
instrumenten in handen van het eco-
nomisch lot. Zoals zo vaak ligt de waar-
heid niet in het midden. Grote mannen 
maken geschiedenis, maar alleen het 
soort geschiedenis waartoe zij in staat 
zijn. Hun vrijheid om iets te bewerk-
stelligen wordt beperkt door de dwang 
van hun omgeving. Het aangeven van 
de grenzen van die dwang en het besef, 
geheel of  gedeeltelijk, van alle moge-
lijkheden, daarin ligt de ware taak van 
de geschiedschrijver.2 

In The Black Jacobins komt het Caraïbische 
gebied, de niet-tussenruimte, narratief  naar 
voren, door middel van bestendige auditie-
ve opvoeringen, binnen het kader van de 
esthetiek van het materialisme en een geës-
thetiseerde politieke economie van de bot-
sende nevenstelling. Daarom spreekt James 
van een gebroken dialectiek, de sprong in 
de gracht, van een strakke seriële logica die 
verstoord is door wat ontbreekt. Maar hoe 
werkt het appel dat hij versterkt met behulp 
van begrippen zoals Afrika, de Afrikaan, 
binnen dit opkomend zelfbewustzijn van het 
Caraïbisch gebied in het bijzonder en van 
zwart-zijn in de nieuwe wereld in het alge-
meen, binnen deze opvoering na de botsing, 

deze gebroken dialectiek en deze onderdom-
peling in de niet-tussenruimte? Wat draagt 
de Afrikaan bij aan het ‘rendez-vous met de 
overwinning’?
 De theorie en de praktijk van de revolu-
tie hangen samen met de manier waar-
op het individu, als theoretische mogelijk-
heid en fenomenologische feitelijkheid, zich 
manifesteert in en buiten het revolutionai-
re geheel. James is een betrokken partij in 
deze relatie en werkt binnen een interta-
lig Antilliaans harmonisch unisono. Hij is 
betrokken partij bij de manier waarop de 
waarheid van een (dergelijke) relatie niet 
in-het-midden van de verschillende ele-
menten ligt. Daarom pakt James de lange, 
meditatieve en praktische betrokkenheid 
op die de traditie van de Afrikaanse diaspo-
ra heeft tot afstand, onvergelijkbaarheid en 
breuk. Hij werkt ten opzichte van, op enige 
afstand van, en niet tussen die betrokken-
heid en een Europees-filosofische theoreti-
sering van aporieën. James geeft aan dat de 
vraag hoe je je ten opzichte van dergelijke 
zaken moet gedragen, ten opzichte van de 
vorm en inhoud van de breuk, in verband 
staat met een andere tegenstelling – die tus-
sen lyrisch en narratief  – die op haar beurt 
weer een andere fundamentele scheiding 
bepaalt, die tussen wetenschap en de kunst 
van de geschiedschrijving. Die vraag, waar-
op het antwoord in de niet-tussenruimte 
woont die James’ frasering zowel aangeeft 
als is, heeft te maken met de openbarstende 
positie – zoals blijkt uit de praktijk van zijn 
schrijven en zijn activisme, zijn historische 
beweging en onderzoek – van het buiten 
in James’ werk; het heeft te maken met de 
manier waarop de literaire verwezenlijking 
van wat buiten ligt tot een theoretische ver-
wezenlijking wordt, waarmee de dialectiek 
een volledig nieuwe vorm krijgt. 
 Die nieuwe vorm van de dialectiek die 
James’ frasering zowel beoogt als belichaamt, 
verstoort de samensmelting van literaire 

Tshibumba Kanda Matulu, Les Martyrs de L’Union Minière du Haut Katanga, bij het stadion voorheen ‘Albert I’ geheten, tegenwoordig ‘Mobutu’, Lubumbashi, circa 1975 
Brooklyn Museum, New York, aangeworven met de steun van Ellen en Jerome L. Stern, 2010
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betekenis en burgerlijke productie die voor-
al tot haar recht komt in de verdinglijking 
van de zin, die de opkomst van romantech-
nische vertelkunst bezielt en daardoor wordt 
bezield. Zo’n verstoring is luidruchtig; en die 
weerspannige en voortdurende terugkeer 
van geluid in de literatuur is cruciaal, want 
de lyrische onderbreking van het narratief  
betekent dat het, binnen dezelfde productie-
wijze, overgaat in een andere literaire pro-
ductiewijze, een wijze waarvan je zou kun-
nen zeggen dat die voortkomt uit iets wat 
James socialisme zou hebben kunnen noe-
men dat al zijn plaats in de fabriek heeft inge-
nomen, iets wat Louis Althusser, in navol-
ging van Karl Marx en via Frantz Fanon en 
Peter Brooks, een vorm van communisme 
binnen de verborgen kieren van de markt 
zou noemen, in de ruimte buiten marktver-
houdingen en marktesthetiek. Die andere 
productiewijze wordt gevormd door vormen 
van verzet. Overbrengingsmechanismen 
geven die wijze van organiseren vorm, 
waaruit weer een andere (wijze van) esthe-
tische inhoud voortkomt. De verstoring van 
de zinsbouw is dus cruciaal; zodat de poë-
zie, om zo te zeggen, gezien en gehoord kan 
worden, en dat boven de zin uit, omdat zij de 
productievoorwaarden van betekenis door-
breekt. Maar hoe gaan we om met de gepri-
vilegieerde status van het narratief  waar-
van je met recht zou kunnen zeggen dat die 
voortkomt uit een bepaalde politiek, uit een 
bepaalde theorie over de geschiedenis, een 
bepaald verlangen? Niet door die te bestrij-
den; door hem te vergroten. Dat betekent 
aandacht voor lyriek, voor de manier waar-
op lyriek zichzelf  tot ontploffing brengt, 
waarop lyriek het narratief  weer tot ont-
ploffing brengt. Dat betekent aandacht 
schenken aan het ding (aan wat er overblijft 
van het verstorend op zichzelf  vooruitlopen 
van het voorwerp, aan het stuk koopwaar 
dat zijn fetisjkarakter en zijn hele geheim 
tegen het [doof  blijven van het] ding zelf  
uitschreeuwt) dat de aanwezigheid van dat 
verlangen aangeeft, dat weet hoe de lyriek 
met narratief  doordrenkt is, dat de historici-
teit en het politieke verlangen van de lyriek 
juist erkent als de weigering die het fetisjka-
rakter bezielt en daar één mogelijkheid van 
is, de mogelijkheid van vrije associatie en 
volkomen weergave die voortkomt uit een 
overdracht die slechts mogelijk is in de vorm 
van het open geheim, door te denken in het 
ritme van de wereld en het ding.
 Uit conventioneel schrijven kan een nieu-
we grammatica ontspruiten, een andere 
vorm van schrijven, doordrenkt met een 
andere zinnelijkheid, waarin het visuele 
element vanuit louter klank beeld op zich 
wordt, en waarin wat te horen valt de bete-
kenis verder problematiseert en verstoort 
tot inhoud. David Walker bijvoorbeeld 
begreep dat bij wijze van spreken al vóór 
Jacques Derrida die, in De la grammatologie, 
een kritiek opent op de hogere waardering 
van spraak tegenover schrift, die er steeds 
niet alleen op gericht is om spraak te door-
drenken van schrift maar ook om schrift 
te doordrenken van spraak en, nog dieper, 
met wat Amiri Baraka binnen de categorie 
van poëzie de ‘gemuziekte spraak’ noemt.3 
De complexe wisselwerking tussen spraak 
en schrift (eerder dan de simpele omke-
ring van de waardering van spreken boven 
schrijven waartoe die wisselwerking vaak 
wordt teruggebracht) die zo belangrijk is in 
De la grammatologie, raakt aan fundamen-
tele aspecten van de door James verkende 
en belichaamde traditie van zwart radica-
lisme. Ik wil de geconstrueerde wisselwer-
king aansnijden tussen de niet-tegengestel-
den van schrift en spraak, van narratief  en 
lyriek, van Europees en Afrikaans – of, in 
James’ woorden, Verlichting en het Donker. 
Dat biedt een raamwerk voor een nieuwe 
revolutionaire theorie, praktijk en iden-
titeit die in de vorm en inhoud van James’ 
frasering is aangegeven als de plaats en tijd 
van de niet-tussenruimte, waar de geluids-
vastlegging de relatie tussen schrift en het 
onvoltooide werk van de mens herschrijft. 
Daarmee wil ik zeggen dat ik de aard van 
het aansnijden wil aansnijden. 
 De mislukking van Toussaint L’Ouverture 
was een mislukking van verlichting, niet 
van het donker.4

Al was hij er dan van overtuigd dat San 
Domingo zonder de voordelen van de 
band met Frankrijk teloor zou gaan, 
[Toussaint] was er evengoed van over-
tuigd dat slavernij nooit weer zou kun-
nen worden ingevoerd. Tussen die 

twee zekerheden werd hij, voor wie een 
scherpzinnige visie en besluitvaardig-
heid een tweede natuur waren gewor-
den, de belichaming van besluiteloos-
heid. Zijn trouw aan de Franse Revolutie 
en alles wat die had geopend voor de 
mensheid in het algemeen en voor de 
bevolking van San Domingo in het bij-
zonder, die had hem gemaakt tot wie hij 
was. Maar ten slotte verwoestte ze hem.
 Misschien was het op dat moment te 
veel dat hij meer had verwacht dan de 
naakte vrijheid. Dessalines was daar-
mee alleen al tevreden, en misschien ligt 
het bewijs dat vrijheid sowieso mogelijk 
was in het feit dat Dessalines, die trouwe 
adjudant, om haar veilig te stellen moest 
zorgen dat Toussaint werd verwijderd. 
Toussaint probeerde het onmogelijke te 
bereiken – het onmogelijke dat voor hem 
de enige werkelijkheid was die ertoe deed. 
De werkelijkheden waartoe de geschied-
schrijver is veroordeeld zullen soms de 
tragische keuzes versimpelen waarvoor 
hij kwam te staan. Maar die weerga-
ven van feitelijkheden en de oordelen 
die daarbij horen mogen niet het waar-
lijk tragisch karakter van zijn dilemma 
verhullen of  verkleinen. Een van de 
opmerkelijkste daarvan is overgeleverd 
in een oorspronkelijke historische bron.
 Maar in diepere zin zijn leven en dood 
niet tragisch. Prometheus, Hamlet, 
Lear, Phèdre, Ahab laten ons misschien 
zien wat de blijvende driften van de 
menselijke natuur zijn die ingaan tegen 
de eisen van de georganiseerde samen-
leving. Ze doen dat in het aangezicht 
van dreigende of  zelfs onontkoombare 
ondergang, en hun opstandigheid drijft 
hen tot zulke hoogten, dat het offer van 
hun ondergang ons idee van de mense-
lijke grootsheid verrijkt.5 Toussaint was 
van een mindere categorie. Zijn schit-
terende vermogens werden niet meer 
maar minder. Terwijl hij zich voorheen 
onderscheidde door zijn alerte en onver-
saagde inschatting van waarvoor hij 
kwam te staan, zullen we zien dat hij, 
hebben we al gezien dat hij, gebeurte-
nissen en mensen fout beoordeelde, aar-
zelde over beginselen, en zowel de angst 
van zijn tegenstanders als het vertrou-
wen van zijn aanhangers verloor. 
 De hamartia, de tragische tekortko-
ming, die we ontlenen aan Aristoteles, 
was bij Toussaint geen morele zwakte. 
Het was een specifieke vergissing, een 
volkomen misrekening van de bepalen-
de gebeurtenissen. Maar wat verloren 
gaat door de vrijheid van verbeelding 
van grote toneelschrijvers wordt tot 
op zekere hoogte goedgemaakt door de 
historische actualiteit van zijn dilem-
ma. Het zou daarom een vergissing 
zijn hem alleen te beschouwen als een 
politieke figuur op een afgelegen West-
Indisch eiland. Zijn verhaal heeft dan 
niet het niveau van de grotere drama-
tische scheppingen, in sociale betekenis 
en aansprekende menselijkheid gaat 
het wel veel verder dan de laatste dagen 
op Sint-Helena en die apotheose van 
ophoping en verval, de zelfmoord in de 
Wilhelm strasse. De Griekse tragedie-
schrijvers konden altijd de goden inzet-
ten als dramatische belichaming van 
het noodlot, de dike die over een wereld 
regeert die noch zij noch wij hebben 
gemaakt. Maar zelfs Shakespeare zou 
niet zo’n dramatische belichaming van 
het noodlot hebben kunnen vinden als 
waartegen Toussaint vocht: Bonaparte 
zelf; en de verste verbeelding zou niet 
de opkomst van het koor hebben kun-
nen voorzien, van de voormalige sla-
ven zelf, als rechters over hun eigen lot. 
Toussaints vaste geloof  hierin als ultie-
me en onweerstaanbare oplossing van 
het probleem waartoe hij zich weigerde 
te beperken, dat verklaart zijn fouten en 
maakt ze goed.6

Dessalines vatte de verdediging aan. Hij 
wierp een redoute op, op enige afstand 
van Crête-à-Pierrot, liet afdelingen ach-
ter om ze beide te bemannen en ging 
Debelle tegemoet die op weg was naar 
het zuiden, naar Verettes, om contact 
te leggen met Boudet. Dessalines wilde 
geen veldslag aangaan maar viel terug 
op Crête-à-Pierrot. Hij kon zijn troepen 
net buiten bereik houden van de hen 
fel achtervolgende Debelle. Toen hij de 
gracht bereikte die om het fort lag, sprong 

Dessalines erin en al zijn mannen volgden 
hem, waardoor de Fransen werden bloot-
gesteld. Een verschroeiend salvo van 
het fort maaide hen neer. Vierhonderd 
man vielen en twee generaals raakten 
gewond. Ze trokken zich haastig terug 
en kozen een positie buiten het fort, en 
stuurden een boodschap naar Leclerc 
om versterkingen. Dessalines trok het 
fort binnen en voltooide de voorbe-
reidingen voor de verdediging. Maar 
zijn ongeschoolde geest dacht al voor-
uit naar de enige oplossing, en, anders 
dan Toussaint, nam hij zijn mannen in 
vertrouwen. Terwijl ze de verdediging 
voorbereidden praatte hij met hen.
 ‘Vat moed, zeg ik jullie, vat moed. 
De Fransen kunnen niet lang op San 
Domingo blijven. Aanvankelijk zullen 
ze vorderingen maken, maar ze worden 
snel ziek en sterven bij bosjes. Luister! 
Als Dessalines zich honderdmaal aan 
hen overgeeft, dan bedriegt hij hen 
honderdmaal. Ik herhaal, vat moed, 
en jullie zullen zien dat als de Fransen 
met weinig zijn, we hen op de huid zit-
ten, we hen kunnen verslaan, we zul-
len de oogst verbranden en ons terug-
trekken in de bergen. Ze zullen niet in 
staat zijn het land te bewaken en ze zul-
len moeten vertrekken. Dan zal ik jul-
lie de onafhankelijkheid geven. Er zul-
len geen witten meer onder ons zijn.’ 
Onafhankelijkheid. Het was de eerste 
keer dat een leider dat zijn mannen had 
voorgespiegeld. Hier was niet alleen een 
programma, maar ook tactiek. De leu-
genachtige, verraderlijke Bonaparte en 
Leclerc hadden hun gelijke gevonden.7

Dit zijn een paar passages uit The Black 
Jacobins die ons in staat stellen om de niet- 
tussenruimte een plek te geven en ook, via 
James’ karakteristieke stijl, de invloed van 
zinsbouw te laten zien op de wederzijd-
se verlamming van theorie en geschiede-
nis. En hier wil ik expliciet over The Black 
Jacobins nadenken op twee manieren: 1) als 
de narratieve beschrijving van, enerzijds, 
Toussaints expansieve visie en praktische 
mislukking en van, anderzijds, de beperkte 
visie en het praktische succes van zijn lui-
tenant Dessalines; en 2) als het in het nar-
ratief  losbarsten van een radicale energie, 
een lyriek van buitenaf, waarvan de veron-
derstelde overwinning nog niet is bewerk-
stelligd of  bereikt (maar waar we langzaam 
naartoe werken in de naam en geest van 
Lumumba). Ik ben geïnteresseerd in die 
momenten in James’ teksten waarin hij op 
die energie wijst, waarin zijn zinsbouw blijk 
geeft van het fonografisch gewicht van die 
energie, ermee is doordrenkt, erdoor is gete-
kend. Ik wil daarmee zeggen dat ik geïnte-
resseerd ben in die momenten in James’ 
geschiedschrijving waarop de betekenis 
wordt doorbroken en vergroot door de zeer 
onafhankelijke vormen van zinsbouw en 
de geluiden van buiten – die een nieuwe, 
revolutionaire inhoud overdragen, geheim-
zinnige, zwarte, magische politiek-econo-
mische spreuken en spellingen – die James 
heeft vastgelegd. Die momenten helpen om 
de brute wisselwerking in het werk vorm te 
geven die zich niet tussen maar buiten het 
ruim omrande narratief/geschiedkundige 
traject bevindt van een vertrouwde dialecti-
sche ontwikkeling. Die ontwikkeling wordt 
doorbroken en vergroot door de stekelige 
lyriek van wat Robinson de ‘zwarte radica-
le traditie’ noemt. Het is mijn bedoeling om 
kort aandacht te besteden aan de mecha-
nica van James’ lyrische geschiedenis om 
na te kunnen denken over wat op het eer-
ste gezicht een tegenspraak lijkt die wijst 
op mislukking. Dat zou dan een mislukking 
van de auteur zijn geweest die een herha-
ling zou vormen van Toussaints militair-po-
litieke mislukking, die mogelijk ondanks, 
mogelijk dankzij het meesterschap van de 
auteur tot stand is gekomen. Maar ik denk 
dat het meer dan een mislukking is, meer 
dan een statische en onproductieve tegen-
spraak; het wijst op iets dat nog te ontdek-
ken valt in zwart radicalisme.
 Waar ik op dit punt in geïnteresseerd ben, 
zou, specifieker, beschouwd kunnen worden 
als de vraag wat Robinson bij James inter-
preteert als een problematische begooche-
ling van/door Hegel, die, om de termino-
logie van Nathaniel Mackey te gebruiken, 
zowel voorbarig is als voorbij elke verwach-
ting. Hier werkt James in directe confron-
tatie, hij werkt via de tegenstelling tussen 
subjectieve en objectieve vrijheid, waar-

mee hij de verbondenheid van Hegel met 
de figuur van Napoleon Bonaparte onder-
mijnt, buiten dat historische traject/de dia-
lectiek dat/die Napoleon als einddoel heeft. 
En Toussaint, die op allerlei manieren met 
de Fransen verknoopt was, en vastzat in een 
niemandsland tussen vrijheid (abstract-sub-
jectief-doelgericht-wit) en onafhankelijk-
heid (nationaal-objectief-aanwezig-zwart: 
de positie die voor Dessalines het meest 
natuurlijk was), wijst ons, via James, op de 
noodzaak van iets dat niet tussen donker en 
verlichting in, iets dat niet tussen Dessalines 
en Toussaint in ligt. En we moeten beden-
ken wat het betekent, niet alleen voor 
Dessalines, dat hij zijn mannen niet louter 
in vertrouwen nam, maar met hen praat-
te. We moeten denken over zowel de vorm 
als de inhoud van dat spreken, in een onge-
schoold en gebroken dialect, onopgesmukt, 
gericht tot zijn aanhangers en niet tot de 
Fransen, verklankt en niet uitgeschre-
ven of  herschreven, kennelijk niet onder-
steund door schrift en dat, ten slotte, niet 
over vrijheid ging maar over onafhankelijk-
heid. De tegenstelling tussen Toussaint en 
Dessalines, tussen (het verlangen naar wat 
genoemd wordt) verlichting en (de aanhan-
kelijkheid aan wat genoemd wordt) don-
ker, tussen gerichtheid naar de Fransen en 
gerichtheid naar de slaven, is ook die tussen 
spraak en schrift. Dessalines springt naar 
voren; hij springt in de gracht, hij maakt 
geluid, hij daalt af. Die sprong omlaag is 
gecodeerd als een sprong voorwaarts. Een 
andere dialectiek. Hetzelfde doet James’ fra-
sering met de zin. Besluiteloosheid, over-
bruggen om naar voren te springen, erin te 
springen. Dit is een kwestie van muziek.
 In Black Marxism. The Making of  the Black 
Radical Tradition8 spreekt Robinson over 
James’ reactie op de Italiaanse invasie van 
Abessinië, de medeplichtigheid van de 
niet-fascistische burgerlijke staten en het 
zwijgen van antifascistisch links. Robinson 
duidt die reactie als het moment waarop 
de voogdij van het Europese radicale den-
ken bij James wordt doorbroken. Die ont-
snapping aan een zowel door hemzelf  als 
door krachten van buiten opgelegde voogdij 
wordt aangegeven door The Black Jacobins en 
de frasering daarin. Wat is de relatie tussen 
enerzijds James’ doorbreking van de voogdij 
en (zijn weergaven van) Dessalines’ onge-
schooldheid, en Toussaints onvermogen om 
die voogdij te doorbreken anderzijds? James’ 
frasering neemt een plaats in de niet-tus-
senruimte van die twee in. Robinson zegt: 
‘In James’ geschriften smolt de kracht van 
de Zwarte radicale traditie samen met de 
behoeften van de Zwarte massa’s in bewe-
ging om zo een nieuwe theorie te vormen.’9 
Ja, maar hoe gaat dat feitelijk in zijn werk? 
Is samensmelten het juiste woord? Zit deze 
nieuwe deliniëring, deze Dessaliniëring, in 
James’ schrijven alleen op het niveau van 
een samenkomen van zwart radicaal denken 
en zwarte massabeweging? Vormt het einde 
van zijn voogdij onder Euro-radicaal denken 
een uitwissing van dat denken? Zou dat moe-
ten? Welke taal biedt hij om die beweging te 
beschrijven? Als het zo is dat, zoals James in 
de appendix van The Black Jacobins, getiteld 
‘Van Toussaint tot Fidel Castro’ zegt, dat de 
weg naar een West-Indische nationale iden-
titeit (en bevrijding) via Afrika liep, hoe kun-
nen we dan denken over de relatie tussen 
Afrika en de niet-tussenruimte?10 De terug-
keer naar Afrika is gecodeerd als een soort 
toekomstige buitenpositie die er al is, de naar 
buiten gerichte kracht van iets dat er al is, 
de revolutie die we op een of  andere manier 
met ons mee hebben gebracht, al daar toen 
we hier aankwamen, en achtergelaten in 
een geluid, een luid hoera dat een bepaalde 
interferentie weergeeft van en met wat val-
selijk wordt beschreven als gezond verstand 
en rede, de materiële hyperrationaliteit van 
de ondergemeenschap [undercommons].
 Robinson schrijft over James’ fascina-
tie met Hegels manier van argumenteren, 
die hij het uitvoerigst naar voren brengt in 
Notes on Dialectics als een klaarblijkelijk pro-
bleem, een beperking van James’ werk. Hij 
maakt bezwaar tegen de hegeliaanse ‘distil-
lering van geschiedenis in rijke concentra-
ten die uitsluitend worden ingezet voor het 
grondvesten van een abstract vertoog’ en 
tegen Marx’ strijdvaardige stijl, gekenmerkt 
door een ‘neerbuigende manier van spre-
ken, gebruikt om de tegenstander te ver-
nederen’.11 Ik wil nadenken over The Black 
Jacobins met behulp van Robinsons analy-
se en het begrip van de niet-tussenruim-
te, als een soort opmaat, een voorafgaan-
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de, inleidende dialectische blue note (zoals 
die tot stand komt door een gitaarsnaar te 
buigen) tot/van de dialectiek. Ik wil de stijl 
nader bekijken om beter te kunnen zien wat 
Robinson James’ ‘lyrische en soms schalkse 
literaire ‘stem’’ noemde, om te overwegen 
hoe de verreikende problemen die liggen 
ingebed in het paradoxale idee van een lite-
raire stem naar voren komen in de vorm en 
inhoud van James’ werk, en in de revolutio-
naire theorie en praktijk die hij zowel kende 
als nauwkeurig wist te reproduceren.12 
Daarmee wil ik vragen hoe de literaire stem 
en de politieke theorie en praktijk wor-
den verstoord door de van buiten komen-
de en naar buiten gerichte kracht van een 
geluid, niet tussen de noten en de woorden, 
niet tussen de talen, in de niet-tussenruim-
te van een accent, maar een geluid dat het 
ordenende musicologische raamwerk van 
de noten, het hermeneutisch vasthouden 
van de betekenis van de woorden, de natio-
nale vereisten van de Europese idiomen ver-
buigt, het dialect dat de dialectiek omvormt 
tot rede, historisch motief, bevrijdend poly-
ritme. Er zit in het werk een lyrische ver-
storing van zowel een bepaald Europees 
idee van openbare/nationale geschiedenis 
en historisch traject, als een uitwendige/
Afrikaanse verstoring van de binnenwereld 
van de Europese lyriek. Het eigendom zong, 
de koopwaar gilde. De sprong in de gracht, 
revolutionaire tactiek en dans, blijft han-
gen in de ruimte tussen de noten, daalt af  
in de diepten van de muziek. James lijkt te 
stellen dat Toussaint had kunnen optreden 
als hij, net als Dessalines, in de gracht van 
het Vodun-ritueel en de revolutionaire bewe-
ging was gesprongen, waar hij het donker 
was ingegleden, in de muzikale kieren van 
de geschiedenis die hij zelf  maakte en die 
hem omvatte, in die knooppunten van de 
tijd, waar de tijd voorwaarts springt, in een 
nieuw ritme. Maar die sprong naar voren 
hangt af  van geluid. En dit vindt plaats, 
opnieuw, in de niet-tussenruimte.
 Robinson betoogt dat, terwijl de Europese 
radicale traditie gevormd werd door en in 
relatie tot de bourgeoisie, er zich onafhan-
kelijk daarvan een zwarte radicale traditie 
had gevormd, een andere traditie van radi-
caal verzet, een andere en aparte revoluti-
onaire cultuur, een andere oorsprong van 
verzet buiten de historische trajecten van 
Marx of  Hegel, niet tussen hen in en tegelijk 
boven hun tegengestelde beperkingen uit, 
de ene op het gebied van ras, de andere op 
het gebied van klasse. Dat wil, in Robinsons 
termen, zeggen: ‘Zwart radicalisme […] kan 
niet begrepen worden binnen de specifie-
ke context van zijn ontstaan.’13 Robinson 
zegt dat de opkomst van zwart radicalisme 

‘inhield (en James zag dat niet) dat de cul-
tuur, het gedachtegoed en de ideologie van 
de bourgeoisie geen betrekking hadden op de 
ontwikkeling van een revolutionair bewust-
zijn onder Zwarte en andere bevolkingen in 
de Derde Wereld. Het brak met de ontwik-
kelingsketen binnen, met de gesloten dia-
lectiek van het historisch materialisme.’14 
Deze breuk of  aritmie: is die een volkomen 
afwijking van dat tijdelijke/historische tra-
ject, of  een verschuiving, een nieuwe tijds-
bepaling die het hele idee van een volkomen 
breuk juist verstoort en, daarop voortgaand, 
de oude harmonische begrippen van samen-
komst of  hybriditeit bijbuigt, die de dialec-
tiek zelf  en haar noten dissonant bijbuigt? 
Nogmaals, ik denk dat James’ inhoud, als 
we die nader bekijken vanuit het oogpunt 
van het mechaniek van zijn frasering, in een 
andere richting wijst – niet die van de irrele-
vantie van de bourgeoisie en in het verleng-
de daarvan die van een breuk weg van de 
evolutionaire keten en de gesloten dialectiek 
van het historisch materialisme, maar eer-
der een dialectische buiging van die dialec-
tiek, voortkomend uit een radicaal bewust-
zijn dat het marxisme doorbreekt en erop 
vooruitloopt, maar tegelijk wordt doorbro-
ken en voorafgegaan door het marxisme. 
Dat wil zeggen dat de zwarte radicale tra-
ditie, zoals verpersoonlijkt door mensen als 
James en ook Robinson, een complexe oor-
sprong van breuk en botsing heeft die zich 
beweegt door een reeks ontkenningen van 
Europa. Dat wil zeggen dat de onmogelijke 
plek van de keten van oorsprong van deze 
traditie enige beweging nodig heeft bin-
nen de niet-tussenruimte van voorwaarden 
en fundamenten, enige improvisatieruim-
te binnen die tegenstelling, waarbij plaats 
moet zijn voor zowel vasthouden als versto-
ren, originaliteit en respons, binnen de tra-
ditie. Een lied is de plek bij uitstek voor dat 
soort improvisatie, en de niet-tussenruimte 
duidt een botsing aan die de voortgaande 
aanwezigheid en de onherstelbare mogelijk-
heid garandeert van wat gecodeerd wordt 
als voorwaarden en fundamenten. Daar en 
niet daar, niet hybride, niet ertussen geeft 
de aanwezigheid en het verlies van Afrika 
aan. De zwarte identiteit en zwart radicalis-
me zijn niet ertussen, maar ze zijn ook niet 
het een of  het ander. Nieuwe dingen, nieuwe 
ruimten, nieuwe tijden eisen lyrische ver-
nieuwing en interventie, eisen bewegingen 
in de vorm die in theorie en praktijk zaken 
te berde kunnen brengen waar betekenis dat 
niet kan. Wanneer het gaat om de productie 
van inhoud heeft het onuitgesprokene zijn 
eigen plaats in de frasering, waarbij vorm 
– grammatica, geluid – de betekenis door-
breekt en vergroot.

 Alles hangt hier af  van iets dat niet tus-
sen onderbreking en voortstuwing ligt, een 
soort aritmie, de ontmanteling van het al 
te soepele traject van Europese dominantie 
en de accumulatieve apotheose die rond de 
as Hegel/Bonaparte draait. De lijn van die 
dialectiek moet doorbroken worden door 
een ander dialect; het traject van dat narra-
tief  moet verstoord worden door een soort 
lyrische materialiteit. Niettemin moet en 
mag een dergelijke interpunctie, een der-
gelijke onderbreking van de zin en de regel 
van de Euro-geschiedenis wat James betreft 
niet ontaarden in aarzeling. Hier kunnen 
we James’ kritiek op Toussaints aarzeling 
begrijpen als een voorbode van een postko-
loniale duiding die is opgebouwd rond een 
dergelijke aarzeling, haar verbinding met 
een bepaald soort gehybridiseerde ontmoe-
ting met de tussenruimte, een weifelend blij-
ven hangen in een eeuwige voorbereiding 
tot actie, waarvan de waarde afhangt van 
de voortdurende en noodzakelijk nutteloze 
– en daarmee dubbel paradoxale – bewering 
dat ‘het onbepaalde de basis van de vrijheid 
[is]’.15 De niet-tussenruimte van deze tegen-
stelling zou een soort gesyncopeerde maar 
niet-aarzelende frasering kunnen zijn, het 
soort frasering waar James op duidt wan-
neer hij dit begrip naar voren brengt. Die 
zou niet tussen verlichting en donker, nar-
ratief  en lyrisch, niet tussen al die begrip-
pen liggen. In een brief  aan het Franse 
Directoire van 5 november 1789, een brief  
die James een mijlpaal in Toussaints carri-
ère noemt en waarvan hij de frasering niet 
tussen waarheid en bombast plaatst, een 
brief  waarvan de klankbronnen, in gebro-
ken dialect, obsessief  worden bewerkt om 
hun toetreden in de historische dialectiek 
mogelijk te maken (maar die nog altijd de 
revolutionaire kracht van dat dialect in 
zich draagt; hoeveel energie zal ze hebben? 
en kan die worden vastgehouden?), schrijft 
Toussaint: ‘Ik zal nooit twijfelen tussen de 
veiligheid van San Domingo en mijn per-
soonlijk geluk; maar ik heb niets te vrezen.’ 
Het ritme van de frasering hier reikt heel 
diep, en James probeert dat zowel door te 
geven als te verheffen naar het niveau van 
theoretisch principe en historisch motief; 
de vorm en inhoud van de dialectiek van 
de niet-tussenruimte, van een verstorend 
maar niet aarzelend ritme, van een identi-
teit en een revolutionaire politieke opstel-
ling en beweging die niet tussen verlichting 
en donker (zwarte aanwezigheid) ligt, van 
een geschiedkundige praktijk die niet tussen 
narratief  en lyrisch ligt, die de breuk (tus-
sen wetenschap en kunst, kennis en mime-
sis) in geschiedschrijving verstoort, illustra-
tief  voor zijn geloof  dat ‘de gewelddadige 

conflicten van onze tijd onze geoefende visie 
mogelijk maken om, makkelijker dan hier-
voor, tot in de botten van vorige revoluties te 
zien. Maar precies om die reden is het onmoge-
lijk zich de historische emoties voor de geest te 
halen met de rust die een groot Engels schrijver 
te nauw verbond met enkel poëzie.’16 De her-
innering aan historische emoties vereist iets 
dat verder reikt dan rust en hier wordt poë-
zie zo begrepen dat ze geen monopolie op die 
rust heeft maar misschien ook wordt gege-
ven als dat wat verder reikt dan die rust. We 
doen dus geen beroep op proza voor de over-
maat aan rust die nodig is voor het voor de 
geest halen van historische emoties; we kij-
ken eerder hoe poëzie is getekend door een 
overmaat aan rust, een lyrische en dialec-
tische stuwing die het geluid van een der-
gelijke emotie met zich meebrengt. In de 
niet-tussenruimte van poëzie en proza, van 
rust en onrust.
 De onvermijdelijkheid van die relatie 
zoals Derrida die zou begrijpen, de aard van 
de dialectiek of  van de mogelijkheid van een 
andere dialectiek zoals James die zou begrij-
pen, de plaats van de dialectiek ten opzichte 
van vrijheid, de relatie tussen dialectiek en 
dialect, het hoorbare losbarsten van de bui-
tenzijde, van de niet-tussenruimte van de 
dialectiek en van een andere dialectiek, de 
weigering van een aarzeling die uiteindelijk 
slechts onderdeel lijkt van de dialectiek, het 
falen van haar eigen interne middelen om 
de Aufhebung te bewerkstelligen tot waar die 
naar gericht is en hoe die mislukking blijkt 
in de koloniale ontmoeting: dat zou Homi 
Bhabha’s mislukking worden, misschien 
Fanons mislukking, de mislukking van Peau 
noire, masques blancs en de objectiverende 
ontmoeting, de mislukking die blijkt wan-
neer we Les Damnés de la terre lezen (waar 
vooral Robinson ons toe aanzet) en wan-
neer we de Dessaliniëring van Fanon bekij-
ken, zo u wilt, de herbevestiging van het 
dialect – dat de hele geschiedenis van de dia-
spora, de hele geschiedenis van de proletari-
sering met zich meedraagt – in de dialectiek. 
Hier bedoelen we iets meer dan eenvoudig 
het uiteenvallen van de moralisering langs 
aarzelende of  snijdende lijnen. Het dialect 
draagt naast een gebroken grammatica ook 
een brekend geluid mee. En als het dialect 
de puls van de vrijheid is, wat is dan de aard 
van die puls, de maat? Wat voor bommen 
worden daar gegooid? Moet die puls, dat 
ritme, vrij zijn om de maat van de vrijheid 
te houden, om onvrije tijd te breken, om een 
nieuw tijd te introduceren? Dat zou gebeu-
ren als we het historiografisch narratief  
met lyriek zouden doordrenken. James’ fra-
sering wordt bezield door de vrije puls van 
een nieuw dialect/een nieuwe dialectiek, al 
is het maar af  en toe, al is het maar om de 
vorm van Toussaints mislukking met ver-
schillen aan te vullen, een mislukking, niet 
van verlichting maar die verband houdt 
met een aarzeling tussen verlichting en 
donker. Toussaint en Dessalines, antikoloni-
aal leiderschap en het antikoloniale ‘prole-
tariaat’, narratief  en lyrisch, de idealisering 
en de materialisering van de vrijheid, van 
haar traject en haar aanwezigheid.
 Ten slotte ligt voor James de kern van een 
ding in bezieling, haar uiterlijk of  innerlij-
ke temporeel-historische bepaaldheid, en 
net zo goed in wat het zal zijn als in wat 
het geweest is. Die bezieling is een veralge-
meniserende kracht, de generaliseerbare, 
avant-gardistische, politiek-esthetische (of  
zeg maar muzikale) energie van de proleta-
risering. Daarvoor moeten we het proletari-
aat opnieuw beschouwen, in zijn transcen-
dente moment, als meer dan een paradox. 
Het proletariaat realiseert, actualiseert en 
universaliseert de mens door middel van, 
aan de andere zijde van, strijd en differen-
tiatie, via productie, via de onafgebroken 
productie en consumptie van opvoeringen. 
De avant-garde ligt in het publiek. Het nieu-
we universele is luisteren. Wat Robinson 
beschouwt als een paradox, de onverklaar-
bare onttrekking van het proletariaat aan 
de bourgeoisie, begrijpt James als een van 
die geïnterpuncteerde evenwichten van de 
dialectiek, een effect van de syncopering 
in de frasering, de niet-tussenruimte.17 
Sprongen! Sprongen! Sprongen! Een mys-
terie van aufheben. Dat is de reden waarom 
Hegel zo belangrijk is voor James, waar-
om de aard van de dialectiek zo cruciaal is. 
Omdat het allemaal in verband staat met 
de verhouding van de bourgeoisie tot het 
proletariaat, met hoe je van de een naar de 
ander kunt komen, met hoe het een het ver-
bleekte universalisme van de ander vervult. 

Tshibumba Kanda Matulu, Colonie Belge 1885-1959, circa 1971



De Witte Raaf  – 212 / juli – augustus 2021 4

Dat is de toekomst in het heden, de invasie 
van binnenuit, socialisme in de fabriek. Het 
is de veelvuldige inhoud van het wezen van 
de arbeider, het spoor van wat de arbeider 
zal worden dat de essentie van de arbeider 
is. Dat is de reden dat voor James de essentie 
van Lenin is wat hij ‘zeker’ gezegd zou heb-
ben als hij nog had geleefd, bepaald door wat 
hij zei net voordat hij stierf. Zo’n gedachte-
gang is wat Cornelius Castoriadis absolu-
tisme noemt. Het is wat hij bekritiseert in 
Marx (en Robinson onderschrijft die kri-
tiek). Maar die manier van lezen of  improvi-
seren, die vooruitlopende kritiek of  toekom-
stige beweging naar voren, is de dialectiek, 
voor James. Titels zoals The Invading Socialist 
Society en The Future in the Present laten 
iets zien van de kracht van James’ frase-
ring: hij legt ons het idee voor van een inval 
van binnenuit die kan worden beschouwd 
ten opzichte van een innerlijke kracht van 
veruitwendiging, die zich beweegt naar een 
mogelijkheid die gecodeerd is als buiten, 
maar die feitelijk binnen is. Binnen en bui-
ten zijn daarmee niet alleen posities, maar 
ook krachten; en de niet-tussenruimte geeft 
aan hoe de zwarte radicale traditie vast-
houdt aan wat is belichaamd in een oude 
en nooit geziene frasering. Om samen met 
James vast te houden aan een dergelijke vol-
heid, aan deze Caraïbische aard die alleen 
bestaat ten opzichte van een terugkeer, niet 
naar oorspronkelijkheid maar naar Afrika, 
is samen met Wilson Harris en Édouard 
Glissant erkennen dat zwart radicalisme 
noodzakelijk wordt uitgevoerd ten opzich-
te van of  onder water, iets dat plaatsvindt 
in het geluid, een sonarpeiling, in de diepte, 
zoals een dieptebom à la Dolphy en Mackey. 
Dat houdt in dat de zwarte radicale traditie 
niet geplaatst is op Afrikaanse fundamen-
ten, hoewel ze niet anders is dan dat; dat ze 
wordt gepeild in de onmogelijke terugkeer 
naar Afrika die zich niet keert tegen een vast 
geloof  in fundament, maar improviseert 
met fundamenten; dat ze een wending is 
naar een specifiek soort uiterlijkheid; dat ze 
niet alleen een vasthoudende voorafgaand-
heid is in het ontwijken van iedere vorm van 
geboorte, maar het spoor en de voorspelling 
van een toekomst in het heden en in het ver-
leden, hier en daar, oud-nieuw, het revoluti-
onaire geluid dat is gebleven en is gebracht 
en wordt begroet, niet ertussen.18

3.

Dat alles ter voorbereiding op een uiteen-
zetting met een verslag van de botsende 
nevenstelling tussen een etnograaf  en een 
informant. Maar in dit geval geeft de etno-
graaf  zelf  min of  meer expliciet en bewust 
aan wat de rijkdom is die een dergelijke ont-
moeting doorbreekt en vergroot, waarmee 
die zoveel meer wordt dan de meeste etno-
grafen ooit in hun verslaggeving en ana-
lyse bewerkstelligen. In deze ontmoeting 
tussen etnograaf  en informant is Johannes 
Fabian zich bewust van zichzelf  als bemid-
delaar en sponsor en is Tshibumba Kanda 
Matulu zich bewust van zichzelf  als schilder 
en geschiedschrijver. Ik wil de politieke rede 
lezen die zij versterken in hun dialoog, hoe-
wel ik zal beginnen met enkele opmerkin-
gen van Fabian, wiens plaatsbepaling van 
Tshibumba niet alleen nuttig is vanwege 
de informatie die ze geeft over Tshibumba’s 
verhouding tot Lumumba, maar ook omdat 
het een voorbeeld biedt van de in toenemen-
de mate gebroken kritisch-administratieve 
codificering die ze vestigt. 

Toen een buitengewoon kunstenaar 
zoals Tshibumba Kanda Matulu brak 
met het maken van genrestukken en 
zichzelf  beschreef  als geschiedschrij-
ver, legde hij daarbij grote nadruk op 
de nationale eenheid, al was het alleen 
maar omdat hij de natie nodig had als 
onderwerp van een geschiedenis waar-
van hij het verhaal zou plaatsen tegen-
over de koloniale en academische versla-
gen. Wat dat betreft volgde Tshibumba 
het voorbeeld van zijn held Patrice 
Lumumba, die vastberaden zijn unitai-
re koers volgde omdat hij wist dat het de 
enige manier was om zijn land te vesti-
gen als een politieke macht tegenover de 
voormalige kolonisator en op het inter-
nationale toneel.19

T: Ik ben bijvoorbeeld goed in het soort 
schilderijen dat jij in je huis hebt, histo-
rische schilderijen. 

F: Mm-hmm.
T. Ik ben sterk in geschiedenis. Van de 
geseling daar [wijst op ‘Colonie Belge, 
schilderij 34] kan ik er drie per dag 
maken. Van schilderijen van Lumumba 
kan ik er twee per dag maken, als ik 
hard werk.
F. Mm-hmm.
T: Want je moet proberen de details 
zorgvuldig uit te werken.20

Een paar dagen later (op 16 december 
1973) spraken we elkaar weer en gin-
gen we verder waar we gebleven waren. 
De meeste schilderijen bleken histo-
rische gebeurtenissen te behandelen, 
met name het leven van Lumumba. Zou 
je er meer van kunnen maken, vroeg 
ik (en dat was misschien het moment 
waarop ons project ontkiemde; ik rea-
liseerde me in elk geval dat Tshibumba 
grotere ambities had dan het schilderen 
van alleen die historische gebeurtenis-
sen die een geaccepteerd genre waren 
gaan vormen).

T: Ik kom met een heleboel.
F: Schilderijen van Lumumba’s geschie-
denis?
T: Geschiedenis en niets dan geschiede-
nis.
F: Maar, zoals je al zei, je bent geschied-
kundige.
T: Prima.
F: En kunstenaar.
T: Ik ben kunstenaar, ja, ik ben geschied-
kundige.21

Tshibumba beweegt zich hier in contra-
punt, hij levert tegelijk meer en hij ver-
stoort, binnen wat Fabian terecht en proble-
matisch beschouwt als een samenwerking. 
Dat ligt niet alleen in de vastgelegde stiltes 
en tussenwerpsels, geluiden die meestal niet 
in schrift worden weergegeven, maar ook in 
de zinsbouw van het antwoord, een breuk 
met de etnografische grammatica waarin 
geen aparte spelling, geen weglatingen of  
accenten worden aangegeven. Het is alleen 
de oude ritmische breuk in het niet/ant-
woord, dat de loop van het interview door-
breekt, het verloop van een ontmoeting die 
nog steeds te zeer geladen is met macht.

‘Prima.’ 
‘Ik ben 

kunstenaar, ja,
ik ben geschiedkundige.’

Deze gebroken frasering neigt naar fanta-
sie; ze geeft, met polyfone begeleiding, een 
percussieve samenvatting die verstoort 
wat Fabian anders zou kunnen beschou-
wen als de natuurlijke scheiding tussen 
de esthetische en historische projecten en 
impulsen. Natuurlijk is het niet alleen de 
maatslag van de etnograaf  die Tshibumba 
doorbreekt; het is ook de maatslag van het 
neokolonialisme, momenten en voortgan-
gen die niet anders maar ook niet hetzelf-
de zijn. De niet-gelijktijdigheid van deze 
momenten/bewegingen is essentieel. Wat 
is de relatie tussen Mobutu’s retour à l’au-
thenticité en het etnografische project? Hoe 
maakt het een het andere mogelijk, schept 
het letterlijk de gelegenheid voor Fabians 
project, in al zijn specificiteit, in al zijn zelf-
bewustzijn ten opzichte van het probleem 
van de niet-gelijktijdigheid binnen de antro-
pologie, als gevolg van de band tussen neo-
kolonialisme en antropologie? Tshibumba’s 
historisch-artistieke project wordt mogelijk 
gemaakt door dat van Fabian, zozeer zelfs 
dat je in de verleiding komt om het, net als 
Fabian zelf, te zien als een gezamenlijk pro-
ject. Maar het project van de etnografie lijkt 
nooit volledig in staat zich te onderschei-
den van het verlangen naar authenticiteit 
of  originaliteit die een essentieel onderdeel 
vormen van Mobutu’s filosofie. Lumumba 
bewoog zich altijd buiten een dergelijke toe-
vlucht of  regressie en Tshibumba handelt 
in zijn geest. Vrijwel vanaf  het begin van 
zijn project stelt hij dat ‘onze ‘toevlucht tot 
authenticiteit’ feitelijk een ‘blinde terug-
keer’ naar het verleden is’.22 Die vroege for-
mulering geeft een sterke tegenstelling tot 
Mobutu aan. Die sterkte is zowel gedempt 
als versterkt door de ritmische complexiteit 
van de herhaling erin:

Op 10 oktober 1973 zei president 
Mobutu bij de Verenigde Naties – mag 
ik citeren? ‘Toevlucht tot authentici-
teit is geen benepen nationalisme, geen 

blinde terugkeer naar het verleden.’ 
Goed, dat is wat hij zei. Bij nader inzien 
– zoals ik het zie – is dat waar. Want – 
het is het verhaal van de zwarte man 
zelf  dat ik je uitleg, niet?

We gaan [terug] – het is een blinde 
terugkeer naar het verleden. Maar kijk 
eens, we kennen de voorouders niet 
meer; we zijn die kennis kwijt.23

Hier herhaalt Tshibumba zijn bewering 
met verschillen. De verschillen worden 
niet alleen ingegeven door het gevaar dat 
zo spreken over/tegen Mobutu in Zaïre in 
1973 inhield, gevaren waar Fabian uitge-
breid aandacht aan besteedt, maar door 
de noodzaak van een historisch-esthe-
tisch project dat alleen zijn werk kan doen 
als het verder reikt dan louter terugkeer. 
Tshibumba’s project is noodzakelijkerwijs 
gericht op herstel, wederoprichting, op een 
beeld van een geheel dat probeert complexe 
en meerduidige tijden en talloze sociale 
niveaus van een ander ontwikkelingsbegrip 
te vatten. Het ritme van de schilderijen en 
de interviews met Fabian geven dat de hele 
tijd aan. Lumumba’s dood is hier bepalend 
in haar tekort, zoals zijn geest dat is in zijn 
overdaad. Dit is een deel maar niet alles wat 
Tshibumba bedoelt als hij Lumumba ken-
schetst als de ‘Here Jezus van Zaïre’. Hier 
kunnen we kijken naar de drie manieren 
van weergave in Fabians transcriptie, waar-
bij we onder andere letten op de verschillen. 
Voor Fabian is dit een essentieel moment 
waarop er ‘geen poging is… om te vluch-
ten in allegorie. [Tshibumba] spreekt in de 
eerste persoon, noemt zijn naam en beroep, 
bevestigt zijn auteurschap van het verhaal 
en neemt verantwoordelijkheid voor de 
plot.’24 Wat gebeurt er door deze bemidde-
ling? Wat stelt Fabian vast, wat voegt hij 
toe? Is het ooit niet esthetisch?

Je ziet dat ik daarachter drie kruisen 
heb gezet. [Over] de betekenis van dit 
schilderij zeg ik dat Lumumba s[tierf; hij 
breekt af  en begint opnieuw] Ik, naar mijn 
mening, ik, de kunstenaar Tshibumba, 
ik zie dat Lumumba als de Here Jezus 
van Zaïre was.25

Dus hij stierf, maar we weten niet waar 
zijn lichaam ligt. Er zijn verdenkingen. 
Sommigen zeggen dat het in zwavel-
zuur is gegooid, of  hoe noem je dat? 
Als je een menselijk lichaam of  iets der-
gelijks daarin gooit, dan laat het zuur 
alleen een vloeistof  en wat vaste resten 
achter, dat is alles. Dat is wat sommige 
mensen zeiden. Hoe dan ook, je ziet dat 
ik daar drie kruisen heb geschilderd. 
Ik zeg – Ik, namens mezelf, namens de 
kunstenaar Tshibumba – dat Lumumba 
volgens mij de Here Jezus van Zaïre 
was. Daarboven heb ik zes sterren 
geschilderd, omdat hij stierf  voor een-
heid. En je kunt denk ik bloed uit zijn zij 
zien vloeien, hoe het zich uitspreidt en 
iets op de grond schrijft: Eenheid. Dat 
betekent dat Lumumba stierf  voor de 
eenheid van Zaïre.26

F: Waar speelt dit zich af? Ik herken het 
niet; ergens in de brousse?
T: De feitelijke plek? In mijn gedachten 
gebeurde het in een huis. Maar toen 
heb ik het zo geschilderd om de dood 
zichtbaarder te maken. Als ik de scène 
binnen zou weergeven dan zouden de 
kleuren minder uitkomen en zou het 
niet zo indrukwekkend zijn… En de drie 
kruisen die je daar ziet, dat is mijn idee. 
Want toen ik zijn geschiedenis volgde, 
zag ik dat Lumumba de Here Jezus was. 
Hij stierf  op dezelfde manier als Jezus: 
tussen twee anderen. En hij was vast-
gebonden zoals Jezus. Het was gewoon 
hetzelfde.27

Vroeg in de tekst zet Fabian een zeker kri-
tisch apparaat uiteen, zijn keuzes als cura-
tor, allereerst typografisch, visueel, maar 
dat visuele is altijd een weergave van wat er 
te horen was.

Elk schilderij… wordt ingeleid met frag-
menten van Tshibumba’s vertelling, 
die in een schreefloos lettertype onder 
het schilderij zelf  een plaats krijgen. Ze 
worden gevolgd door stukken uit onze 
gesprekken over het schilderij, waarbij 
de sprekers worden aangegeven als T 
voor Tshibumba en F voor Fabian… Ik 

moet benadrukken dat niet alles wat 
we hebben opgenomen wordt weerge-
geven… In de verhalende passages zijn 
sporen van het gesprek – korte tussen-
werpsels, herhalingen, aarzelingen en 
andere redundanties die de mondelin-
ge opvoering kenmerken – eenvoudig 
weggelaten.28

Toch merkt de lezer dankbaar op dat Fabian 
in zijn etnografische/methodologische essays 
moeite doet om de benodigde inbedding 
en de meerwaarde van de mondelinge 
opvoering weer te geven. Je zou willen zeg-
gen dat die meerwaarde van het hoorbare  
1) Tshibumba’s esthetiek en politiek is en 
2) dat ze zowel de schilderijen als de uiting/
opvoering rond de schilderijen doordrenkt – 
begeleiding als essentie in politiek en esthe-
tiek.
 Omdat Tshibumba de genrestukken en 
de ‘voorspelbare creativiteit’ daarvan over-
stijgt, neemt Fabian aan dat hij de esthetiek 
overstijgt of  negeert. Om preciezer te zijn, 
voor Fabian geldt dat ‘wat [Tshibumba] zegt 
over kunst en esthetiek – of, als we het daar-
over hebben, over schilderen – van secun-
dair belang blijft in vergelijking tot zijn 
ambities als geschiedschrijver. Wat hij doet 
als schilder is absoluut noodzakelijk voor 
zijn werk als geschiedschrijver.’29 Maar 
Tshibumba’s herhaling van Fabians pauze 
op een punt waar binnen de politieke rede 
van Tshibumba geen pauze zit, geeft aanlei-
ding tot de vraag of  de esthetiek – als iets dat 
hij uitvoert en zodoende tot theorie maakt – 
elementair is voor niet alleen Tshibumba’s 
ambitie als geschiedschrijver, maar ook 
voor zijn politieke verlangen. Dat wil zeg-
gen dat de lyrisch-narratieve singulariteit 
die de inhoud van Lumumba’s politieke 
uiting/begeleiding draagt, die de essentie en 
het voertuig is van de Afrikaanse politieke 
rede in haar geheel, een esthetische kwes-
tie is, die zich bevindt op de asymptotische 
niet-samenkomst van het autonoom esthe-
tische en het autonoom politieke. Daarbij 
doorbreekt het etnografische onderwerp op 
vruchtbare wijze de etnografie, doorbreekt 
de wetten van de etnografie; maar dat is 
alleen mogelijk dankzij de etnografie. Dit is 
geschiedenis en niets dan geschiedenis.

T: Dat betekent dat we allemaal geschied-
kundigen zijn.
F: Dat is waar.
T: Zij zijn schrijvers, ik ben schilder.
F: Mm-hmm.
T: Maar we zijn hetzelfde; we voegen [de 
krachten] samen.
F: Mm-hmm.
T: Omdat een man geen compleet leven 
kan hebben zonder een vrouw, alleen 
als hij met een vrouw is.
F: Mm-hmm.
T: Het is als een huwelijk.
F: Mm-hmm.30

De dramatiek/erotiek van de etnografische 
ontmoeting klinkt hier en nu anders. Hier 
geeft Fabian zijn methode aan om dat geluid 
van de gesprekken af  te stemmen op de 
schilderijen:

De teksten waaruit de Prelude is samen-
gesteld, anders dan diegene die de 
schilderijen begeleiden, zijn pogingen 
tot letterlijke vertaling. Herhalingen, 
eenlettergrepige tussenwerpsels, cor-
recties en andere elementen van een 
direct gesprek zijn in deze versie behou-
den, en slechts een paar korte passa-
ges zijn weggelaten (aangegeven met 
drie puntjes). Net zoals de vormen en 
nuances zijn uitgewerkt in een schil-
derij, soms met veel penseelwerk, soms 
met enkel een paar streken, zo worden 
ideeën ontwikkeld in mondelinge com-
municatie, die wordt gekenmerkt door 
zowel omslachtigheid als weglatingen – 
te veel en te weinig voor de lezer die de 
vloeiende spraak niet zelf  kan horen en 
niet kan profiteren van de aanwijzin-
gen die worden weggefilterd als spraak 
wordt omgezet in schrift.31

Fabians methode kiest liever voor een getrou-
we transcriptie van deze gespreksopvoerin-
gen dan voor een getrouwe transcriptie van 
de uiting. Dat wil zeggen, in austiniaanse ter-
men, dat Fabian de begeleiding van de uiting 
samen met de uiting transcribeert. In die zin 
schendt hij de austiniaanse principes waar-
aan de transcribenten van Austins lezingen 
trouw en ontrouw zijn. Impliciet in Fabians 
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beslissing is dat de inhoud van Tshibumba’s 
werk afhankelijk is van zijn ontrouwe, trou-
we transcriptie. Hieruit kunnen we aflei-
den dat de inhoud van Lumumba’s leven 
en toespraken – dat wil zeggen de essentie 
van Lumumba’s politiek, de essentie van 
Afrikaanse politieke rationaliteit – afhan-
kelijk is van de lyrisch-narratieve singula-
riteit die zijn uitingen doorbreekt, vergroot, 
begeleidt. Dat wil zeggen dat de ritmische of  
temporele verstoring en ontregeling van 
Tshibumba, die niet alleen plaatsvindt door 
zijn gesproken antwoorden op Fabian, maar 
ook in de schilderijen (zie, met Fabian, de 
enorme samenballing van inhoud, tijd en 
geschiedenis in schilderij 5, waarop de vijf-
tiende-eeuwse ontdekkingsreiziger Diego 
Cao met negentiende-eeuwse tropenhelm 
staat afgebeeld, waarmee de concentratie 
van een transnationale geschiedenis van het 
kolonialisme tot uitdrukking komt in een 
ingelijst moment; en dit is niet een reductie, 
een ‘essentiële uitsnede’ van de Afrikaanse 
ontwikkeling, het symbool van een buiten de 
tijd geplaatste Afrikaanse ‘gelijktijdigheid’ 
die op de een of  andere manier zowel binnen 
als buiten de hegeliaanse totaliteit en tempo-
raliteit staat; dit is eerder een ingelijst maar 
intern gedifferentieerd ‘moment’ waarin de 
beweging en de stilstand van het kolonia-
lisme wordt weergegeven in al zijn geïnter-
puncteerde duur) wordt begeleid door een 
tonale aanvulling die weer zowel in de schil-
derijen als in de gesproken antwoorden op 
Fabian aanwezig is. 
 Ik zou, met Lumumba, willen oproe-
pen tot een politieke geluidsregistratie, een 
politieke geluidvastlegging die verder gaat 
dan enkel omzetting maar die improvi-
seert door middel van de tegenstelling en 
– om de inhoud verder te brengen – trouwe 
en ontrouwe transcriptie. Niet alleen tekst 
maar geluid. Geluid en inhoud. Het geluid 
en de inhoud van Tshibumba en Lumumba 
zijn vastgelegd in schilderijen die ze her-
scheppen, niet alleen tegen (wat Derrida 
zou noemen de wet van) het genre in, maar 
ook binnen de geschiedenis van de geluid-
vastlegging. Dus wat er in de schilderijen 
gebeurt gaat niet aan vooraf, ligt niet buiten 
het schrift, maar is deel van een voortgaan-
de herschepping van schrift en de politieke 
rede die door schrijven (en lezen) mogelijk 
wordt gemaakt. De provocatieve lyriek van 
het schilderij die naar voren komt als een 
onherleidbaar spoor van hoe het gemaakt is 
– buiten de penseeltoets, boven de verf  uit – 
is Lumumba’s geest, de geest van een post-
koloniale toekomst, de adem van de uiting 
die ook de adem is van haar begeleiding. 
Zodat het interne, theatrale verschil van 
de uiting en de onherleidbaar verschillende 
geluidseenheid die van die uiting de materi-
ele en mystieke verpakking is, het punt aan-
geven waar de essentie en, bij gebrek aan 
een betere term, de (auditieve) verschijning 
van de spraak samenkomen.
 Is de begeleiding net zoiets als de pauzes, 
herhalingen, geluiden, stilten, die de uitin-

gen van de prelude begeleiden? Wat recht-
vaardigt de afwezigheid van deze bege-
leidingen? Zijn ze werkelijk afwezig? Hoe 
kunnen we beginnen de geluiden te horen 
en te bespreken die het schilderij begelei-
den, die er niet alleen onder maar ook in zit-
ten? Deleuze en Guattari geven ons een idee 
waarop we zouden kunnen voortgaan:

Het refrein in het bijzonder is klankrijk, 
maar het kan zijn kracht even makkelijk 
ontwikkelen tot een ziekelijk zoet wijs-
je als tot het zuiverste motief, of  tot het 
melodietje van Vinteuil. En soms gaan 
die twee samen: Beethoven gebruikte 
een ‘herkenningsmelodie’. De fascisti-
sche mogelijkheden van muziek. In het 
algemeen kunnen we zeggen dat muziek 
verbonden is met een machinale evolu-
tionaire stam die oneindig veel machti-
ger is dan die van de schilderkunst: een 
lijn van selectieve druk. Om die reden 
heeft de muzikant een andere relatie 
tot mensen, machines en de gevestig-
de machten dan de schilder. De geves-
tigde machten in het bijzonder voelen 
een scherpe noodzaak om de versprei-
ding van zwarte gaten en deterritoriali-
satielijnen in deze stam van geluiden te 
controleren, om de gevolgen van muzi-
kale machinalisatie af  te wenden of  die 
zich toe te eigenen. Schilders, tenminste 
in de manier waarop ze meestal worden 
neergezet, zouden sociaal veel opener, 
veel politieker zijn en minder gecontro-
leerd, zowel van buiten als van binnen. 
Dat komt omdat ze, elke keer als ze schil-
deren, een stam moeten scheppen en 
herscheppen, en dat moeten ze doen 
op basis van lichtdeeltjes en kleur die ze 
zelf  produceren, terwijl muzikanten een 
soort kiemcontinuïteit tot hun beschik-
king hebben, al is die dan latent of  indi-
rect, op basis waarvan zij geluidsdeeltjes 
produceren. Twee verschillende schep-
pingsbewegingen: de ene gaat van soma 
naar germen, en de andere van germen 
naar soma. Het refrein van de schilder is 
de keerzijde van dat van de muzikanten, 
een negatief  van muziek.32

Het is precies in het teveel en het te weinig 
van omslachtigheid en weglating – doorbre-
king en vergroting – dat een overschot aan 
lyriek en vorm en soms aan inhoud de struc-
tuur van het politieke geheel weerspiegelt, 
de specifieke en ingestulpte universaliteit, 
waar Lumumba van het begin af  aan op uit 
was, die ons nu voorziet van een esthetische 
analogie van een anarchie die de democra-
tisering te buiten gaat, een anarchie die niet 
wordt gegeven als de afwezigheid van basis, 
maar als de improvisatie van de basis bij 
afwezigheid van oorsprong, iets in de trant 
van wat Fabian hier voorvoelt:

Als ik combineer wat ik van Power 
and Performance heb geleerd met wat 
ik heb geleerd van de studie van cha-

rismatisch leiderschap en populaire 
geschiedkunde, kom ik tot een con-
clusie die waarschijnlijk als schanda-
lig ervaren zal worden: politieke anar-
chie moet serieus worden beschouwd als 
een realistische optie voor, en als uitkomst 
van ‘democratisering’, als die term poli-
tiek denken en handelen van onderop 
inhoudt, in tegenstelling tot het een-
voudig invoeren of  opleggen van de 
instellingen waarvan de geschiedenis 
tenslotte onlosmakelijk verbonden is 
met kapitalistische en imperialistische 
uitbreiding…
 Anarchie als rationele optie moet 
nadrukkelijk niet worden verward met 
pseudorealistische analyses van een 
feitelijke instorting van het systeem 
of  een ondergang in een hobbesiaan-
se chaos die een brute reactie van bui-
tenaf  zou eisen in de vorm van een 
onverbloemde interventie en uiteinde-
lijk een hernieuwde politieke koloni-
satie. Anarchie zou ook geen rationele 
optie zijn als we die zouden beschou-
wen in louter negatieve termen – als de 
afwezigheid van doeltreffend bestuur. 
Ze zou beschouwd moeten worden als 
de plek van een twistgesprek, en het is 
aan de Afrikanen – zowel het volk als de 
erkende intellectuelen die denken van-
uit en voor het volk – om modellen en 
instellingen te verzinnen of  opnieuw te 
bedenken, die het mogelijk maken om 
in waardigheid te overleven…
 Tenslotte zou het duidelijk moeten 
zijn dat ik niet de anarchistische demo-
cratisering aan de Afrikanen toewijs. 
Ernest Wamba dia Wamba – die vele 
jaren heeft gewerkt aan het palaver, de 
gemeenschappelijke onderhandeling, 
als een werkbare vorm om met macht 
om te gaan – laat zien dat ‘democratise-
ring moet worden gedacht op het niveau 
van de hele planeet aarde’. Als anarchie 
een realistische optie voor democrati-
sering is, dan zou ze op wereldniveau 
bekeken moeten worden. Ik denk dat, 
in een tijd waarin de ooit comfortabele 
scheidingslijnen en verschillen tussen 
democratische en niet-democratische 
samenlevingen vervagen, weinig men-
sen daar nog van overtuigd hoeven te 
worden. Daarom is serieus nadenken 
over Afrika, en de studie van democra-
tisering daar, allesbehalve een kwestie 
van de export van pasklare oplossingen 
naar dat continent. Democratisering 
als oplossing is het probleem.33

Wat is de relatie tussen Lumumba’s over-
schot aan lyriek – de lyrische verstoring van 
de politiek van betekenis, van democratie 
als de politiek van betekenis – en anarchi-
sering? Alles. En wat hebben ze te maken 
met een verduistering of  doorbreking van 
genre, een generieke of  seksuele doorbre-
king? Dit misschien: dat Lumumba’s over-
stijging van het genre langs dezelfde lijnen 

verloopt als die van Tshibumba. Tshibumba 
bewerkstelligt het herinneren of  vastleggen 
van geschiedenis, het registreren en verster-
ken van Lumumba’s lyriek in de vorm van 
schilderkunst, een manier van schilderen 
die het genre doorbreekt door die lyriek te 
herscheppen en in het werk op te nemen, 
door Lumumba’s geluid te herscheppen.
 Hoe moeten we dat duiden? Wat is hier-
van de betekenis? Hoe moeten we hierover 
denken voorbij de betekenisgeving, aan de 
andere zijde van een reeks taalbeperkingen, 
buiten de buitenkant van het vertoog over 
waarde? Door te bedenken dat het onder-
werp zich verplaatst. De schilderijen bezie-
len, hun objectiviteit op losse schroeven 
zetten, dat is de geest/waarde (als het niet 
een zuiver vertegenwoordigende of  duiden-
de betekenis is) van een postkoloniale toe-
komst. Die geest van de toekomst werkt in 
combinatie met de manier waarop de schil-
derijen, als onderdeel van hun inzet als 
koopwaar, bedoeld zijn om bepaalde zaken 
op te roepen, om bepaalde herinneringen 
naar boven te halen, mogelijk zelfs herin-
neringen van het heden. Politiek, verplaat-
send, spastisch. De muziek is het voertuig, 
het drijft de wagen aan en is die tegelijk. Dit 
zijn verschijnselen waarover we vruchtbaar 
kunnen denken in termen van Eisenstein. 
De schilderijen vormen wat Eisenstein in 
Leonardo da Vinci’s De zondvloed herkende 
– notities voor een nooit gemaakt schilde-
rij, een beschrijving van wat Eisenstein als 
een ‘filmdraaiboek’ beschouwde – als een 
vroeg experiment met audiovisuele rela-
ties.34 ‘Onder dat soort vormen viel ook de 
associatieve montage. Dit soort synchroni-
satie is al eerder aangeroerd… in verband 
met Staroye e novoye. Onder de misschien 
niet heel precieze term moeten we een fijn 
afgestemde polyfonie begrijpen, waarbij de 
onderdelen (van zowel muziek als beeld) 
als een geheel worden waargenomen. Deze 
totaliteit wordt de drijvende kracht van de 
waarneming die de oorspronkelijke beel-
den samenvoegt tot de uiteindelijke onthul-
ling waarop al onze activiteit is gericht.’35 
Eisenstein beweegt zich naar een analy-
se van kleur in film als het beslissende ele-
ment voor ‘de vraag naar overeenkomst tus-
sen beeld en geluid, absoluut ofwel relatief, als 
aanwijzing voor specifieke menselijke emo-
ties’.36 En in deze beweging zal hij de term 
introduceren die uiterst geschikt is om te 
vatten wat Tshibumba bewerkstelligt: de 
‘chromofonische of  kleur-geluidmontage’ 
waarbij de montage, op basisniveau, betreft 
‘Deel A, afgeleid van de elementen van het 
thema dat wordt ontwikkeld, en Deel B, 
afgeleid van dezelfde bron, die als ze naast 
elkaar worden geplaatst leiden tot het beeld 
waarin de thematische materie het helderst 
is belichaamd’.37 In dit geval is de themati-
sche materie de materiële geest van de post-
koloniale toekomst.
 Tshibumba ontleent iets aan het kolo-
nialisme (via Fabian, via de etnografische 
ontmoeting waarin ze een soort beziel-
de besmetting ondergaan; dat iets zouden 
we de kans van het boek kunnen noemen, 
de opeenvolging waar het boek aanleiding 
toe geeft, en de verspreiding van de mon-
tagevorm) – een bepaalde moderniteit van 
vormtechniek en subjectiviteit. Maar dat 
zijn middelen. Het werk draagt nog de her-
innering aan zijn oorspronkelijke bezieling 
met zich mee, de nog onvervulde aanleiding 
tot zijn ontstaan, zijn voorheen: de postkolo-
niale toekomst. En die herinnering drijft het 
voort en maakt concreet wat het wil bewerk-
stelligen. Als Fabians etnografische opvoe-
ring is bedoeld om kennis over Tshibumba’s 
cultuur te genereren en over te dragen, dan 
moet dat worden begrepen als het bemidde-
lend scheppen van een mogelijkheid voor 
een bepaalde beweging in Tshibumba’s 
werk en als de echo of  de eigentijdse mani-
festatie van de sociale en politiek-economi-
sche voorwaarden die Fabians werk moge-
lijk maken en die het werk van Fabian en 
Tshibumba noodzakelijk maken. Maar 
tegelijkertijd wordt Fabians etnografische 
opvoering mogelijk gemaakt door en gevat 
in het pad van Tshibumba’s werk. Fabians 
doel ligt binnen Tshibumba’s kring of  kader. 
Maar Tshibumba’s doel en werk gaan veel 
verder dan dat van Fabian. Tshibumba’s 
werk is (bezield door de geest/waarde) (een 
weergave, dat wil zeggen een herinnering) 
van een postkoloniale toekomst die bij voor-
baat elke terugkeer of  terugval naar oor-
spronkelijkheid doorbreekt.
 Fabian spreekt van een losbarsten van 
de buitenzijde in de opvoering/productie 

Tshibumba Kanda Matulu, Colonie Belge II Culture obligatoire, circa 1971
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van het project, in de vorm van een vlieg-
tuiggeluid op een moment dat Tshibumba 
commentaar invoegt in zijn geschilder-
de narratief  waarin een luchtbombarde-
ment centraal staat; de invoeging van com-
mentaar in een narratief  in het algemeen. 
Dergelijke losbarstingen zijn voor Fabian 
aanleiding om eerder te spreken van een 
reproductie dan van een weergave van 
kennis. Maar die losbarstingen weerhou-
den hem er niet van geschiedenis belang-
rijker te vinden dan esthetiek. Het is alsof  
zijn begrip van esthetiek te beperkt is om er 
ook manieren van weergave toe te rekenen 
die zich niet direct tegen productie keren. 
Dergelijke manieren om het verleden te her-
scheppen zijn precies waar het om draait bij 
Tshibumba als schilder/geschiedkundige en 
politiek denker in de traditie van Lumumba. 
Zodat als Fabian Tshibumba’s project ziet 
als een raam op de cultuur, een logica met 
geschiedenis, een manier om zijn antropolo-
gische verantwoordelijkheid te nemen ‘om 
Tshibumba en zijn werk op zo’n manier voor 
te stellen dat ze onze kennis van de cultuur 
waaruit ze zijn ontstaan verrijken of  verdie-
pen’, hij het maar gedeeltelijk begrijpt. Dat 
wil zeggen dat de esthetisch-politieke (his-
torische) ontmoeting binnen Tshibumba’s 
werk eerder vraagtekens plaatst bij het idee 
van cultuur dan dat het dat idee in een spe-
cifiek geval verheldert. Dat wil zeggen dat 
elk van de schilderijen, de relaties tussen 
de schilderijen en de opvoering die eruit 
naar voren komt en waaruit zij naar voren 
komen, een nadrukkelijke combinatie vor-
men die zelf  altijd weer wordt doorbroken 
en vergroot door een ritmisch en melodisch 
overschot dat het verschil tussen hen vormt 
dat ze gemeen hebben. Cultuur is een vals, 
allegorisch geheel, het onderwerp van een 
methodologie die werkt binnen en naar een 
verduistering van de esthetische en de poli-
tiek-economisch) geschiedkundige dimen-
sie, met de bedoeling de plaats in te nemen 
van het complexe maatschappelijke geheel, 
dat zich beweegt in verhouding tot de gele-
de combinatie, de wederzijds verlammen-
de autonomie, van esthetiek en politieke 
economie. De verdieping van ‘onze’ kennis 
van een cultuur is grondig verbonden met 
de terugkeer naar authenticiteit. Dit is het 
punt waarop het etnografische project en 
het neokoloniale project op een welbepaal-
de manier samenkomen. Dit is ook het punt 
waar het postkoloniale project wordt her-
schapen. Fabian is essentieel voor elk aspect 
van dit geheel. Hij is een noodzakelijke voor-
waarde voor het herstel van een (geo)poli-
tieke esthetiek. En het draait allemaal om 
het losbarsten van de buitenzijde, niet alleen 
als een paradoxaal essentieel ongeluk van 
de opvoering, maar als een fundamenteel 
element van de Afrikaanse politieke esthe-
tiek, van de Afrikaanse politieke rede. Wat 
Fabian beschouwt als ‘een voorbeeld van… 
het binnendringen van de materialiteit in 
de immateriële wereld van de weergave’, 
waar ‘[geluid] zich fysiek kenbaar maakt’ is, 
preciezer gezegd, een moment dat de funda-
mentele im/materialiteit van de weergave 
laat zien, waarvan Tshibumba zich bewust 
is en waarvan hij afhankelijk is als esthe-
tisch en politiek theoreticus en uitvoerder. 
En als geluid de aanwezigheid vestigt dan 
vestigt het die op afstand: van ruimte in 
geval van het vliegtuig (dat er wel en niet 
is, erboven en ervoor, waarvan ons gehoor 
voortdurend de nabijheid en zijn tegendeel 
aangeeft), van tijd in geval van Lumumba 
(of  die nu herdacht wordt in liederen of  op 
Mobutu’s totalitaire radio). Daarmee wil ik 
zeggen dat onze interesse in de opvoering 
van het schilderij moet samengaan met 
onze interesse in de opvoering binnen het 
schilderij – als geluid en ritme, als muzi-
kale en radiotechnische overdracht. En zo 
komen we bij schilderij 97, door middel 
van een van Fabians agressief  geredigeerde 
transcripties.

T: …ik ging mijn huis binnen en dacht 
na op elke mogelijke manier. Het lukte 
me niet. Net voordat ik ging slapen 
zette ik de radio bij het hoofdeinde van 
mijn bed neer. Toen beving de slaap 
me. Nadat de slaap me had bevangen 
droomde ik dit en dat, altijd met het 
idee dat ik de toekomst zou ontvan-
gen en hoe die eruit zou zien. Maar het 
lukte me helemaal niet. Ik luisterde 
maar naar de muziek. Die begon te spe-
len en het was al middernacht.
F: Mm-hmm.
T: De muziek die speelde bracht me een 

droom. Ik droomde van dit gebouw, zoals 
je het hier ziet. Ik zag niet echt dat het 
een gebouw was; het was in een droom, 
en de kleuren die ik gebruikt heb – dit 
was allemaal in de droom – maar het 
bleef  niet hetzelfde. Je [=Ik] keek ernaar 
en het was anders. Goed, de muziek die 
ze begonnen te zingen – het was het 
nachtprogramma over de Revolutie – ze 
begonnen een liedje te zingen: ‘Laten we 
bidden voor honderd jaar Mobutu.’ Oké. 
Het visioen dat ik had [mawazo ile nali-
ona, letterlijk: ‘de gedachte die ik zag’] 
was dit; er waren van die geraamtes die 
uit het gebouw kwamen, hier en daar, 
aan beide kanten.
F: Mm-hmm.
T: Toen verscheen deze [hier]. Toen 
begonnen vrouwenstemmen droevig 
te zingen; dat was daar aan de zijkant 
van het gebouw. Dus de slaap had me 
[mee]genomen, en ik droomde van die 
geraamtes…38

Fabian last hier een pauze in, in navolging 
van een onderbreking door Tshibumba, 
waarin een ander schilderij wordt bespro-
ken, een schilderij dat te gevaarlijk is om 
te delen of  bij je te hebben, en geeft ons de 
kans hetzelfde te doen. In de pauze mer-
ken we iets op dat uit Tshibumba’s visioen 
oprijst. Het wilde, innerlijk verdeeld, niet 
stilzitten – het bleef  bezield. En we zien in 
Fabians voetnoten waar de term bezieling 
wordt gedefinieerd als ‘het dansen en zingen 
van lofliederen voor de partij waarmee alle 
openbare gelegenheden in die tijd werden 
begeleid’.39 Tshibumba wijst ons via Fabian 
op de waarlijk revolutionaire macht van 
een dergelijke begeleiding, die er iets anders 
van maakte dat buiten Mobutu’s controle 
lag en het doordrong met een andere geest. 
Na de pauze gaat Tshibumba verder. 

[T]: Je ziet dat geraamte daar staan. 
Toen draaiden ze een ander lied, waar-
van ik echt wakker werd, een lied dat 
Tabu Ley lang geleden vaak zong: [in 
Lingala] soki okutani na Lumumba 
okoloba nini.’40

En hier volgt een volgende onderbreking 
die door Fabian wordt overgenomen. Deze 
onderbreking is een terzijde over het belang 
van dromen in de traditionele Afrikaanse 
cultuur. Fabian neemt dat terzijde niet op. 
‘Vervolgens hervatte hij zijn herinnering 
precies op het punt waar hij zijn overden-
king had ingelast.’41

[T:] Het lange geraamte stond toen net 
overeind. Vervolgens werd ik wakker en 
begon ik mijn vrouw erover te vertel-
len. Ik was ook erg bang. Toen ik over 
dingen [andere schilderijen] die ik nog 
kon doen nadacht, lukte het me niet 
[om er nog te verzinnen]. Toen dacht 
ik: nee, ik maak dat schilderij precies 
zoals mijn droom was. Omdat mijnheer 
Fabian me gevraagd had of  ik de toe-
komst kon schilderen. Oké. Terwijl der-
gelijke gedachten door me heen gingen, 
begon ik te dromen wat er gevraagd 
werd. Eigenlijk dacht ik niet bewust 
ergens aan, de ideeën die ik had kwa-
men bij verrassing, [bijvoorbeeld] toen 
die geraamten daar verschenen. In 
mijn slaap rende ik zo hard ik kon, en 
ik was verbaasd toen ik hoorde dat ze 
dat lied aan het zingen waren, Kashama 
Nkoy. Dat was het lied dat ze begonnen 
te zingen.
F: Kashama Nkoy?
T: Kashama Nkoy; het is een plaat van 
Tabu Ley.
F: Mm-hmm.
T: Hij zong het in Lingala; in Swahili 
zong hij [zou hij hebben gezongen]: 
[eerst herhaalt hij de zin in Lingala] ‘soki 
okutani Lumumba: okuloba nini?’ Dat 
wil zeggen: als je Lumumba nu zou ont-
moeten, wat zou je hem dan zeggen? 
Oké. Ik schrok wakker en vertelde het 
mijn vrouw.
F: Ik begrijp het.42

Dat is hoe het is om de geest van de postko-
loniale toekomst te ontvangen. Het vastleg-
gen van Tshibumba’s droom, het vastleg-
gen van zijn passie, is volledig verbonden 
met Lumumba’s passie, waarbij passie niet 
alleen lijden is, maar ook een overweldigen-
de indruk, een grootse en overrompelende 
zinnelijke ervaring die je overkomt, een los-
barsten van de buitenzijde die in al haar 

volheid elk zintuig raakt, waarin het geheel 
van de zintuigen zich vestigt doordat ze elk 
op zich de theoretici in hun eigen praktijk 
worden. Om de toekomst weer te geven, de 
droom precies te schilderen zoals die was, 
met alle beweging, zonder stilstand. Wat 
zal het dan betekenen om Lumumba te ont-
moeten; een algemene verantwoordelijk-
heid, de mogelijkheid van een schandaal 
en een kans, voor en boven Mobutu uit. 
Fabians gevoeligheid voor het opvoeringsas-
pect van Tshibumba’s schilderkunst is hier 
essentieel, maar gaat niet ver genoeg. Zijn 
aandacht voor Tshibumba’s ritme, voor zijn 
opvoeringstiming, zijn filmische afbrekin-
gen, de manier waarop een statisch raam-
werk beweging in zich draagt zijn allemaal 
welkom, maar allemaal verbonden met een 
esthetische en politieke rede die het cultuur-
begrip ondermijnt dat Fabian wil illustre-
ren. Je kunt het niet hebben over de opvoe-
ring zonder te praten over de esthetiek. En 
als je het hebt over de esthetiek dan moet je 
het hebben over de wederzijds verlammen-
de autonomie ten opzichte van de politiek. 
En als je het over dat alles hebt, dan heb je 
het niet meer over ‘cultuur’. En daar wordt 
de simpele tegenstelling tussen optreden en 
registratie, productie en reproductie verbro-
ken door het onontkoombare feit van het 
overschot dat de esthetiek en de politiek zijn 
en aangeven in hun verschil en gemeen-
schappelijkheid. We moeten Fabian erken-
nen en waarderen voor zijn intuïtie als het 
gaat om de aanwezigheid van waarheid in 
Tshibumba’s werk, zelfs in de ‘luidruchtige 
stiltes’ van zijn waarlijk populaire geschie-
denis. Maar die waarheid kan niet worden 
losgemaakt van een waarlijk radicale esthe-
tiek die een gevaar inhoudt voor de man-
nen die de lakens uitdelen. Tshibumba heeft 
Fabian laten weten dat hij over de toekomst 
nadacht al voor Fabian hem daarvoor de 
opdracht gaf; die gedachte is esthetisch en 
politiek in de geest van Lumumba, de mate-
riële geest van de postkoloniale toekomst.

4.

We kunnen dus over de niet-tussenruim-
te en het postkoloniale, dat nu terugkomt 
als de vraag naar de toekomst, nadenken in 
termen van de relaties tussen geluid, beeld 
en waarde. Marx stelt zich handelsgoede-
ren voor als geluidloos en de waardetheorie 
die hij presenteert is gebaseerd op die beper-
king – of  liever gezegd, die belemmering – in 
geluidsinhoud. Hij roept ons op om ons han-
delsgoederen sprekend, buiksprekend, voor 
te stellen, omdat hij weet dat dat niet kan, 
omdat hij weet dat als ze iets zouden zeg-
gen, we dat niet kunnen begrijpen, omdat 
hun waarde afhangt van hun zwijgen. Dus 
de inhoud van het geluid in het beeld/de 
goederen heeft een herziening nodig, heeft 
een improvisatie op de arbeidswaardetheo-
rie nodig. En het is belangrijk dat geluid de 
koopwaar/de afbeelding/het kader door-
drenkt en iets anders is dan wat bezig is op 
een parallel spoor. Daarmee zou een ver-
schil worden aangegeven tussen het geluid 
van het schilderij en het geluid van film, dat 
beslissend en vluchtig is in die zin dat het 
snel de interne structuur van de vorm en 
het kader van de film binnenkomt. Dit is dat 
overschot van Deleuze, waar de geluidsband 
wordt verdubbeld door/als geluid-beeld, 
maar op een manier die compleet anders is 
dan Saussures gebruik van de term. Deze 
auditieve doordrenking van het visuele, 
de vestiging van het visuele in en met het 
auditieve, waarbij ze elk de voorwaarde 
zijn voor elkaars mogelijkheid, waarbij ze 
elk elkaar doorbreken en meer zijn dan de 
ander, is weer een theoretische verstoring, 
de geboorte van nieuwe wetenschappen 
(van waarde), ontstaan door de materië-
le inspiratie van het met geluid doordrenk-
te kader. Tshibumba’s werk is een prachtig 
voorbeeld van die geboorte, die improvisatie 
via de tegenstelling van beschrijven en voor-
schrijven, van weergevend geheugen en 
theoretische visie, waarbij allegorie en cog-
nitieve procesweergave absoluut worden. 
Het is een teken van historische en estheti-
sche aandrang; een aandrang om elke dag 
te scheppen of  produceren; om tegenspraak, 
schilderkunst, theorie te produceren; om de 
lyrische, alledaagse verstoring te produce-
ren van etnografie, kunst, geschiedenis en 
de niet-tussenruimte.43
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Hans Op de Beeck, Erwin Olaf, Koen van den Broek, 
Jacco Olivier, Daniel Arsham

17/09–19/09

UNSEEN AMSTERDAM
Isaac Julien, Erwin Olaf, Mohau Modisakeng

THE MERCHANT HOUSE
t/m 05/09

ELSA TOMKOWIAK: INTO COLOR
Elsa Tomkowiak

t/m 05/09

ZHU HONG: OF WATER
Zhu Hong

02/09–31/10

TMH @ CAPITAL C
Sylvie Bonnot & Zhu Hong

10/09–21/11

KOKOU FERDINAND MAKOUVIA: OF THE EARTH
Kokou Ferdinand Makouvia

17/09–19/09

UNSEEN AMSTERDAM
André de Jong

GALERIE 
FRANZIS ENGELS
t/m 31/07

ESCAPES OBLIVION
Knopp Ferro, Romee van Oers, Leon van Opstal, Willem 
Harbers, Katrien Vogel, Kees de Vries, Marinke van Zandwijk

02/09–10/10

INTERSTELLAR
Frederique Jonker, Marinke van Zandwijk

08/09–12/09

KUNSTRAI ART AMSTERDAM
Patrick Bergsma, Marian Bijlenga,  
Willem Harbers, Leon van Opstal,  
Romee van Oers, Katrien Vogel,  
Kees de Vries, Marinke van Zandwijk

Prinsengracht 282 
+31(0)20.320.70.36 
wo–za: 12:00–18:00 

zo: 12:00–17:00 
www.ronmandos.nl

Planciusstraat 9 A  
020.627.74.19  

di–za: 13:00–17:30 
www.galerievangelder.com

Herengracht 254
020.845.59.55

vr: 12:00–19:30 
(en op afspraak)

www.merchanthouse.nl 

Nieuwevaart 200
+31(0)6 31000323 

wo–za: 13:00–18:00
(en op afspraak)

www.franzisengels.nl

Kerkstraat 105 A  
020.625.72.14  

wo–za: 13:00–18:00 
www.slewe.nl

Koninginneweg 176
062.299.87.72

do–za: 13:00–18:00
(en op afspraak)

www.eenwerk.nl

Planciusstraat 7  
020.420.22.19 

wo–za: 13:00–18:00 
(en op afspraak)  

www.galerieonrust.nl 

Leliegracht 47 
+31(0)20.623.62.37 
wo–za: 13:00–18:00 
(enkel op afspraak  

max. 2 pers) 
www.andriesse-eyck.com
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NOORTJE DE LEIJ

De geschiedenis van de moderne kunst 
wordt geplaagd door gewetenswroeging. 
Kunst is een guilty pleasure – niet als een 
vorm van slechte smaak, maar omdat kunst 
steeds opnieuw in gebreke blijft: toeganke-
lijkheid wordt verondersteld terwijl elita-
risme overheerst, belangeloosheid wordt 
geveinsd waar commercie bepalend is, ide-
alen worden gepredikt maar niet waarge-
maakt. Rond de jaren zestig en zeventig werd 
dit contradictoire karakter zelf  tot kunst ver-
heven, toen de onmogelijke positie van het 
kunstwerk, de kunstenaar en het museum 
vorm en onderwerp gingen bepalen in het 
werk van onder meer Marcel Broodthaers, 
Hans Haacke, Daniel Buren en andere usual 
suspects van de institutionele kritiek. Met 
name onder invloed van het Amerikaanse 
tijdschrift October werden praktijken waarin 
de impasses van de kunst centraal stonden 
in grote mate bepalend voor het dominante 
discours over ‘ernstige kunst’.
 Toen een redacteur van October, Douglas 
Crimp (1944-2019), in 1987 een thema-
nummer over aids samenstelde, leek hij 
minstens één aporie van de kunst op te 
willen lossen. ‘Kunst heeft de macht om 
levens te redden,’ schreef  hij in het inlei-
dende essay.1 En in antwoord op een lezers-
brief: ‘Het is voor mij het belangrijkst om 
verandering teweeg te brengen.’2 Een jaar 
na publicatie van AIDS. Cultural Analysis/
Cultural Activism, het bestverkopende num-
mer van October, werd het als boek her-
uitgegeven, met als advertentieslogan 
‘Action=survival’. De aidsepidemie was in 
New York op een hoogtepunt; het gebrek 
aan overheidssteun, educatie en onderzoek 
naar het virus, maar ook de verregaande 
stigmatisering van hivpositieve mensen, 
kostten talloze levens. Activistische organi-
saties – veruit de bekendste is ACT UP (AIDS 
Coalition to Unleash Power) – probeer-
den voorlichting en steun te bieden, aan-
dacht te genereren en in opstand te komen 
tegen de vele misstanden bij de aanpak (of  
het gebrek eraan) van de epidemie. Crimp 
stelde dat culturele praktijken een actieve 
rol konden en moesten spelen in de strijd 
tegen aids, en riep op tot een ‘activistische 
esthetische praktijk’: ‘We moeten de epi-
demie niet ontstijgen, maar beëindigen.’3 
In plaats van vast te houden aan de kanti-
aanse, idealistische belofte van de estheti-
ca om het persoonlijke universeel te maken 
en het alledaagse en eindige te verheffen tot 
het schone en het eeuwige, kon de kunst 
maar beter in het hier en nu alles uit de 
kast halen om bij te dragen aan een betere 
wereld. Het traditionele concept van kunst, 
dat aanspraak maakt op de uitdrukking van 
de condition humaine, was een loze belofte, 
losgezongen van de sociale realiteit. Ook 
het lijden van aidsslachtoffers en -doden 
zou verheven dreigen te worden tot schone 
kunst, in plaats van bestreden te worden. In 
feite zou de kunst er zelfs profijt van hebben, 
want het leed levert zulke mooie werken 
op. ‘Een van de doelen [van het nummer],’ 
schreef  Crimp aan de auteurs die hij om een 
bijdrage vroeg, 
 

is om het idee te weerleggen dat de rol 
van de kunstenaar in de aidscrisis in 
feite passief  is, door de ‘reallifedrama’s’ 
van personen met aids sentimenteel 
weer te geven, of  door elegieën voor de 
doden te creëren. Ik wil juist tonen dat 
er cultureel werk gedaan kan worden 
dat zowel de valse representaties van 
aids kan tegenspreken als een stem kan 
geven aan mensen die leven met aids 
en aan de activistische organisaties die 
met hen samenwerken.4 

 
In meerdere opzichten bouwde deze kritiek 
voort op een interesse in institutioneel-kri-
tische kunst en in het werk van The Pictures 
Generation (een naam die Crimp lanceer-
de): kunstenaars die de mechanismen van 
framing of  mediatie en de relatie tussen 
beeld en ‘werkelijkheid’ of  betekenis aan de 
kaak stelden. Door de impliciete veranke-
ring van sociale hiërarchieën in represen-

tatie aan het licht te brengen en te decode-
ren, toonden deze kunstenaars de politieke 
dimensie van betekenissystemen. Alles is 
slechts representatie, zonder kern of  essen-
tie, gevormd door de heersende sociale orde. 
 Ten grondslag aan het kritische postmo-
dernisme van October dat Crimp mede vorm 
gaf, lag bovendien de ontmanteling van de 
valse beloftes van kunst: er werd gebroken 
met de romantische traditie van de kun-
stenaar als scheppend, authentiek subject, 
dat vanuit een bevoorrechte rol aanspraak 
kan maken op transcendente waarheid. 
Centraal in de poststructuralistische bena-
dering van Crimp stond een kritiek op het 
primaat van het subject van de Verlichting; 
de focus werd verschoven van de inheren-
te autonomie van de rationele, creatie-
ve mens, naar de wijze waarop die mens 
extern wordt gevormd – als een immer fluc-
tuerend effect van externe structuren. De 
werkelijkheid, het subject, de waarheid: 
het waren voortaan allemaal slechts con-
structies. En als kunst een bevoorrechte 
positie had om het geconstrueerde karak-
ter van deze fundamenten van ons denken 
te tonen, dan was het wel omdat ze, even 
kluchtig als naïef, er meer dan elke ande-
re cultuuruiting de grootste claim op had 
gelegd. Het was deze tegenstelling die in de 
‘October-canon’ centraal stond. Beelden, zo 
zette Crimp uiteen in ‘Pictures’ – het essay 
uit 1977 bij de gelijknamige, door hem 
gecureerde tentoonstelling – lijken ons een 
onbemiddelde en waarachtige kijk op de 
werkelijkheid te bieden, maar wat ze vooral 
doen, is inspelen op ons verlangen om bete-
kenis te creëren, om dingen in te passen in 
een betekenisvol geheel. Als kunst ooit een 
pure ‘betekenisvolheid’, niet beïnvloed door 
context, centraal stelde, dan moest nu juist 
worden blootgelegd hoe achter elk beeld een 
‘structuur van betekenis’ schuilgaat, hoe de 
betekenis van het beeld samenhangt met 
een hele sociale geschiedenis en een con-
text van betekenisrelaties, getekend door 
machtsverhoudingen. Juist door de kloof  
tussen representatie en dat wat gerepresen-
teerd wordt, tussen betekenaar en beteken-
de, of  tussen beeld en onderschrift te bena-
drukken, kan kunst een wig drijven in het 
zogenaamd echte en afgeronde plaatje van 
de werkelijkheid. Crimp zag, typerend voor 
de hoogtijdagen van het postmodernisme, 
een dergelijke ontwrichting en fragmenta-
tie van betekenis als een vorm van vrijheid, 
als de ‘representatie bevrijd van de tirannie 
van het gerepresenteerde’.5 
 Met name Foucault bood Crimp een 
belangrijk theoretisch kader om zijn kri-
tiek op systemen van representatie te ont-
wikkelen. In ‘On the Museum’s Ruins’ uit 
1980 deconstrueerde hij de coherentie van 
het museum als een fictie die haar eigen-
lijke heterogeniteit – de willekeur van alles 
wat musea herbergen en netjes categorise-
ren – poogt te verhullen. Zoals Foucault het 

gesticht en de discursieve inbedding van 
gekte analyseerde als een epistemologisch 
veld dat kennissystemen en machtsposities 
herbergt, zo poogde Crimp het museum als 
een op het modernisme gestoeld systeem 
van kennis en macht te tonen – een institu-
te of  confinement, ingebed in de discursieve 
formatie van de kunstgeschiedenis.6 Dat hij 
de ontwikkeling van dit inzicht in een voor-
beeldig hegeliaans schema in drie stappen 
wist uiteen te zetten, tekent alvast de con-
tradicties van zijn latere poging om kunst 
en activisme te verenigen.
 Vanuit de opvatting dat de realiteit 
nadrukkelijk geconstrueerd is, stelde Crimp 
ook in ‘AIDS. Cultural Analysis/Cultural 
Activism’ – het inleidende essay in het num-
mer van October – dat ‘aids niet bestaat bui-
ten de praktijken die het conceptualiseren, 
representeren en erop reageren’. Wanneer 
we dat eenmaal inzien, ‘is de hoop dat 
we eveneens de noodzaak kunnen erken-
nen om deze [representaties] te kennen, te 
analyseren en er controle over te krijgen’. 
Daarvoor was volgens hem echter een ‘veel 
bredere notie van cultuur in relatie tot cri-
sis nodig’.7 De wijze waarop deze ‘bredere 
notie’ invulling krijgt, toont een van zijn 
eerste pogingen om betrokkenheid bij de 
strijd tegen aids in te passen in een theoreti-
sche praktijk – of  andersom, om poststruc-
turalistische theorie en kunstpraktijken te 
mobiliseren voor activistische doeleinden. 
Het is echter de vraag of  de voorbeelden 
van de activistische kunst die Crimp in zijn 
essay uit 1987 naar voren bracht, niet eer-
der een vernauwing voorstellen van wat 
kunst kan of  moet doen, net als van de poli-
tieke dimensie van kunst. Er wordt expli-
ciet verwezen naar het collectieve karakter 
van deze werken, en naar het feit dat deze 
artistieke praktijken een essentieel onder-
deel uitmaken van het aidsactivisme van de 
makers. Waar de eerdere generatie activis-
tische kunstenaars van bijvoorbeeld Robert 
Morris, Robert Smithson en Carl Andre, 
eind jaren zestig in New York, hun werk 
veelal gescheiden hielden van hun politiek 
activisme (dat bovendien vooral via een kri-
tiek op het beleid van kunstinstituten werd 
gevoerd), stelde Crimp een directere wissel-
werking voor. Voorop stond dat de werken 
het publiek informeren. Let the Record Show 
(1987) van ACT UP bijvoorbeeld (een van 
de eerste werken van wat later het activis-
tische kunstcollectief  Gran Fury zou wor-
den), toonde in een etalage van The New 
Museum in New York zes foto’s van ‘aids-
criminelen’, met als onderschrift hun ont-
menselijkende en discriminerende uitspra-
ken over personen met aids. In het rijtje 
helemaal rechts stond enkel onder de foto 
van Ronald Reagan een leeg plakkaat; op de 
achtergrond prijkte een afbeelding van de 
beklaagdenbank tijdens de processen van 
Neurenberg. Op een lichtkrant rolden sta-
tistieken voorbij die het Amerikaanse wan-

beleid omtrent aids aangaven; in grote neon-
letters prijkte ‘SILENCE=DEATH’ onder een 
roze neon driehoek (het kenteken dat homo-
seksuelen in concentratiekampen moesten 
dragen, dat in de jaren zeventig omgevormd 
werd tot symbool voor LGTB-emancipatie). 
Crimp benadrukte dat een dergelijk werk 
‘door informatie te geven over het gebrek 
aan ingrijpen en de repressieve intenties 
van de overheid, vergezeld van schokken-
de statistieken, het doel heeft het vermoe-
delijk gesofisticeerde publiek te informeren 
– en daarbij te mobiliseren’.8 Precies dat, 
zo schreef  hij, kan levens redden. Het was 
daarom nog belangrijker dat niet enkel het 
kunstpubliek bereikt werd, maar dat kun-
stenaars hun boodschap ook op andere 
plekken brachten, aangepast aan de noden 
en de taal van een doelgroep. Video wordt 
zo een medium dat ‘een aanzienlijk com-
plexe reeks informatie kan omvatten’; ‘de 
toegang tot kabel en het wijdverspreide 
gebruik van VCR kunnen voorzien in een 
potentieel groot publiek voor dit werk’.9 In 
de serie videowerken die Crimp opnoem-
de – onderdeel van het American Institute 
Video Festival Only Human. Sex, Gender, and 
Other Misrepresentations – lag de nadruk 
niet op esthetische kwaliteit: het ging erom 
te tonen dat er een waaier aan mogelij-
ke representaties van aids bestaat. De uit-
spraak van Crimp over de noodzaak van 
het kritisch herdenken van ‘de gehele cul-
tuur’ wekt de indruk alles op losse schroe-
ven te zetten.10 Maar de kunstpraktijken 
worden vooral voorgesteld als kanalen voor 
informatievoorziening en educatie over aids 
en aidspreventie, met als doel een zo groot 
mogelijk publiek te bereiken – en dan voor-
al een publiek dat zich niet in SoHo ophield, 
weg van de kunstwereld.
 Deze pragmatische inslag signaleert een 
van de valkuilen van activistische kunst-
praktijken, en van wat in de jaren negen-
tig uitgroeide tot social praxis art of  socially 
engaged art: kunst springt in waar de over-
heid faalt, die zo feitelijk van haar taken en 
verantwoordelijkheden wordt ontslagen.11 
Onder andere doordat zo goed als elke offi-
ciële campagne in New York eerst langs de 
conservatieve, reactionaire Cardinaal John 
J. O’Connor moest, zo zette Crimp uiteen, 
overheerste desinformatie, of  was er zelfs 
een geheel gebrek aan nochtans levensbe-
langrijke informatie, zoals ook werd onder-
streept in de statistieken van Let the Record 
Show. Crimp zag precies daar voor kunste-
naars een rol weggelegd en bepleitte ‘een 
gehele re-evaluatie van de doelen en de 
aard van culturele praktijken in overeen-
stemming met de politieke doelen van aids-
activisme’, waarvoor grondige kennis nodig 
was van de ziekte, de wijze waarop die zich 
verspreidde en de mogelijke preventiemaat-
regelen, en van de culturele specificiteit van 
de groepen aan wie deze informatie moest 
worden overgebracht.12 Zo worden kunste-
naars cultural producers, wat een bredere rol 
voor de kunstenaar als organisator lijkt aan 
te geven. Het is moeilijk om hier niet een 
impliciete referentie naar een van Crimps 
andere theoretische invloeden te zien: 
onder de titel ‘Der Autor als Produzent’ 
gaf  Walter Benjamin in 1934 een lezing 
aan het Institut pour l’étude du fascisme in 
Parijs. Hij stelde een situatie voor (gekop-
peld aan een optimistisch beeld van de rol 
van kunstenaars in de Sovjet-Unie) waar-
in de schijnbaar autonome schrijver niet 
langer impliciet zou bijdragen aan bour-
geois waarden en normen, maar de tech-
nieken van literaire productie dienstbaar 
aan het proletariaat zou maken.13 Binnen 
dit proces zou de kunstenaar steeds min-
der herkenbaar zijn als dusdanig, maar een 
‘producent’ worden die (revolutionaire) 
gebruikswaarde creëert, als een schakel in 
de revolutie van het proletariaat.14 
 Het verschil tussen de historische con-
text van Benjamin in de jaren dertig van de 
vorige eeuw en die van de Verenigde Staten 
in de jaren tachtig en negentig, accentu-
eert echter ook de problematiek van Crimps 
positie. Benjamin had het over de rol van de 
kunstenaar ten dienste van een communis-
tische maatschappij, dat wil zeggen binnen 
een revolutie van het hele sociaal-politie-

Shame! Shame! Shame! Shame!
Douglas Crimp en de aidsepidemie

Dan Wasserman, Los Angeles Times, 1985
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ke bestel. Een dergelijk ideaal van revolutie 
speelde in Amerika in de jaren zeventig en 
tachtig uiteraard geen ernstige rol, maar 
de (onvervulde) utopische of  revolutio-
naire dimensie van kunst en de problema-
tische relatie die het kunstwerk inneemt 
als een letterlijke ‘voorhoede’ ten aanzien 
van de toeschouwer, bleven in het werk 
van de neo-avantgardes en in de instituti-
onele kritiek wel altijd op de achtergrond 
aanwezig. In de traditie van de avant-gar-
des alludeerde deze kunst steeds opnieuw 
aan het absolute, aan een promesse du bon-
heur. Waar stromingen als dada, surrealis-
me en het Russische constructivisme een 
meer ‘reële’ totalisering van kunst en revo-
lutie in het vooruitzicht stelden, hield de 
neo-avantgarde een bewustzijn ervan in 
leven door een continue, immanente kri-
tiek te leveren op het gemis van die totalise-
ring. In die zin is dergelijke kunst ook altijd 
een poging om via artistieke problemen 
over iets algemeens te spreken, en om aan-
spraak te maken op een algemeen publiek, 
al is het maar via een reflectie op de onmo-
gelijkheid ervan. Activisme laat een der-
gelijke immanente kritiek los ten behoeve 
van directe micropolitieke ingrepen. Mikkel 
Bolt Rasmussen typeert de oplossingsge-
richte kunst die vanaf  de jaren negentig 
aan invloed won (ook na de aidsepidemie) 
als een ‘kunst van bescheiden voorstel-
len’, waarbij kunst en creativiteit vaak een 
middel worden om concrete problemen op 
te lossen.15 Terugblikkend op zijn positie 
voorafgaand aan het aidsactivisme, schrijft 
Crimp dat zijn eigen essays
 

de effectiviteit van postmoderne kunst-
praktijken beperken tot een kritiek op 
kunst-als-instituut, en enkel wijzen op 
de blijkbaar nog steeds afgeschermde 
mogelijkheid om kunst te integreren in 
een sociale praktijk. [...] Dit suggereert 
dat kunst enkel een nuttige rol kan spe-
len in de maatschappij wanneer die 
zelf  eerst grondig is getransformeerd, 
hetgeen ervan uitgaat dat kunst enkel 
reflexief  is, en niet ook productief  ten 
aanzien van sociale relaties.16

Dat kunst op gespannen voet staat met 
‘direct’ politiek of  sociaal ingrijpen is inder-
daad een centrale aanname in de kritiek van 
‘kunst-als-instituut’, zoals Crimp het noemt, 
wat nogmaals de verwantschap aantoont 
met de modernistische avant-gardes.17 In 
‘On Art Activism’ uit 2014 poneert Boris 
Groys een grove tweedeling tussen de poli-
tieke (revolutionaire) dimensie van Kunst 
met een grote ‘K’ en activistische kunst, die 
hij als ‘design’ beschouwt.

Design wil de realiteit veranderen, de 
status quo – het wil de realiteit verbete-
ren, aantrekkelijker maken, en wijzigen 
in iets dat beter te gebruiken valt. Kunst 
lijkt de werkelijkheid te accepteren 
zoals ze is, de status quo te accepteren. 
Maar kunst aanvaardt de status quo 
als disfunctioneel, als reeds gefaald, dat 
wil zeggen vanuit revolutionair of  zelfs 
postrevolutionair perspectief.18 

Het is een tweedeling die strookt met Crimps 
onderscheid, net als met zijn oproep om bui-
ten het domein van het museum en van de 
‘Kunst’ te treden, om vervolgens gebruik te 
maken van technieken uit diezelfde ‘hoge 
kunst’, maar ook uit de populaire cultuur 
en de massamedia. Het resultaat is ‘kunst 
die relevant is voor lokale en voorbijgaan-
de omstandigheden’ en die aldus ‘een voor-
beeld’ kan zijn voor ‘het opheffen van kunst 
in de praktijk van het leven’.19 De verwij-
zing naar de ambities van de historische 
avant-gardes, zoals bijvoorbeeld door Peter 
Bürger in 1974 omschreven in Theory of  
the Avant-Garde, wijst erop dat Crimp deze 
activistische praktijken alsnog in die tradi-
tie wou plaatsen. Maar waar de modernis-
ten, althans volgens Bürger, faalden omdat 
ze er niet in slaagden hun utopische beloftes 
waar te maken en de burgerlijke orde omver 
te werpen, werden activistische praktijken 
door Crimp voorgesteld als een onmiddellij-
ke inwilliging, en dus als een oplossing van 
de aporie van kunst, die eindelijk korte met-
ten weet te maken met haar slechte gewe-
ten. Wanneer kunst de illusies, zij het nega-
tief  geformuleerd, van revolutie en utopie 
loslaat, hoeft sociale praxis niet meer als 
medeplichtig te worden beschouwd aan de 
status quo – wat voor nut heeft het te die-
nen als een bewaarplaats van, of  herinne-

ring aan, een radicale verandering die er 
toch nooit komen zal?
 De vraag is echter op welk niveau kunst 
in dat geval nog blijft bestaan. In La socié-
té du spectacle uit 1967 schreef  Guy Debord: 
‘Het dadaïsme heeft de kunst willen afschaf-
fen zonder haar te verwezenlijken; en het sur-
realisme heeft de kunst willen verwezenlijken 
zonder haar af  te schaffen. De kritische stel-
lingname die sindsdien door de situationis-
ten is uitgewerkt, heeft aangetoond dat de 
afschaffing en de verwezenlijking van de 
kunst de onafscheidelijke aspecten zijn van 
eenzelfde opheffing van de kunst.’20 Crimp 
leek activistische kunst, en dan vooral de 
vlucht uit het museum, op één lijn te wil-
len plaatsen met de situationistische ophef-
fing van de kunst. De esthetisering van het 
leven die de situationisten voor ogen had-
den, valt echter moeilijk te rijmen met de 
micropolitiek van kunstactivisme. Sociale 
praxis is voor de situationisten niet het-
zelfde als doelgerichte, politieke interven-
tie: het gaat erom het esthetische, opgevat 
in de bredere romantische zin als een zelf-
bewuste, actieve en dialectische vorm van 
leven, in de dagelijkse realiteit te realiseren. 
In Cultural Revolution. Aesthetic Practice after 
Autonomy uit 2017 grijpt Sven Lütticken 
op precies deze grondslag van het situati-
onistische project terug, om daarmee de 

klassieke dichotomie tussen autonomie en 
medeplichtigheid, tussen nutteloosheid en 
instrumentalisering, te verzachten en dia-
lectisch voor te stellen. Middels een genea-
logie van noties als autonomie, esthetica en 
praxis, toont hij dat dergelijke termen altijd 
al de complexe relatie tussen kunst en soci-
ale praktijk met zich meedragen. De auto-
nomie van de moderne kunst, bijvoorbeeld, 
is onherroepelijk verbonden met het feit dat 
een dergelijke vrijheid politiek niet werd 
gerealiseerd. In plaats van autonomie een-
zijdig af  te wijzen als een nutteloze, forma-
listische en idealistische categorie, gebruikt 
Lütticken deze notie als een uitgangspunt 
om de esthetische praxis te kunnen begrij-
pen als een engagement met het probleem 
van autonomie in de ‘echte’ wereld.21 
 Al deze verschuivingen en verplaatsingen 
lijken op het eerste gezicht misschien niet 
te verschillen. Maar waar Lütticken poogt 
iets van de utopische dimensie van kunst 
te behouden binnen een sociale praxis – in 
lijn met (breed opgevat) het vermogen om 
reflexief  en dialectisch te handelen – trans-
poneerde Crimp juist de anti-esthetische, 
antiformalistische dimensie van kunst naar 
het bredere maatschappelijke veld. ‘Aids-
activis tische kunst probeert niet in de eerste 
plaats ons idee van kunst zelf  te onderbre-
ken, maar in te grijpen in een bredere arena 

van representatie: de massa media, medisch 
discours, sociaal beleid, gemeenschapsor-
ganisatie, seksuele identiteit.’22

 Als kunst het eigen kennisveld kan 
deconstrueren, waarom dan niet ook de 
dispositifs van ziekte of  seksuele identi-
teit? Kennisvelden vormden precies het 
soort strijdtoneel van de kunstpraktijken 
waar Crimp zich in de jaren jaren zeven-
tig en tachtig al mee had beziggehouden. 
In die zin zag hij een logische continuïteit 
tussen kunst die kennis- en waardesyste-
men bevraagt, en de activistische praktij-
ken die de bestaande opvattingen en kennis 
over aids en hivpositieve personen poog-
den te deconstrueren en in een ander licht 
te zetten. In de inleiding op het boek On the 
Museum’s Ruins uit 1993 (een bundel met 
dezelfde titel als het essay uit 1980), schreef  
hij: ‘Mijn betrokkenheid bij de politiek van 
de directe actie betekent echter geen breuk 
met de posities die in deze essays worden 
uiteengezet. Die breuk kwam eerder voort 
uit een poging deze posities geschikt te 
maken voor een analyse van de esthetische 
antwoorden op aids.’23 De vaag is echter of  
een kritiek op culturele representatie (die in 
Crimps politieke strijd veeleer een poging 
wordt om stigmatiserende representaties te 
bestrijden) zich zomaar vanuit het kunsten-
veld naar ‘de buitenwereld’ laat verplaat-
sen. En wat blijft er dan nog over van de 
zelfreflectie die kunst binnen het instituut 
kenmerkt?24 
 Maar ook het omgekeerde kan beargu-
menteerd worden: dat in kunstactivisme 
te veel kunst bewaard blijft. Het is immers 
lang niet zeker dat kunst daadwerkelijk het 
instituut kan ‘verlaten’, en dat de proble-
men waarmee zo lang is geworsteld, meteen 
opgelost raken. Het lijkt naïef  om aan te 
nemen, zeker gezien Crimps eerdere (en 
overtuigende) theoretisering van deze dyna-
miek, dat activistische praktijken niet gere-
cupereerd zullen worden door het instituut, 
en de kunstgeschiedenis heeft dat alleszins 
aangetoond. Dat hoeft uiteraard geen pro-
bleem te zijn: kritiek is, net als (politiek) 
ingrijpen, nooit tijdloos of  eenmalig; beide 
moeten altijd in beweging blijven. Maar gaat 
een schijnbaar ‘directe’ actie of  een ‘sociaal 
ingrijpen’, uitgevoerd onder de banier van 
de kunst (en in de context van het kunstin-
stituut als ‘een discursief  systeem’), al niet 
meteen vertroebeld circuleren in de registers 
van het symbolisch, cultureel kapitaal van 
de kunsten? Zoals Andrea Fraser conclu-
deerde: ‘Het instituut zit in ons, en we kun-
nen niet buiten onszelf  treden.’25 Ondanks 
collectief  auteurschap, onder de noemer 
kunst – dus binnen en niet naast de praktijk 
van een kunstenaar of  collectief  – zal een 
ingreep altijd meer symbolische dan politie-
ke betekenis oproepen, en bovendien voor de 
kunstenaar symbolisch kapitaal genereren. 
(Het gevaar bestaat bovendien om impliciet 
een cynische opvatting van politiek vorm te 
geven, als niets meer dan een spel van repre-
sentaties.)26 Sociaal geëngageerde kunst-
praktijken kunnen niet ontsnappen aan de 
intellectuele arbeidsdeling en de asymmetri-
sche verhouding tussen de actieve kunste-
naar en de ‘niet-kunstenaar’, ‘ontvanger’ of  
‘participant’. Uiteindelijk is het de professio-
nal in de globale kunstwereld die symbolisch 
en cultureel kapitaal verwerft over de rug 
van anderen.27

 Crimps theoretische positie was zoals 
gezegd gebaseerd op de gedachte dat het 
individu altijd een sociale constructie is, 
waaruit volgt dat kritiek niet vanuit een 
externe positie geformuleerd kan worden, 
maar enkel immanent, deconstructief  of  
‘gesitueerd’ kan zijn – er is immers geen 
ontologische kern, geen tijdloze of  universe-
le waarheid om op terug te vallen. Wanneer 
het gaat om (kunst)activisme, lijkt Crimp 
dit inzicht echter vooral op de buitenwereld 
te projecteren, en blijft de discursieve con-
stitutie van ‘directe actie’ – die toch nooit 
echt ‘direct’ kan zijn – vrijwel geheel buiten 
beschouwing.
 Waar Crimp in zijn vroege essays de 
nadruk legde, in lijn met de Foucault van 
Les mots et les choses uit 1966, op de histo-
rische en institutionele machtsstructuren 
waardoor het subject bepaald wordt, had 
hij het vanaf  het eind van de jaren tachtig 
vooral over de manier waarop het indivi-
duele subject op basis van zijn of  haar per-
soonlijke geschiedenis en sociaal-culturele 
dispositif de wereld begrijpt, omkadert en 
representeert, wat volgens hemzelf  weer 
correspondeerde met Foucaults latere werk, 
zoals Histoire de la sexualité uit 1976, waar-

ACT UP, Let the Record Show, New Museum, New York, 1987

Gran Fury, Bessie Awards, 1988
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in het in zekere zin gaat om een geschiedenis 
van verschillende soorten subjectiviteiten. 
Die shift is zelfs zichtbaar in een verandering 
in zijn schrijfstijl, waarin het persoonlijke, 
individuele perspectief  gaandeweg belang-
rijker wordt. Volgens Crimp was deze evo-
lutie, gebaseerd op inzichten die hij aan de 
aidscrisis ontleende, geen breuk, maar ging 
het opnieuw om een vorm van vrijheid – de 
eindelijk echte realisering van postmoderne 
differentie, van ‘de eruptie van verschil in 
het domein van de kennis’.28

 Toch staat deze postmoderne ‘differen-
tie’ op gespannen voet met Crimps activis-
me, waarin het subject niet zomaar een of  
andere ‘discursieve constructie’ is. De late-
re, activistische Crimp, maakte wel degelijk 
een intentioneel onderscheid tussen goede 
of  slechte ‘representaties’. Dat blijkt tref-
fend uit een redactioneel commentaar op 
een van de inzendingen voor het aidsnum-
mer van October. Het probleem van de tekst, 
die Crimp niet wou publiceren, zat niet in 
tekstuele onvolkomenheden of  inhoudelijke 
inconsistenties, maar in de boodschap van 
de auteur, die Crimp als onvoldoende ‘seks-
positief ’ beschouwde. ‘Als je beslist om de 
tekst te herschrijven,’ zo sloot hij zijn brief  
af, ‘doe dat dan alsjeblieft alleen als je positie 
echt compatibel is met die van October, zoals 
ik die heb geformuleerd.’29 In zeker opzicht 
bewees de aidsepidemie – en de schanda-
lige reactie van de overheid – inderdaad 
Crimps theoretische nadruk op de politieke 
dimensies van identiteit. De reële gevolgen 
van sociaal-normatieve en stigmatiseren-
de categorieën werden pijnlijk zichtbaar: 
het ging letterlijk om een zaak van leven of  
dood. Meer dan logisch was het een situa-
tie die om verzet vroeg. Maar de directheid, 
doelmatigheid en intentionaliteit wringen 
met Crimps poging om zijn activisme in 
poststructuralistische theoretische kaders 
in te passen. De theoretische nadruk lag 
consistent op het subject als een effect van 
machtsrelaties. Zijn kritiek op de abstractie 
van het subject – en dan vooral van men-
sen met aids en van de bevolkingsgroepen 
die het zwaarst werden getroffen – veron-
derstelde echter een sterk gesubjectiveer-
de identiteit die intentioneel en moreel kan 
handelen.30 
 ‘Gedurende dit programma overlijden 
minstens zes mensen met aids,’ stond er op 
een flyer in het programma van de Bessie 
Awards in 1988, een prijsuitreiking voor 
New Yorkse dansgezelschappen. De bood-
schap van deze vroege actie van Gran Fury 
was duidelijk: contemplatieve of  enkel 
reflexieve kunst brengt niets teweeg in de 
‘echte’, materiele wereld; levens worden 
niet gered door te blijven hangen in idee-
en. Het kunstminnend publiek, dat zich 
vaak maar al te lief  lieert aan progressieve 
en altruïstische idealen, wordt geconfron-
teerd met het feit dat mensen sterven terwijl 
zij genieten van kunst. Drie jaar na AIDS. 
Cultural Analysis/Cultural Activism brak 
Crimp met October, na onenigheid binnen 
de redactie over een tweede nummer dat hij 
over het thema wou uitbrengen. De ophef  
in de New Yorkse kunstwereld was groot. 
Een strooibrief  met een facsimile cover van 
October – nummer ‘XXX’ – met provocatieve 
titels van imaginaire artikelen van de drie 
andere redacteuren, riep op tot een boycot 
van het tijdschrift. De bekende ondertitel 
‘Art / Theory / Criticism / Politics’, werd ver-
vangen voor de woorden: ‘Shame! / Shame! 
/ Shame! / Shame!’ met daaronder ‘Theory 
/ Refuses / Political / Practice’. In deze reto-
riek van schaamte en individuele verant-
woordelijkheid ligt precies het probleem: 
het ging hier om een vorm van moreel han-
delen. In de catalogus bij een expositie uit 
1989, getiteld AIDS. The Artists’ Response, 
schreef  kunstenaar, aidsactivist en criti-
cus Gregg Bordowitz: ‘Wat ik verwerp is de 
dominante opvatting van de kunstwereld 
dat je alles kunt maken behalve uitgespro-
ken gepolitiseerde kunst.’31 Meer dan dertig 
jaar later is wellicht het ene taboe voor het 
andere ingewisseld, terwijl de individuele 
‘vrijheid’ van de postmoderne differentie de 
grondslag voor individuele verantwoorde-
lijkheid niet heeft kunnen verwijderen. 
 De vraag is echter in hoeverre, toen even-
zeer als nu, die situatie kan dienen als model 
voor kunst. Niet alleen is het belang van indi-
vidueel, moreel en verantwoordelijk hande-
len moeilijk in te passen in de postmoderne 
filosofie van het subject, het paradoxale effect 
ervan is ook dat een romantische notie van 
het kunstwerk of  de kunstenaar onverwacht 
weer tevoorschijn komt. Want als reflectie op 

de condities en contradicties van het (eigen) 
kunstveld van geen belang meer zijn, welke 
grond heeft de kunstenaar dan nog om te 
oordelen over zaken die in feite buiten de 
eigen discipline liggen? Waarom zou kunst 
een geprivilegieerde toegang tot de waarheid 
hebben? Waarom zou een kunstenaar met 
meer recht kunnen spreken of  handelen? 
En hoe zou dat ooit zonder machtsontplooi-
ing gepaard kunnen gaan?32 Romantische 
dichters als William Blake, Samuel Taylor 
Coleridge en William Wordsworth zagen 
zichzelf  als profeten die het volk konden lei-
den door in de bres te springen voor gemar-
ginaliseerden en onderdrukten. Valt er über-
haupt wel zoveel te verwachten van kunst? 
Iets verwachten impliceert dat we erop reke-
nen dat het zal gebeuren; anticipatie valt let-
terlijk te vertalen als ‘op voorhand in bezit 
nemen’. En was het niet precies die tirannie 
van claims op de toekomst – gevat in het stra-
mien van betekenis en causaliteit – die Crimp 
wou openbreken?
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WILCO VERSTEEG

De recente films van Jean-Luc Godard (1930) 
zijn universa waaruit het licht der betekenis 
slechts met moeite ontsnapt. In Le Livre d’i-
mage uit 2018 is het beeld door helwit, her-
metisch zwart of  extreme kleurverzadiging 
soms verworden tot pure abstractie. De ver-
telling lijkt in deze late periode in het oeu-
vre van de negentigjarige filmmaker ver-
dwenen, maar dat is slechts schijn. Godard 
heeft weliswaar afscheid genomen van sto-
rytelling en plot, maar hij is niet gestopt 
met spreken. Door een narrativiteit na te 
jagen die in het beeld zelf  is gekropen, wil 
hij het visuele karakter van de cinema red-
den uit de handen van zowel een publiek als 
een kritiek die film reduceren tot een ver-
haal dat naverteld kan worden. Het doel 
van deze emancipatiestrijd is het terugdrin-
gen van de toenemende infantiliteit van het 
beeld in een politieke cultuur die op eendui-
digheid gericht is. Le Livre d’image maakt 
duidelijk dat voor Godard de cinema in de 
eerste plaats een ambacht is dat achter een 
montagetafel bedreven wordt: film maken is 
‘penser avec les mains’ en de cinema is ‘une 
forme qui pense’.
 Le Livre d’image zet een visuele archeo-
logie van de twintigste en eenentwintigste 
eeuw voort waarmee Godard in Histoire(s) 
du cinéma (1988-1998) is begonnen, en die 
vervolg kreeg in zijn reflecties op de Duitse 
en Russische cinema in Allemagne année 90 
neuf  zéro (1991) en Les enfants jouent à la 
Russie (1993), net als in L’Origine du XXIe 
siècle (2000) en in meer verhalend werk als 
Film Socialisme (2010) en Adieu Au Language 
(2014). Deze films bestaan uit uitgebreide 
montages van fragmenten uit de geschie-
denis van de film en de kunsten, aange-
vuld met gesproken commentaar en cita-
ten uit de wereldliteratuur en filosofie. De 
complexiteit van deze werken, waarin elke 
autoriteitsclaim van de fragmenten door de 
afwezigheid van bronvermelding meteen 
wordt ondergraven, veronderstelt een kijk-
houding die orthodox te noemen valt – niet 
in de zin van een dichtgetimmerd bouwwerk 
van leerstellingen, maar als een al doende 
zoeken naar een juiste houding van ver-
ering, en naar de juiste beelden en de juis-
te vorm van kijken. De cinefilie als levens-
houding, vaak onbegrepen, staat centraal, 
niet als iconofilie, maar als een verplichting 
tot iconoclasme – als een kritisch, discrimi-
nerend instrument om het geliefde object 
te vrijwaren van (in ethische en technische 
zin) ‘foute’ beelden.
 Godards werk roept natuurlijk ook een 
andere kijkhouding op, waarin de cine-
filie zich manifesteert als de ‘bollebozige’ 
drang om de brokstukken waaruit zijn films 
bestaan te identificeren. Dat spel is verlei-
delijk, maar het legt weinig of  geen bete-
kenislagen bloot. Het succesvol herkennen 
van fragmenten (‘Kijk, Night of  the Hunter!’, 
‘Daar, Goya!’, of  ‘Komt dat niet uit Ivan 
Grozny?’) bevredigt het zelfbeeld van de 
gecultiveerde kijker, maar daar blijft het bij. 
De fragmenten op zichzelf  betekenen niet; 
betekenis komt tot stand dankzij beeldbot-
singen. Godard is consequent in het uit-
zoeken van vormen: treinen, filmrollen, 
golven, dans, wind, bungelende lichamen 
aan de galg. Beweging, revolutie, fluïditeit 
– de zoektocht naar intertekstuele verban-
den is als een blind grijpen in een ton glad-
de alen: bij een eventueel succesvolle greep 
glibbert het beest der betekenis zo uit de 
handen weg. De confrontatie met die altijd 
weer uitgestelde betekenis, betekent niet dat 
zijn oeuvre dan maar meteen als autonoom 
kunstwerk te beschouwen valt. Hiervoor is 
de auteur te groots aanwezig: zijn handen, 
zijn stem, zijn stelligheid maken dat Godard 
zelf  het kader wordt waarin de films begre-
pen worden. Juist deze aanwezigheid roept 
een cruciale vraag op: Godards apodicti-
sche stellingen, veelal gebaseerd op cita-
ten, hebben een objectiverende neutraliteit 
die weersproken wordt door de in de vorm 
beleden nadruk op openheid en diversiteit. 
Zijn verzet tegen de geestdodende taal van 
de macht lijkt zelf  boven elke kritiek verhe-
ven. Het is deze paradox die zijn werk door 
en door politiek maakt. 

Heilige oorlog

Het politieke is een constante in het werk 
van Godard. Sinds 1968, geconfronteerd 
met massale protesten en stakingen, vat hij 
cinema expliciet op als publieke interventie. 
Godard stelt in een manifest van de Groupe 
Dziga Vertov dat het niet langer volstaat om 
films over politiek te maken, maar dat ze op 
een politieke manier gemaakt moeten wor-
den.
 Hoewel baanbrekende documentaires als 
Chronique d’un été (1961) van Jean Rouch 
en Edgar Morin en Le Joli Mai (1963) van 
Chris Marker en Pierre Lhomme een stem 
gaven aan de gewone vrouw en man, 
zoekt Godard een politisering die verder 
gaat dan de inhoud en zich ook toont in 
de vorm. Van deze zoektocht naar het poli-
tieke legt hij samen met andere exponen-
ten van de nouvelle vague in zijn lijfblad 
Cahiers du Cinéma rekenschap af, bijvoor-
beeld wat betreft de ethiek van het trave-
ling shot, de herwaardering van de cinema-
geschiedenis, en de ontwikkeling van een 
auteurspolitiek: de creatieve visie van een 

filmmaker is het leidend principe om een 
oeuvre te waarderen, en niet de prestaties 
van sterren of  de kwaliteit van het verhaal. 
 Bij Godard is het politieke ook altijd 
theologisch. Hij is meer dan eens binnen 
het kader van de christelijke beeldkritiek 
geplaatst. Susan Sontag omschreef  hem als 
een ‘intelligente iconoclast’; Philippe Sollers 
noemt hem niet zonder ironie een heili-
ge; Antoine de Baecque stelt dat Godard de 
cinema ‘incarneert’; Richard Neer sprak 
van een religieuze seculier die een kruis-
tocht zonder kruis voert; Jacques Rancières 
essay over Godard is doorspekt met verwij-
zingen naar het christendom. Toch is het 
maar de vraag of  Godards werk als een 
seculiere beeldtheologie gelezen kan wor-
den. Gegrond in een protestantse traditie 
van toornig iconoclasme, gevuld met theo-
logisch aandoende frases, en gekenmerkt 
door een grote nadruk op wederopstanding, 
is het oeuvre toch niet zomaar christelijk te 
noemen. De theologische concepten wor-
den probleemloos toegepast op de beelden, 
maar de idiosyncratische beeldfilosofie en 
de bijhorende politiek laten voor Christus 
nauwelijks ruimte over.
 Godard is debet aan deze theologische 
framing. In het essay ‘Over cinema en 
geschiedenis’ vergelijkt hij het scherm met 
de wade van Veronica, het doek waarmee 
het gelaat van Christus werd afgeveegd ter-
wijl hij aan het kruis hing, en waarop zijn 
beeltenis op miraculeuze wijze achterbleef. 
De in zijn oeuvre regelmatig uitgesproken 
frase ‘L’image viendra parmi nous au temps 
de la résurrection’ is een verwijzing naar 
het woord dat vlees is geworden. De stellin-
gen van Godard hebben sowieso vaak iets 
paulinisch, zoals Henri Langlois en Jacques 
Henric hebben aangegeven. Paulus, de late 
bekeerling, deelt als een van de eersten het 
lot van alle latere christenen, dat van de 
confrontatie met het lege graf: omdat hij de 
verlosser nooit in levenden lijve heeft gezien 
is hij veroordeeld deze afwezigheid op te vul-
len met beelden, die hij door middel van een 
constante beeldkritiek puur moet proberen 
te houden. Voor Godard is die opdracht geen 
spel, of  in elk geval niet alleen. Hij spreekt 
van de verlossende krachten van film: 
‘Même rayé à mort’, zelfs bekrast tot de dood 
erop volgt, is ‘un simple rectangle de trent-
cinq millimètres’ ertoe in staat de waardig-
heid van de gehele werkelijkheid te redden, 
die verloren dreigt te gaan in het geweld en 
de politiek van alledag.
 Godards werk is doordesemd met beelden 
van geweld, oorlog en conflict. De Shoah – 
en het falen van de cinema om de holocaust 
in beeld te brengen – hangt als een duister 
deken over zijn werk. In Le Livre d’image wor-
den beelden van Daesh of  IS gebruikt: een 
nieuwe fase in het visualiseren van geweld, 
waarin de dader niet langer de verborgen-
heid kiest, maar de beelden van zijn daden 
vrijelijk de wereld rondstuurt en zo de gehe-
le beeld- en mediacultuur medeplichtig 
maakt aan barbaarsheden. Een onschuldig 
tonen van deze beelden bestaat niet meer in 
een cultuur waarin het beeld zelf  een wapen 
is geworden. In het cruciale hoofdstuk ‘Les 
Soirées de Saint-Pétersbourg’ in Le Livre  
d’image wordt deze beeldenstrijd als een hei-
lige oorlog gepresenteerd. Ideeën over theo-
logie en iconoclasme komen bij elkaar, in 
een citaat van het uitermate gewelddadi-
ge werk van antirevolutionair en royalist 
Joseph de Maistre, die oorlog als de enige 
natuurwet beschouwt, de enige universele 
waarde, en dood en verderf  als een goddelij-
ke straf  voor het menselijk falen.

De menselijke slechtheid wordt bestraft 
met folteringen: de beul is de uitvoerder 
van de Goddelijke verzoening. De hemel 
kan slechts met bloed tevreden worden 
gesteld. Oorlog is goddelijk.

De Geest die door de geschiedenis waart is 
niet onderweg naar een onontkoombaar 
einddoel, maar gedraagt zich als een bloed-
dorstige wraakgeest die onschuldigen laat 
boeten voor zij die schuld dragen voor het 
falen van politiek en cinema. ‘Je serai tou-
jours du coté du bombes,’ zegt de doorrookte 
stem van Godard, terwijl een man liefdevol 
een hert streelt.

Verstomd beeld

Le Livre d’image kan niet los gezien wor-
den van de Gele Hesjes, een beweging die 
als sluitstuk dient van de periode 2015-
2020 waarin Frankrijk een brandhaard 
van Europees protest was. De Gele Hesjes 
met in hun kielzog politie, pers, filmers en 
fotografen richtten enorme schade aan 
in grote steden. Opstand en beeld horen 
samen: confrontaties met agenten, plunde-
ringen van banken en winkels, en de jolige 
feesten die ook deel uitmaken van het pro-
test, werden vaak door Gele Hesjes zelf  via 
sociale media live uitgezonden. Productie 
en distributie verliepen via eigen kanalen, 
maar beelden druppelden af  en toe door 
naar het grote publiek, vooral als er sprake 
was van ongeoorloofd politiegeweld waar 
zelfs de staatstelevisie en commerciële zen-
ders niet omheen konden. De cultuur van 
geëngageerde documentaire filmers, die 
in Frankrijk in elk geval sinds 1968 zeer 
goed ontwikkeld is, nam de afgelopen jaren 
een vlucht. Onafhankelijke filmers en col-
lectieven als Street Politics, Taranis News 
(‘Liberté, Egalité, Full HD’) en NnoMan 
volgden al jaren opborrelende protestbewe-
gingen die ze weergeven aan de hand van 
een immersion totale, dicht op de huid van 
de realiteit en niet zelden openlijk vijan-
dig tegenover de politie. Dit is een cinema-
cultuur waarop Godard zijn stempel heeft 
gedrukt. 
 Zijn fascinatie met de Gele Hesjes is evi-
dent, maar de media-aandacht voor deze 
beweging bevestigt voor hem ook de alom-
tegenwoordige beeldblindheid. Ondanks 
een overvloed aan beeldmateriaal, ziet hij 
dat het beeld zelf  nauwelijks nog spreekt. In 
een tekst in Trafic uit 2019, geschreven naar 
aanleiding van Le Livre d’image, zegt Godard 
dat dialogen in televisiejournaals noodzake-
lijk zijn om de beelden te begrijpen. Hieruit 
spreekt niet alleen de frustratie van een film-
maker die ooit stelde dat het geen toeval is 
dat Hitchcock stierf  op de dag dat teletekst in 
gebruik werd genomen, maar ook een poli-
tieke kritiek: een massale, polyfone bewe-
ging blijft onbegrepen omdat een beeld-
analfabete mediaomgeving haar niet weet 
te lezen. De stijl van het protest kan volgens 
Godard niet in taal gevat worden.

Het kan geschilderd, gezongen, gede-
clameerd, gemanifesteerd worden. De 
Gele Hesjes zijn een stijl, een taal. Het is 
hierom dat drie kwart van de commen-
tatoren zich in deze beweging verliest 
en zich afvraagt welke taal er gespro-
ken wordt.

Omdat verzet en protest niet ‘uitgesproken’ 
kunnen worden, zijn ze gedoemd om onge-
zien en onbegrepen te blijven, zodat elke hoop 
op een nieuwe wereld vernietigd wordt. 
 De Gele Hesjes gaven een impuls aan de 
ideeën van Godard over het politiek maken 
van films. Zoals Film Socialisme (2010) geen 
film is over het socialisme, maar een film 
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die socialistisch is, zo moet een film over de 
Gele Hesjes zelf  een Geel Hesje zijn. Of  Le 
Livre d’image structuurovereenkomsten ver-
toont met de protestbeweging is een open 
vraag. Godard laat zich er niet concreet over 
uit hoe een film die de esprit van de Hesjes 
incarneert eruit zou kunnen zien. Hij werpt 
vooral ideeën op die soms pas jaren later in 
andere films of  andere uitspraken landen, 
en schippert op die manier tussen herme-
tisme en retoriek. De meerduidigheid van 
Godard komt overeen met de hoeveelheid 
tegengestelde stellingen die tijdens demon-
straties van Gele Hesjes gelanceerd worden, 
in een leiderloze cultuur die een ontvankelij-
ke omgeving creëerde waarin zeer uiteenlo-
pende politieke groeperingen een thuis von-
den. Fascisten, antifascisten, links en rechts, 
zwart en wit: samen plunderden ze winkels 
op de Champs-Élysées, samen schreeuwden 
ze om ‘Révolution’. ‘Tout le monde détes-
te la police’, waarna ze op andere momen-
ten toch weer met elkaar op de vuist gingen. 
Godard haalt met graagte het parool van 
de Franse politie tijdens demonstraties aan: 
‘Dernière sommation: on va faire usage de 
la force.’ (‘Laatste waarschuwing, wij gaan 
gebruik maken van macht.’) De abstractie 
(macht) verhult en depolitiseert de projectie 
(harde klappen), net zoals het maistriaanse 
geweld ook van boven komt en door willlo-
zen in het ondermaanse wordt uitgevoerd.

Spraakverwarring

De door Godard aanklaagde infantiliteit 
van beelden wordt weerspiegeld in het 
vijfde hoofdstuk van Le Livre d’image, ‘La 
Région Centrale’, wanneer ‘de sprakeloze 
Arabier’ in de westerse cinema wordt bekri-
tiseerd. Dit deel, bestaande uit nieuw mate-
riaal doorsneden met fragmenten uit de 
Arabische cinema en met Europese, oriën-
talistische representaties van Noord-Afrika, 
stelt een schijnbaar eenvoudige vraag: ‘Les 
arabes peuvent-ils parler?’. Passages in het 
Arabisch worden niet vertaald: de westerse 
cinema heeft nooit naar de Arabieren wil-
len luisteren, en heeft nooit waarde gehecht 
aan hun stem. De potpourri aan gesproken 
en geschreven talen in het werk van Godard 
is uitdagend: door zelden vertaling te voor-
zien, wijst hij nogmaals op de rol van de taal 
in het toekennen van betekenis. De spraak-
verwarring is een integraal onderdeel van 
de Europese ruimte die te lang heeft gele-
den onder de knoet van het uniformerende 
Engels, dat de cultuur plat heeft gemaakt, 
gelijkgeschakeld. Deze taalkritiek is voor 
Godard verbonden met een sterk antiame-
rikanisme. Door niet te vertalen, moet het 
beeld zelf  spreken. In een magistrale scène 
in Allemagne année 90 neuf  zéro, waarin een 
personage op zoek is naar het onvindbare 
Westen, proberen een Duitse graaf  en zijn 
Franse assistent teksten van Hegel te verta-
len in het Frans. Het is de Franse vertaalster 
die vervolgens kritiek heeft op het Duitse 
origineel omdat Hegel zich niet correct, vol-
gens de regels van het Frans, uitdrukt. Zelfs 
Hegel kan geen aanspraak maken op totali-
teit. Eerder in de film leest de voice-over in 
het Duits en het Frans gelijktijdig een passa-
ge voor over de Uil van Minerva, terwijl het 
beeld een gevallen straatnaambordje van 
de Karl-Marx-Straße toont, dat platgere-
den werd door een Mercedes. Deze spraak-
verwarring wordt in Le Livre d’image gera-
dicaliseerd: met de 7.1-kanaalsopstelling 
komt uit de vele verschillende speakers een 
ander geluid. Visueel zet Godard deze akoes-
tische gelijktijdigheid om in meerlagigheid: 
Adieu au Language uit 2014 is zijn eerste film 
in 3D. In beide gevallen wordt een cinefie-
le ervaring gecreëerd die in een andere set-
ting, zoals thuis op de laptop, grotendeels 
verloren gaat. 

Toch blijft het woord een belangrijke rol spe-
len in het werk van Godard, hoewel niet als 
het woord van de ‘storytelling’, de veel gebe-
zigde term die door een neoliberale nadruk 
op individuele ervaring eerder symbool 
staat voor de onmogelijkheid van gemeen-
schappelijkheid, dan als een uitweg uit het 
gefragmenteerde bewustzijn van de heden-
daagse cultuur. De redactie van Cahiers du 
Cinéma noemde storytelling in april 2020 
zelfs ‘de pest van onze tijd’: ‘Storytelling is 
de avondlijke sluimerslaap van kinderen, 
de neutralisatie van ideeën, een sta-in-de-
weg voor de dialectiek.’ De nadruk op sto-
rytelling in film, fotografie, schilderkunst 
– in de maatschappij als geheel – sluit vol-
gens Cahiers du Cinéma elke mogelijkheid 
tot kritiek uit: als elk verhaal gegrond is in 
de eigen identiteit en de persoonlijke erva-
ring, welk recht kan een ander zich dan nog 
toe-eigenen om kritiek te leveren die niet 
tegelijk ook een aanval is op de bestaans-
grond van die ander? Kritiek is in het werk 
van Godard een sleutelbegrip om zijn cine-
filie te begrijpen: hij wil voorbij een simpele 
beeldtaal geraken, en komen tot een spreek-
beeld.
 In het Italiaanse neorealisme uit de jaren 
veertig en vroege jaren vijftig ziet Godard 
een moment van bevrijding van het beeld 
uit de greep van de taal. Het benadert het 
dichtst het ideaal van het ware beeld dat 
onder de mensen zal komen tijdens de 
wederopstanding. De taal is in het beeld 
gekropen: toen geluid en beeld nog niet 
synchroon werden opgenomen, spraken de 
auteurs pas achteraf  hun tekst in. Het beeld 
en het geluid waren twee verschillende enti-
teiten. Godard ziet in de Italiaanse cinema 
een beeld dat ook zonder geluid tot spreken 
komt, door gestes, expressie. De waarheid 
spreekt in een veelheid aan tongen en in 
een veelheid aan ware beelden, maar voor 
ze gehoord kan worden, moet ze met geweld 
van aangekoekte, valse interpretaties wor-
den ontdaan.

Montage

De methode om die valse interpretaties af  
te schudden is voor Godard montage: het 
enige dat de cinema echt onderscheidt van 
bemoeizieke verwanten als de fotografie, 
het theater of  de naturalistische roman. 
Montage, door André Bazin ‘niets anders 
dan de organisatie van beelden in de tijd’ 
genoemd, brengt verschillende beelden met 
elkaar in verband waarbij nieuwe, ande-
re, radicale, verrassende betekenissen tot 
stand komen die niet a priori in de afzon-
derlijke beelden aanwezig zijn. De potentie 
van montage heeft zich volgens Bazin nooit 
ten volle ontwikkeld, en is volgens Godard 
als een lege plek op de landkaart: ‘De cine-
ma heeft montage nooit ontdekt, en onder-
weg is er iets verloren gegaan, de taal van de 
montage, en de taal van de woorden heeft 
de overhand gekregen.’ De nooit ingeloste 
beloftes van een nieuw, helder kijken initi-
eren een zoektocht naar montage die meer 
is dan een vormenspel. In Histoire(s) du ciné-
ma worden niet alleen beelden in de tijd na 
elkaar georganiseerd, maar ook naast, over 
en door elkaar. Godard gaat in zijn recent-
ste werk Le Livre d’image nog een stap verder 
door ook de kwaliteit van beelden te bewer-
ken: doordrukken en tegenhouden van 
licht, kleurverzadiging, en, als commentaar 
op de standaardisering van beeldformaten 
in de mobiele kijkervaring, een variatie in 
grootte. Als bijkomend effect toont dit een 
voor Godard cruciaal aspect van het beeld: 
het is plat. Godard wijst het perspectief  – de 
‘erfzonde’ van de westerse schilderkunst, 
zoals Bazin het omschreef  – radicaal af  door 
met name in later werk te blijven benadruk-
ken dat elke diepte een illusie is. 

Naast beelden worden ook tekst en geluid 
gemonteerd. Het sonisch landschap van 
Godards latere werk grenst niet zelden aan 
de overprikkeling. De kijker is dwangma-
tig op zoek naar houvast, naar betekenis in 
deze totale montage, maar een zoektocht 
zonder aandacht voor Godards ideeën zoals 
die vorm krijgen in zijn handenarbeid, stoot 
op beperkingen.
 Een beeld draagt de mogelijkheid tot kri-
tiek in zich, die geactualiseerd kan worden 
door montage. Elk beeld veronderstelt een 
tegenbeeld: 1+1=3, als dialectiek in een 
cinematografisch jasje. Serge Daney, de grote 
Franse film- en beeldcriticus die veel invloed 
op Godard heeft gehad, maakt dit duidelijk 
door een onderscheid te maken tussen wat 
in de Nederlandse vertaling ‘beeld’ en ‘beeld-
materiaal’ wordt genoemd, en in het Frans 
image en visuel. Visuel of  ‘beeldmateriaal’ 
staat voor arme beelden die slechts één min 
of  meer duidelijke boodschap in zich dragen, 
leesbaar in bijvoorbeeld reclame maar ook 
in staatspropaganda. Image of  ‘beeld’ veron-
derstelt daarentegen een tegenbeeld (cont-
rechamps) en is daardoor onuitputtelijk rijk. 
Een beeld bevindt zich altijd in het grensge-
bied tussen verschillende krachtvelden en 
dient van deze positie te getuigen. Hoewel 
er een kern lijkt te zijn, ontbreekt elke vast-
staande betekenis: ‘Het beeld’, schrijft 
Daney, ‘is altijd meer of  minder dan zichzelf.’ 
Het is juist daarom niet restloos te ‘lezen’ en 
laat ruimte voor anders-zijn, ‘want als ook 
het beeld informeerde, dan was dat nooit 
louter vanuit het standpunt van de sterk-
ste’, zoals democratie niet om het recht van 
de sterkste gaat, maar om het ruimte geven 
aan minderheden. Volgens Daney is er daar-
om pas sprake van een beeld als het voldoen-
de mogelijkheid tot misverstand toelaat. Een 
beeld is van nature een montage en staat 
garant voor een democratische cultuur, ver-
drukt door totalitaire praktijken waarin juist 
de zogenaamde neutraliteit van het beeld 
gebruikt wordt om ideologie te vermommen 
als feit.

Cinema als geschiedenis

Toch valt Godards interesse voor montage 
niet volledig te begrijpen als een puur vor-
melijke kwestie. Montage is voor Godard 
geschiedschrijving, die ook dingen bij elkaar 
brengt die eerder gescheiden waren. De 
geschiedenis ís montage, stelt Godard, zoals 
de geschiedenis cinema is: ‘Zo ook wan-
neer Cocteau zegt: als Rimbaud langer had 
geleefd, was hij in hetzelfde jaar als Pétain 
gestorven.’ In een fotogram uit Le Livre d’i-
mage wordt een duidelijk doel vooropgesteld: 
‘à la recherche du siècle perdu’, op zoek naar 
een geschiedenis die verloren is.
 Het is pas laat in het oeuvre van Godard 
dat de geschiedenis haar intrede doet. 
‘Traditionelere’ vroege films als À bout de 
souffle, Vivre sa vie, Alphaville en Le Mépris 
spelen consequent in het nu, en de perso-
nages lijken geen geschiedenis te hebben. 
Antoine de Beacque stelt verwonderd vast 
dat in twaalf  films Godard en zijn perso-
nages geen enkele referentie aan het verle-
den maken: over ouders of  jeugd wordt niet 
gesproken. Toch is de geschiedenis aanwe-
zig in werken als Les Carabiniers (1963) en 
Vivre sa vie (1962), maar altijd als beeld, als 
foto’s en cinema die door het kijken of  door 
projectie geactualiseerd worden als over-
blijfsel van het verleden: de cinema heeft 
geen geschiedenis, maar is de geschiede-
nis die steeds weer in het nu speelt. Het is 
Anna Karina die in de bioscoop naar het lot 
van Jeanne d’Arc kijkt, en een vormover-
eenkomst ziet met haar leven. De geschie-
denis wordt voor Godard vooral van belang 
als ze ten einde is verklaard, na de val van 
het geïnstitutionaliseerde communisme. 
Voor Godard is de geschiedenis allesbehalve 
voltooid, want niet de komst van het ware 
beeld heeft zich voorgedaan, als wel de over-
winning van één ideologie in een histori-
sche dialectiek. 
 Voor Godard versmelten in de twintigste 
eeuw beeld en geschiedenis, beeld en bele-
venis dusdanig met elkaar dat er van onder-
scheid niet langer sprake is. Daarom moet, 
in de woorden van Georges Didi-Huberman, 
de geschiedenis getoond én in elkaar gezet 
worden. Volgens Didi-Huberman, die met 
Passés cités par JLG uit 2015 een kritische 
studie over Godard schreef, moet hij niet 
theologisch maar archeologisch gelezen 
worden: beelden doen het verleden niet her-
rijzen, maar zijn de brokstukken van het 

verleden die imperfect getuigen van een 
voorbije tijd; ze zijn een overleven, een sur-
vivance. Deze bronnen- en geschiedkritiek 
probeert recht te doen aan wat aan de tekst 
ontsnapt, aan wat niet in een archief  is 
opgeslagen, en ten dele of  geheel vernietigd 
is. Beeld is voor Didi-Huberman niet wat de 
geschiedenis illustreert, maar maakt. Van 
beeld verwachten we te veel: niets minder 
dan ‘toute la verité’, terwijl beelden slechts 
‘lambeaux arrachés, bouts pelliculaires’ 
zijn, en daardoor inadequaat als didactisch 
instrument. Geen oorlog heeft ook maar 
één seconde korter geduurd door een beeld, 
geen lijden is erdoor verzacht, en ondanks 
onze hoop op het tegendeel, herstelt een 
beeld de waardigheid van een geportret-
teerde persoon niet. Didi-Huberman waar-
schuwt voor dergelijke versluieringen die 
een al te gemakkelijk antwoord willen 
geven op de ethische vraag of  het correct is 
het lijden van anderen te kieken. Individuen 
overleven niet, de in concentratiekampen 
omgekomen Joden zijn voor eeuwig dood 
en kunnen ook niet in of  door het beeld een 
tweede leven als icoon krijgen. ‘Toch over-
leeft er iets in de ‘hermontage van de onder-
gane tijd’: de waardigheid van gezichten, 
families, massa’s, van verdwenen volken.’
 Wij ondergaan de tijd, en bevinden ons 
in het oog van de geschiedenis, zoals we 
ons ook in het oog van een orkaan kunnen 
bevinden. Beelden kunnen ons echter de 
ogen openen voor de textuur van de geschie-
denis en, bij een tekort aan bronnen, de ver-
beelding in gang zetten. Godard, maar ook 
Brecht, Eisenstein en Heartfield, zijn voor 
Didi-Huberman kunstenaars die deze denk-
wijze artistiek vormgeven. Als hij in Éparses 
(2020) over een ‘étrange conte documen-
taire’ spreekt, reikt hij een handvat aan om 
te begrijpen wat er volgens hem op het spel 
staat in onze vreemde documentaire cul-
tuur: de redding van de noodzakelijkerwijze 
hybride vorm waarin getuigenissen tot ons 
komen, in een samenwerking tussen ver-
beelding, feit, autobiografie, archief, en in 
het teken van het altijd toevallige overleven 
van een vorm van vertellen.
 Godard wordt op die manier in een traditie 
geplaatst van kunsthistorici als Élie Faure, 
Aby Warburg en André Malraux. Tijd- en 
plaatsgebonden kunstgeschiedenis werd in 
het denken en doen van deze figuren over-
boord gezet, ten faveure van een universali-
serende vormenstudie, een fantoomgeschie-
denis van wereldcultuur. Geïnspireerd door  
Malrauxs musée imaginaire ziet Godard vorm 
als het enige dat een tijdperk overleeft. Op de 
buitenmuur van het Théâtre des Amandiers 
in Nanterre, waar in 2019 een groot 
Godardretrospectief  liep, staat dit citaat van 
Godard, die zelf  Hollis Frampton citeert.

Het enige dat een tijdperk overleeft is 
de kunstvorm die het geschapen heeft. 
Geen enkele activiteit zal een kunst 
worden voor haar tijdperk beëindigd is.  

Het is een kunstgeschiedenis als archeologie 
die zich weinig gelegen laat liggen aan pro-
gressie, chronologie of  de biografie van de 
maker. De essentie van het verleden wordt 
niet gezocht in de verleden tijd en evenmin 
in onze tijd, maar in de vormen die aan de 
tijd zijn ontkomen, in de snippers die door 
een lotsverachting van de vernietiging zijn 
gevrijwaard.  
 Gezien de interesses van Godard valt een 
grote aanwezigheid van Walter Benjamin 
te verwachten, maar hij is slechts als schim 
aanwezig in het netwerk van citaten. De 
godardiaanse geschiedfilosofie kan samen-
gevat worden door de bekende engel van 
de geschiedenis die volgens Benjamin met 
de blik op de ruïnes van het verleden rug-
gelings naar de toekomst toe beweegt. 
Geconfronteerd met de wanhoop van deze 
blik blijft er maar één mogelijkheid over: 
vormgeving. In een door Godard vaak geci-
teerde zin uit L’Espoir van Malraux: ‘trans-
former notre Apocalypse en armée, ou cre-
ver’. We zullen verrekken als we onze toorn, 
onze woede, niet organiseren. Voor Godard is 
de ultieme organisatie de montage, die naast 
een cinemapraktijk ook een geschiedenis-
conceptie is. Op het spel staat de toekomst 
van de cinema, die onafscheidelijk is van de 
toekomst van de maatschappij als geheel.
 Godard richt geen pantheon op voor de 
cinema, en hij stelt evenmin een encyclo-
pedie samen. Dergelijke sacralisering zou 
stilstand en dus de dood betekenen. Alleen 
door te knippen en plakken, redt hij de cine-
ma als geheel voor de iconoclastische sloop-

L'Origine du XXIe siècle, 2000
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hamer. Les statues meurent aussi uit 1953 
van Chris Marker, Alain Resnais en Ghislain 
Cloquet opent met een stelling die deze kri-
tiek goed samenvat.

Wanneer mensen sterven worden ze 
geschiedenis. Wanneer beelden ster-
ven, worden ze kunst. Deze botanie van 
de dood noemen wij cultuur. 

Godard wil voorkomen dat de cinema cul-
tuur wordt, een opium voor het volk waar-
van in daarvoor bestemde plekken genoten 
wordt, en die meteen daarna tot vergetel-
heid is voorbestemd. Cinema is een publie-
ke daad en heeft ook buiten de bioscoop een 
plaats in de maatschappij. De meeste verto-
ningen van Le Livre d’image vonden plaats in 
theaters of  op universiteitscampussen, niet 
in filmzalen. 

Verbeten hoop

Godards werk is een mea culpa van de cine-
ma, maar ook van de Europese cultuur die 
hem voortbracht. Getypeerd door een weg-
kijken op die momenten waar het er echt 
toe doet, weet dit continent en deze cul-
tuur de eigen lafheid nauwelijks te verhul-
len. Slechte films helpen een handje door de 
schande van de Shoah tot spektakel te ver-
heffen, maar de schandvlek blijft zichtbaar. 
In Histoire(s) du cinéma leest Godard een 
woedende polemiek uit 1876 van Victor 
Hugo voor in reactie op de Europese pas-
siviteit vis-à-vis het bloedvergieten in de 
Balkan. 

Het is noodzaak de Europese regeringen 
te wijzen op een feitje dat zij, naar het 
schijnt, niet onder ogen willen zien. Dit 

feit: er wordt een volk uitgeroeid. Waar? 
In Europa. Zijn er getuigen? Één getui-
ge, de gehele wereld. Zien de regeringen 
dit? Neen. 

Deze woede, die voortkomt uit het niet wil-
len zien wat er onder de eigen neus gebeurt, 
duikt overal in het oeuvre van Godard op. 
Deze woede is de Apocalyps die vorm moet 
krijgen wil verzet enig nut hebben. De hoop 
dat het beeld garant kan staan voor dit verzet 
is ernstige schade toegebracht; de hoop dat 
beelden macht diffuus maken of  kunnen bre-
ken, blijkt ijdel nu de productie en distributie 
van beeld zodanig gedemocratiseerd zijn dat 
er nog weinig in het verborgene blijft. Deze 
zichtbaarheid mag dan ook niet verward 
worden met representatie. Voor Godard (die 
Hugo citeert) is politieke representatie geen 
garantie voor hoop. Slechts het verenigd volk 

dat heerst maakt een betere wereld mogelijk, 
als een beeld van verlossing.

Wat er in Servië gebeurt toont de nood-
zaak van een Verenigde Staten van 
Europa. Opdat een verenigd volk de ver-
deelde regeringen vervangt. 

Het is een hoop tegen beter weten in, een 
‘ardent espoir’. Aan het einde van Le Livre d’i-
mage hoest Godard deze woorden ternauwer-
nood uit. Gesmoord in de ruis van zijn rokers-
kuch, citeert hij Die Ästhetik des Widerstands 
van Peter Weiss, een tekst waarmee hij ver-
wantschap voelt. Elke hoop op utopie wordt 
verpletterd door de zekerheid van onder-
drukking door de gevestigde macht, maar 
de verbeten hoop zelf  zal de toekomst blij-
ven vormen. Als Godard in Le Livre d’image 
stelt dat er een revolutie moet komen, doelt 
hij zowel op een politieke revolutie als op de 
hoop dat ook de filmrol op de projector door 
blijft draaien: de ene omwenteling bestaat 
niet zonder de andere. De Gele Hesjes kon-
den in hun vroege fase, heel kort, voor hoop 
doorgaan, waarna ook deze hoop gesmoord 
werd in een vlot uiteenvallen van een bewe-
ging in groupuscules, onder het geweld van 
traangas en matrak, in de ‘sage de la force’ 
die in laatste instantie de macht overeind 
moet houden. In een steeds verder radicali-
serend oeuvre krijgen de ideeën van Godard 
handen en voeten, en blijft hij de wereld van 
film en beeldcultuur duidelijk maken dat de 
werkelijkheid niet zonder de cinema kan.
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Zomer 2021 
in de Leiestreek

Gildestraat 2- 8 
9870 Machelen-aan-de-Leie
+32 9 381 60 00
woe. t/m zo. 11:00 - 17:00
gesloten op ma. en di.

www.rogerraveelmuseum.bewww. mudel.bewww.museumdd.be

Museum Dhondt-Dhaenens

Interstices
Terre Thaemlitz
t/m  01.08.2021

Woning Van Wassenhove
Brakelstraat 50, 9830 Sint-Martens-Latem
vr. t/m zo. 14:00  -  18:00

Zes permanente 
kunstwerken
Een tentoonstelling ter gele-
genheid van de heropening van 
het gerenoveerde museum
05.09  - 10.10.2021
Met in situ kunstwerken van Lieve D’hondt, 
 Lili Dujourie, Bjarne Melgaard, Kelly Schacht,  
Niele Toroni en David Tremlett

MDD Beeldentuin
Karel De Meester, Isa Genzken, Gary Hume, 
Bernd Lohaus, Rirkrit Tiravanija,  
Paul Van Gysegem

Museumlaan 14
9831 Deurle
+32  9 330 17 30
do. t/m zo. 10:00  -  17:00 
Gratis toegang

Jozef Mees
Architect van een collectie
05.09 - 31.12.2021
Online tentoonstelling

Mudel

Michel Buylen 
Making My Past
t/m  12.09.2021 

Collectie-
presentatie
Topstukken en nieuwe  
aanwinsten
t/m 19.09.2021
Met werk van o.a. Emile Claus, Xavier  
De Cock, Raoul De Keyser, Gust. De Smet, 
Joëlle Dubois, Kathleen Huys, Lode Laperre, 
Hubert Malfait, George Minne, Albert Saverys, 
Gustave Van de Woestyne, Jan Van Oost, 
Théo Van Rysselberghe, …

Lucien Matthyslaan  3-5
9800 Deinze
+32 9 381 96 70
di. t/m vr. 14 - 17:30
za./zo. 10:00  -  12:00 en 14:00 -  17:00
gesloten op ma. 

Roger Raveel Museum

Zien, denken,  
schilderen 
Een gesprek met Roger Raveel
t/m 18.07.2021
Met werk van Karel Appel, Jean Brusselmans, Jan Burssens, 
Antoon De Clerck, Raoul De Keyser, Gust. De Smet, Léon  
De Smet, Etienne Elias, James Ensor, Asger Jorn, Fernand 
Léger, Reinier Lucassen, Hubert Malfait, Henri Matisse,  
Constant Permeke, Roger Raveel, Léon Spilliaert, Gustave  
Van de Woestyne, Vincent Van Gogh, Dan Van Severen,  
Jos Verdegem en Marthe Wéry.

De wordingsjaren: 
1941 - 1960
Schilderijen en tekeningen uit de ver-
zameling van het Roger Raveel Museum
t/m 01.08.2021

Subtiliteiten
Dan Van Severen & Roger Raveel
01.08 - 07.11.2021

Door het doek het  
schilderij
Een zoektocht naar de meester 
I.s.m. LUCA School of Arts  
& Claessens Canvas
08.08 - 24.10.2021

Museum Gevaert-Minne

Malfait & Raveel
15.08 - 15.10.2021

Museum Gevaert-Minne
Edgard Gevaertdreef, 9830 Sint-Martens-Latem
woe. t/m zo. 14:00 - 18:00
gesloten op ma. en di.

Een initiatief van gemeente Sint-Martens Latem i.s.m. 
Mudel, Museum Dhondt-Dhaenens en Roger Raveel Museum

Platvvorm i.s.m. Roger Raveel Museum

[RR] stemmingen
t/m 01.08.2021
Met werk van Benoît Félix, Cindy Bakker, Floris Hoorelbeke,  
Ines Claus, Myrthe van der Mark, Nello Margodt, Ode de Kort, 
Ronny Delrue, Toon Boeckmans, Veerle Beckers  
en Roger Raveel.

Kalkhofstraat 26B
9800 Deinze
za./zo. 14u00-18:00

www.platvvorm.org
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FIEKE KONIJN

Potential History van Ariella Azoulay is een 
ruim zeshonderd pagina’s lange aanklacht 
tegen de mechanismen en instituties waar-
mee het imperialisme zijn macht uitoefent. 
Het boek is een tour de force, zoals de flap-
tekst vermeldt, maar wel een die het de lezer 
niet gemakkelijk maakt. Kern van Azoulays 
betoog is dat het imperialisme werkt via 
destructie, ontworteling en differentiatie, 
meer bepaald het classificeren van mensen. 
Het inherent gewelddadige karakter ervan 
kan alleen teniet worden gedaan via een 
grondig ‘ont-leren’ van imperiale praktijken 
en een terugspoelen van de geschiedenis naar 
een eerdere staat van samenleven. Slechts na 
een verwerping van de huidige status quo is 
volgens Azoulay een nieuwe orde te verwe-
zenlijken waarin gedepriveerden en buiten-
geslotenen hun rechten (terug)krijgen. 
 Azoulays stellingnames komen voort uit 
haar persoonlijke familiegeschiedenis. Ze is 
in Israël geboren, maar voelt zich Palestijnse 
vanwege haar in Palestina geboren moeder. 
Haar vader kon als Algerijn de Franse natio-
naliteit krijgen. Haar beide ouders (en haar 
voorouders) waren speelbal van een kolo-
niale en imperiale politiek die tot landroof  
en deportatie leidde, en uiteindelijk tot het 
verdwijnen van de judeo-arabische cultuur 
in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. 
Haar eigen vader distantieerde zich van de 
Algerijnse wortels van zijn familie; uit pro-
test daartegen nam ze de Arabische naam 
Aïsha van haar grootmoeder aan. 
 Om te verduidelijken hoe het imperia-
lisme geweld en ontworteling produceert, 
gebruikt Azoulay de metafoor van de ‘shut-
ter’. Beide betekenissen van het woord – 
sluiter of  luik – impliceren een scheiding. 
De sluiter van een fototoestel controleert 
hoeveel licht wordt toegelaten en een luik 
verdeelt een ruimte in tweeën. De ‘imperial 
shutters’ hebben een temporeel, een ruim-
telijk en een hiërarchisch effect. Zij scheiden 
heden en verleden, hier en daar, burger en 
niet-burger. In de eerste helft van Potential 
History richt Azoulay haar pijlen op het 
culturele apparaat waarmee het imperia-
lisme zijn macht uitoefent, respectievelijk 
het museum, het archief  en de geschied-
schrijving. Deze instituties dekken volgens 
de auteur een geschiedenis van geweld toe 
door kennis als vanzelfsprekend en neutraal 
te presenteren. In de tweede helft van het 
boek ontvouwt ze haar visie op een moge-
lijke ‘genezing’ (healing) van de wereldorde 
na 1945. Ieder hoofdstuk sluit af  met een 
sectie ‘On Strike’: een oproep aan museum-
werkers, fotografen, archiefmedewerkers 
en burgers om in staking te gaan. Het gaat 
Azoulay daarbij niet om een protest tegen 
een concreet onrecht, maar om een algehe-
le institutionele boycot: een oproep om het 
bestaande (manipulatieve) kennissysteem 
los te laten en alles opnieuw te overdenken. 
 De hoofdstukindeling van Potential History 
suggereert een heldere structuur, maar de 
tekst is eerder te typeren als een meanderen-
de gedachtestroom met veel herhalingen. 
Azoulay komt door het boek heen steeds terug 
op twee politiek-maatschappelijke, bran-
dende kwesties: het slavernijverleden en het 
Palestijns-Israëlische conflict. Daarbij blijft 
ze verre van een historische studie van deze 
zaken; ze sluit eerder aan bij een politiek-acti-
vistisch discours. Met inzet van de herhaling 
als stijlfiguur houdt ze een strijdlustig plei-
dooi voor ‘repair’ en ‘return’, voor een herstel 
naar een pre-imperiale en prekoloniale situ-
atie. Problematisch is dat het imperialisme, 
waar het hele betoog om draait, niet nader 
wordt gedefinieerd en wordt voorgesteld als 
een door de eeuwen heen onveranderlijk 
gebleven systeem. Uiteindelijk blijft Azoulays 
oproep tot ‘unlearning’ steken in abstracties 
en sluit het nauwelijks aan bij recente alter-
natieve museale of  archivalische praktijken. 
 Azoulay zet musea en bloc in de beklaag-
denbank. Met voorbijgaan aan de lange, 
en zeker niet eenvormige geschiedenis van 
westerse musea, en zonder te differentiëren 
tussen verschillende collecties en de manier 
waarop ze worden beheerd, stelt ze dat deze 
instituten miljoenen objecten bezitten die 

onder het imperialisme zijn geroofd, waar-
door overheerste volken tot op heden van 
hun materiële cultuur zijn afgesneden. Het 
universele museum (denk aan het British 
Museum) met een wereldomspannende col-
lectie – een product van de door Azoulay 
versmade Verlichting – geeft de bezoeker 
volgens haar ten onrechte de illusie dat 
hem objecten uit alle tijden en culturen ter 
beschikking staan. Bij de musealisering is de 
band van deze voorwerpen met hun makers 
of  gebruikers verloren gegaan, en daarmee 
ook de oorspronkelijke betekenis. Experts 
plaatsen ze in een tijdlijn en voorzien ze van 
labels als ‘oud’, ‘primitief ’ of  ‘kunst’. Deze 
handelingen zijn verre van onschuldig. 
Musea zuiveren objecten bij het documen-
teren, klasseren en catalogiseren van hun 
gewelddadige herkomst en maken zo deel 
uit van de imperiale macht. De dekolonisa-
tie heeft daarin volgens de schrijfster sinds-
dien niet veel verandering gebracht, want 
het geroofde bleef  afgesloten (want gehisto-
riseerd) van een gemeenschap van levende 
makers; het bleef  koloniaal erfgoed. 
 Azoulay is sceptisch over de corrigerende 
mogelijkheden van restitutie, omdat daar 
meestal ten onterechte allerlei voorwaarden 
aan worden verbonden. Ze vindt het pater-
nalistisch wanneer repatriatie naar voorma-
lige koloniën bijvoorbeeld gepaard gaat met 
de eis een museum te bouwen, of, daaraan 
gekoppeld, de eis het voorwerp als ‘kunst’ 
te presenteren, en niet als ritueel voorwerp. 
Ten onrechte denken westerse musea in 
deze zaken als scheidsrechter te kunnen 
optreden – terwijl ze nota bene dader zijn. 
 Benadeling bij restitutie beperkt zich 
overigens niet tot voormalige koloniën, ze 
treft ook oorspronkelijke gemeenschap-
pen in westerse landen. Het leeuwendeel 
van door nazi’s geroofde kunst, zo brengt 
Azoulay in herinnering, ging na de Tweede 
Wereldoorlog niet terug naar de individu-
ele bezitters, maar naar instituties in de 
VS en Israël. De enige mogelijkheid vol-
gens haar om tot healing te komen, is om 
de gestolen objecten bij wijze van ‘legiti-
matiebewijs’ in te zetten bij de asielverle-
ning aan migranten. De objecten die zich 
in (koloniale) musea bevinden, behoren 
de immigranten immers als gevolg van de 
onrechtmatige verwerving rechtens toe. 
Door ze als een soort toelatingsbewijs te 
gebruiken – Mexicaanse objecten in Noord-
Amerikaanse musea zouden bijvoorbeeld 
het verblijf  van Mexicanen in de VS legiti-
meren – komt een hereniging tot stand met 
de oorspronkelijke makers en gebruikers.
 Azoulays voorstel is tekenend voor het 
utopische karakter van haar activisme. 
Buiten beschouwing blijft het praktische 
bezwaar dat het herkomstland van een 
migrant lang niet altijd zal overeenkomen 
met het geografische verzamelgebied van de 
objecten. Opmerkelijk is verder dat het boek 
nergens refereert aan het actuele musea-
le discours over dekolonisering, of  aan de 
herdefiniëring van musea en collecties, of  
aan het debat over restitutie, of  het stre-
ven naar inclusiviteit, net zomin als aan de 
vele recente praktijken om tot verandering 
te komen. Sinds James Cuno in Who Ownes 
Antiquity? (2008) een behoudend pleidooi 
hield tégen teruggave, met als argument dat 
deze objecten (in dit geval uit de Oudheid, 
bijvoorbeeld de Parthenonsculpturen) de 
hele mensheid toebehoren, heeft de muse-
umwereld warempel niet stilgezeten. 

In het archief  is de shutter volgens Azoulay 
op eenzelfde manier werkzaam als in het 
museum: hij scheidt mensen van docu-
menten. Wat eerst een plaats in de wereld 
had, wordt nu ondergebracht in een classi-
ficatiesysteem. Dat suggereert objectiviteit – 
archivarissen werken doorgaans op de ach-
tergrond – maar sanctioneert uitsluiting, 
deportatie en slavernij. Het imperialisme 
vernietigde eerdere systemen van archive-
ring en benaming, en schoof  er zijn eigen 
taxonomie overheen. Een illustratie daar-
van zijn de Spaanse namen (Trinidad, bij-
voorbeeld) die Columbus gaf  aan de gebie-
den waar hij landde. 
 Azoulay bekritiseert – en generaliseert, 
dat moge duidelijk zijn – het conservatie-
ve karakter van het archief  en degenen die 
daar werkzaam zijn. Archivarissen zouden 
niet anders willen dan vastleggen, groe-
pen opdelen en documenten inpassen in 
een tijdlijn, waardoor processen gefixeerd 
worden tot een gebeurtenis met een begin 
en een einde. Nodig is een compleet andere 
positie van de onderzoeker, aldus Azoulay. 
Die onderzoeker moet afzien van zijn ambi-
tie om vooral vondsten in het archief  te 
doen, en moet niet vanuit een externe posi-
tie opereren, maar in een ‘present conti-
nuous mode’ met het verleden treden. Dat 
is ook het principiële verschil met kritische 
stromingen binnen de geschiedwetenschap 
zelf, waarin men zich volgens Azoulay even-
goed bezondigt aan ontdekkingsdrang. Het 
alternatief  dat Azoulay hiertegenover stelt 
is een activistische, emancipatorische her-
schrijving van de geschiedenis, met inzet 
van artistieke strategieën. 
 Hoe archiefmateriaal en foto’s los te koppe-
len zijn van hun opgelegde betekenis demon-
streert Azoulay aan de hand van ‘ontoe-
gankelijke foto’s’ en ‘niet genomen foto’s’. 
Arabisch fotomateriaal is op grote schaal 
in beslag genomen en onderworpen aan de 
autoriteit van het staatsarchief  van Israël. Op 
sommige foto’s in dit archief, met name van 
de verdrijving van Palestijnen uit het toen-
malige Mandaatgebied Palestina in 1947-
1949, de zogeheten Nakba (ramp), rust 
echter een embargo. De beelden zijn ontoe-
gankelijk voor Palestijnen. Azoulay omzeilt 
het verbod op reproductie door ze over te 
tekenen en corrigeert de zogenaamd neutra-
le, versluierende bijschriften. Het bijschrift bij 
een bejaarde Palestijn spreekt bijvoorbeeld 
van een ‘prisoner of  war’, maar zou volgens 
haar moeten gaan over het feit dat de man, 
omringd door militairen, weigert om zijn 
land te verlaten. En het bijschrift bij een stoet 
vrouwen en kinderen zou niet ‘repatriation’ 
moeten zijn, maar ‘deportation’. 
 Bij het opnieuw lezen (re-coderen) van 
foto’s wil ze niet vanuit een objectieve posi-
tie, als professioneel historicus, opereren, 
maar zich als ‘mede-burger’ opstellen. Die 
methode demonstreert ze door de geschie-
denis van de massaverkrachtingen in Berlijn 
na de val van het Derde Rijk te reconstrue-
ren aan de hand van ‘niet genomen foto’s’. 
Bij ontstentenis van beelden die de ver-
krachtingen vastleggen, tonen foto’s van de 
verwoeste stad het decor waarin deze mis-
daden plaatsvonden – die beelden kunnen 
als substituut gebruikt worden. Ze leest de 
gebeurtenissen van deze foto’s af  door ze te 
combineren met fragmenten uit het anonie-
me dagboek A Woman in Berlin. Eight Weeks 
in the Conquered City, a Diary (aanvankelijk, 
in 1954, in Amerika uitgegeven, pas later 

in het Duitse origineel in Duitsland) van 
een misbruikte vrouw. Azoulay legt uit dat 
foto’s altijd meer registreren dan je zou den-
ken, zelfs als het ‘visibly invisible’ is. Bij het 
re-coderen laten ze informatie over (imperi-
alistisch) geweld los. Op die manier zou de 
autoriteit van het archief  én van de positi-
vistische wetenschap te ondergraven zijn. 
De vraag is wat Azoulay met haar metho-
de toevoegt, want er is al uitvoerig en gede-
gen historisch onderzoek verricht naar 
deze complexe periode. Azoulay lijkt zich 
met haar speculatieve interpretatie van het 
bronnenmateriaal zó ver van wetenschap-
pelijke analyse te verwijderen dat deze eer-
der als een participerende heropvoering van 
de geschiedenis is te typeren. Ze borduurt 
met deze casus trouwens voort op een ten-
toonstellingsproject van haar hand – als 
vorm veel beter geschikt om te tonen wat 
vaak onzichtbaar bleef.
 Azoulays kritiek op de geschiedweten-
schap is drieledig. Historici werken vol-
gens haar nog steeds met een lineair en 
progressief  concept van tijd. Wat mensen 
hebben meegemaakt, raakt bijgevolg opge-
sloten in het verleden, terwijl Azoulay juist 
de ‘present continuous mode’ benadrukt. 
Ten tweede bestaat er een exclusieve focus 
op het (‘objectieve’) document teneinde de 
geschiedenis te ‘lezen’: geschiedwetenschap 
is volgens haar te zeer verengd tot archief-
onderzoek. En ten slotte overheerst de notie 
dat het nieuwe als katalysator de geschie-
denis aandrijft, wat een kloof  creëert tus-
sen generaties en gemeenschappen. Door 
van dit vooruitgangsnarratief  uit te gaan, 
fungeert de wetenschap, aldus Azoulay, als 
apparaat van het imperialisme. 
 Al met al is dat vooral een karikatuur: 
alsof  ‘de wetenschap’ een homogeen geor-
ganiseerde club zou zijn, en alsof  er geen 
grote diversiteit van methoden en standpun-
ten binnen de geschiedschrijving bestaat. 
Haar verwijt dat ‘de geschiedenis’ er te veel 
op is gericht om het onontdekte boven water 
te krijgen, staat bovendien op gespannen 
voet met haar eigen praktijk: het decoderen 
van de foto’s van de Palestijnse Nakba en 
het Berlijn van na de oorlog. Als een nieu-
we visie altijd neerkomt op imperialistisch 
toe-eigenen, hoe ontsnapt haar eigen wens 
tot een totale revisie daar dan aan? 
 Potential History biedt ontegenzeggelijk 
veel stof  tot nadenken en prikkelt tot intro-
spectie. Azoulay wil breken met de status 
quo, en dat houdt in dat ze het imperialis-
me ongedaan wil maken door terug te keren 
naar de periode voor 1492. Zo’n tabula 
rasa lijkt niet alleen onmogelijk, maar ook 
onwenselijk. Is onderzoek naar de jaren 
ná 1492 niet belangrijker voor de verwer-
king van het koloniale en imperiale geweld 
dan een terugkeer naar een veronderstelde 
paradijselijke staat? 
 In de museumwereld wordt ondertus-
sen wel degelijk nagedacht over het (pro-
blematische) begrip neutraliteit. Musea en 
archieven zijn zich er gaandeweg bewust 
van geworden dat bijschriften nooit waar-
devrij zijn, en hebben daarvoor bijvoorbeeld 
de gids Woorden doen ertoe. Een incomplete 
gids voor woordkeuze binnen de culturele sector 
(2020) opgesteld. En wat betreft objecten 
wordt niet zo essentialistisch gedacht als 
Azoulay laat uitschijnen. Zijzelf  veronder-
stelt een eenzijdige relatie tussen maker(s) 
en cultuurgebied, en dreigt daarmee een 
verdeling van de wereld in afzonderlijke en 
essentiële naties en culturen juist te beves-
tigen. Op grond van The Inbetweenness of  
Things (2017) van Paul Basu zou je kun-
nen beargumenteren dat objecten juist tús-
sen werelden bewegen, en dat ze tijdens 
hun diaspora een gelaagde culturele bio-
grafie verwerven. In plaats van een totale 
omkering van de geschiedenis na te streven, 
zouden dergelijke – te schrijven – biogra-
fieën wel eens meer kunnen bijdragen aan 
het ont-leren van het imperialisme dan de 
oproep tot een totale boycot van instituties.

Ariella Aïsha Azoulay, Potential History. 
Unlearning Imperialism, Londen, Verso, 
2019.

Het Palestijns Museum, Birzeit
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ANNELOT PRINS

Op de eerste pagina van Pleasure Activism. 
The Politics of  Feeling Good (2019) geeft 
adrienne maree brown – die haar naam 
net als bekende feministes bell hooks en 
pattrice jones consequent zonder hoofdlet-
ters schrijft – de lezer een opdracht. ‘Indien 
mogelijk,’ schrijft ze in een voetnoot, ‘raad 
ik je aan een orgasme te hebben voor je 
begint aan dit boek.’ Ze adviseert de lezer 
deze opdracht bij de aanvang van elke nieu-
we sectie opnieuw ter harte te nemen. 
 Volgens brown is genot een cruciaal 
onderdeel van vrijheid. Het kapitalisme 
heeft ons een wereld opgedrongen waar-
bij schaarsheid de gemene deler is. Als 
die schaarsheid vervolgens onze keuzes 
bepaalt, leidt dit ertoe dat we onszelf  plezier 
ontzeggen. Pleasure Activism wil daarvan af: 
brown streeft naar een wereld met een over-
vloed aan plezier. De auteur vertelt ons dat 
we niet langer hoeven te geloven in schaar-
ste, er is genoeg voor iedereen, het moet 
alleen anders verdeeld worden. 
 Het plezier kan diverse vormen aanne-
men: seks en drugs komen uitgebreid aan 
bod, maar ook mode, paaldansen en burles-
ke dansen worden besproken als manie-
ren om geluk en levensgenot te ervaren. 
Een deel van het boek bevat essays, de ene 
tekst meer uitgewerkt dan de andere, som-
mige bol van onaffe gedachtekronkels. Een 
daaropvolgende sectie bestaat louter uit 
interviews, met personen maar ook met het 
personage van de Womanizer, waar brown 
veel plezier aan beleeft. In een ander gedeel-
te van het boek worden teksten van ande-
re auteurs bijeengebracht. Het boek doet 
daarom enerzijds wat rommelig aan, maar 
is anderzijds ook open en toegankelijk. Het 
is een caleidoscopische verkenning: wat 
gebeurt er als we plezier en genot centraal 
stellen in ons streven naar sociale recht-
vaardigheid?
 In de introductie stelt brown vast dat alle 
vormen van organisatie een slag om de ver-
beelding zijn, oftewel doelbewuste vormen 
van ‘sciencefiction’. We maken zelf  de toe-
komst die we willen – die dwingen we af. 
Dit sluit aan bij een eerder boek van brown, 
Octavia’s Brood (2015), waarin ze beargu-
menteert dat mensen die de wereld willen 
veranderen altijd speculatieve denkers zijn. 
Wanneer we een wereld proberen te beden-
ken die niet de onderdrukking en ongelijk-
heid van de onze voortzet, breken we met de 
realiteit en begeven we ons onherroepelijk 
op het gebied van sciencefictionauteurs. Dit 
is voor haar een cruciaal punt. In de huidi-
ge wereld, stelt brown, oordelen en hande-
len mensen doorgaans op basis van angst, 
met name op grond van fobieën ten opzich-
te van Zwartheid, dikheid, queerheid en 
andere vormen van ‘anders zijn’. 
 De standpunten van brown vormen een 
mix van poppsychologie – inclusief  huis-
werkopgaven – en new-agespiritualiteit, 
gefilterd door een zeef  van progressief  
gedachtegoed. ‘Alles waar aandacht aan 
wordt gegeven groeit.’ ‘We worden wat we 
doen als we handelingen maar vaak genoeg 
herhalen.’ ‘Zeg ja op alles waarvan je denkt 
dat het je blij zal maken.’ ‘Als je blij bent is 
dat goed voor de wereld.’ Pleasure Activism is 
geschreven vanuit één boodschap: zorg dat 
rechtvaardigheid en bevrijding goed en lek-
ker aanvoelen. Maak de revolutie onweer-
staanbaar, om met de woorden van film-
kunstenaar Toni Cade Bambara te spreken. 
Wanneer plezier de grondslag van activis-
me is, is verzet beter vol te houden en zullen 
meer mensen zich bij je aan willen sluiten.
 Persoonlijke vreugde is nodig om te kun-
nen overleven, maar ook om politieke sta-
tements te kunnen maken. Geen mens kan 
constant serieus en emotioneel belastend 
activistisch werk verrichten zónder elders 
vreugde te vinden. En dat is een kunst: ple-
zier en geluk vinden in een wereld waar 
geluk en plezier zo ongelijk verdeeld zijn. 
Plezier is niet simpelweg een ontsnapping 
aan het leed, of  een prettige onderbre-
king daarvan. In een gesprek met de acti-
vist Dallas Goldtooth komt naar voren dat 
humor, gezelligheid, entertainment en 

spektakel nodig zijn om mensen aan een 
politiek doel te binden. Omarm erotiek en 
spiritualiteit, deel plezier en geluk, en sla er 
vervolgens een brug mee naar andere acti-
visten, dat is het devies.
 Activisten moeten zich niet te veel in een 
defensieve positie laten duwen. Er moet 
komaf  worden gemaakt, vindt brown, met 
een reactieve houding, waarbij onderdruk-
te of  gemarginaliseerde groepen zich zelfs 
in hun verzet schikken naar de heersende 
machtsverhoudingen. Je overgeven aan ple-
zier en vreugde is in ieder geval een manier 
om ten minste momentaan te ontkomen 
aan bestaande hiërarchieën. Activistisch 
handelen zou daarom altijd moeten worden 
gedacht vanuit de andere, betere en plezieri-
gere wereld waarvoor gevochten wordt. 
 Het boek is een vurig pleidooi tegen een 
al te rationeel en instrumenteel bestaan, 
met het doorkomen van de (werk)dag als 
hoogste doel. Daarmee verwijst brown naar 
de stelling van  Audre Lorde in haar beken-
de werk Uses of  the Erotic, namelijk dat het 
bewust ervaren van vreugde en plezier 
een eis met zich meebrengt: als dit genot 
gevoeld kan worden, moet het ook nage-
streefd worden! Vervolgens blijkt de opge-
drongen gevoelloosheid van het laatkapi-
talisme steeds moeilijker te verdragen. Het 
bestrijden van onderdrukking wordt op 
dat moment één met het zelf, aldus Lorde. 
De overweldigende, bevrijdende ervaring 
van plezier en genot maakt machteloosheid 
onaanvaardbaar; een status quo gebaseerd 
op gelatenheid, wanhoop, zelfhaat, depres-
sie en zelfontkenning is dan niet meer houd-
baar. Plezier is geen escapisme, zegt brown 
Lorde na, maar juist een ‘ervaring van heel-
heid’ die in onze tijd te vaak afwezig is. 
 Pleasure Activism verzet zich tegen een 
witte, cisgender, heteroseksuele en midden-
klassekolonisering van plezier.  Brown stelt 
zich de vraag wat er gebeurt als Zwarte, 
bruine en (gender)queer lichamen – licha-

men die een lange geschiedenis van onder-
drukking hebben gekend – hun leven 
inrichten op het beleven van zoveel moge-
lijk genot. Voortbouwend op het gedach-
tegoed van het Combahee River Collective 
– de bevrijding van Zwarte vrouwen leidt 
automatisch tot een algehele bevrijding, 
omdat hun vrijheid de vernietiging impli-
ceert van alle onderdrukkende structuren 
– stelt brown dat het plezier van een gedis-
crimineerde groep automatisch leidt tot een 
wereld waarin iedereen meer plezier en min-
der onderdrukking ervaart. 
 Door uit te gaan van de ervaringen van 
met name Zwarte en queer vrouwen, geeft 
brown de lezer als het ware de opdracht mee 
om de wereld vanuit een zogeheten minder-
heidspositie te bekijken. De auteur legt wei-
nig uit, ze deelt simpelweg haar inzichten 
en de verhalen die ze heeft verzameld. Ze 
transformeert de marges tot het centrum. 
Als witte lezer was het daarom soms even 
zoeken naar mijn verhouding tot het boek. 
De auteur doet geen moeite om een culture-
le vertaalslag te maken, maar dat alleen al is 
leerzaam.
 Hoewel het boek continu het belang van 
gemeenschapsleven, sterke vriendschappen 
en progressieve liefdesrelaties benadrukt, 
blijft de ervaring van vreugde overwegend 
individueel gedefinieerd. Plezier wordt vrij 
nauw opgevat in Pleasure Activism; brown 
komt met name uit op seks en drugs als ver-
rijkende ervaringen. In ruim vierhonderd 
pagina’s adviseert de auteur haar lezers 
onder meer om met hun tepels te spelen tot 
ze een orgasme krijgen, geeft ze advies over 
seksspeeltjes, breekt ze een lans voor seks tij-
dens de menstruatie en leidt ze een schrifte-
lijke workshop over squirten. Er is een hoofd-
stuk over transerotiek, een hoofdstuk over 
seks als je kanker hebt, en een hoofdstuk 
over het hervinden van een authentieke sek-
suele identiteit na misbruikt te zijn. In het 
boek worden odes gebracht aan Beyoncé, 

mode en paaldansen, tips gegeven over het 
opvoeden van seksueel vrije kinderen en het 
onderhouden van niet-heteronormatieve en 
niet-monogame liefdesrelaties. 
 De enorme diversiteit aan handelingen 
en plekken om genot en geluk te beleven, 
versluiert wel een belangrijke vraag: wat is 
precies de politieke betekenis van deze indivi-
duele ervaringen? Het boek keert zich welis-
waar tegen de middenklasse, maar lijkt uit 
te gaan van een besteedbaar inkomen waar-
bij je van winkelen je hobby kunt maken. 
Zulk plezier staat onder druk, zeker nu soci-
aaleconomische ongelijkheid in bijna elk 
land in de afgelopen pakweg veertig jaar 
is toegenomen. Ondanks haar algemene, 
antikapitalistische kritiek heeft brown wei-
nig oog voor wie er precies toegang heeft tot 
zowel de conventionele als minder conventi-
onele vormen van plezier. 
 In plaats van economische herverdeling 
te bepleiten, gaat browns boek over de indi-
viduele wil tot plezier. Het sluit daarin aan 
bij de psychologische onderstroom van de 
neoliberale ideologie waarin het indivi-
du eindeloos heruitgevonden, verbeterd 
en gemanaged kan worden. Het idee van 
een maakbaar zelf, met een sterke focus op 
motivatie en doorzettingsvermogen, staat 
niet ter discussie; het gaat er in deze ideo-
logie om geloof  te hechten aan jezelf, een 
geloof  ook in authentieke verlangens die 
gelokaliseerd kunnen en moeten worden. 
De huiswerkopgaven aan het eind van de 
hoofdstukken bieden de lezer de mogelijk-
heid om met zichzelf  aan de slag te gaan. 
 Plezier kan zeker revolutionair zijn, maar 
het is ook een categorie die kritisch tegen het 
licht moet worden gehouden. Emotionele 
ervaringen van verlangen en genot zijn 
onleesbaar buiten de politiek-economische 
context waarin ze gearticuleerd worden. 
Pleasure Activism gaat over het recht op ple-
zier, maar vraagt niet waarom en hoe ple-
zier als zodanig ervaren kan worden. Ook – 
en misschien wel juist – gevoelens over wat 
al dan niet plezierig is, hebben een geschie-
denis en politieke context. Onze ervaringen 
van plezier staan niet los van de levens die 
we binnen het kapitalistische systeem lei-
den. Plezier van de een kan ten koste gaan 
van het plezier van anderen – denk aan 
winkelplezier, vooralsnog gestoeld op de uit-
buiting van arbeiders in lagelonenlanden. 
 Het omvormen van emoties, zoals het 
ombuigen van een neerslachtige moede-
loosheid naar een daadkrachtig streven 
naar plezier en genot, waar brown voor 
pleit, is een vorm van ideologisch ‘mee-
werken’. Zolang mensen manieren blijven 
vinden om zichzelf  gelukkig te noemen, 
blijft het huidige systeem in staat om zich-
zelf  te vernieuwen. Dit soort ‘arbeid’ ver-
sterkt dus uiteindelijk de huidige status 
quo en staat meer structurele vormen van 
verandering in de weg. Denk aan de kritiek 
van Sara Ahmed op het huidige ‘geluksge-
bod’. In haar boek The Promise of  Happiness 
(2010) legt Ahmed uit dat ‘geluk’ een van 
de belangrijkste ideologische bouwstenen 
van de hedendaagse samenleving is gewor-
den. Het gedeelde doel van ‘gelukkig wor-
den’ maakt de wereld samenhangend en 
coherent. Wreed noemt Ahmed echter het 
gegeven dat deze belofte altijd verder de 
toekomst inschuift, met name voor men-
sen die niet behoren tot de geprivilegieer-
de groepen. Zolang de belofte van (toekom-
stig) geluk als neutraal en niet-ideologisch 
beschouwd wordt, blijft de huidige ongelijk-
heid in de wereld bestaan.
 De vraag ten slotte is in hoeverre de iden-
titeit van het genietende individu er uit-
eindelijk toe doet, politiek gezien dan. Op 
microanalytisch niveau heeft het plezier 
van een witte heteroseksuele cisman of  
-vrouw een compleet andere betekenis dan 
het plezier van een Zwarte (gender)queer 
vrouw. Maar op macroniveau lijkt het niet 
veel uit te maken: beide groepen investeren 
in de noties van geluk en plezier die de hui-
dige status quo bevestigen. 

adrienne maree brown, Pleasure Activism. 
The Politics of  Feeling Good, Chico (Californië), 
AK Press, 2019.

Ferdi Tajiri, Mellow yellow high, 1966, Bonnefantenmuseum, Maastricht 
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Met een orgasme beginnen
Pleasure Activism van adrienne maree brown
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STEYN BERGS

Citoyenne Reprise is een solotentoonstelling 
die niet of  nauwelijks een solotentoonstel-
ling te noemen is, en waarvan de titel ver-
wijst naar een werk dat in de tentoonstel-
ling een cruciale rol speelt, maar dat niet 
getoond wordt. Citoyenne is een documen-
tairefilm van Youth for Climate-activist 
Gilles Vandaele waarin (naar verluidt) een 
intiem portret geschetst wordt van een 
groep activisten die in de buurt van Aarlen 
probeerde te verhinderen dat een natuur-
gebied vernield zou worden. Omwille van 
privacyoverwegingen kon de film over deze 
ZAD of  Zone à défendre niet vertoond wor-
den; in plaats daarvan is aan een groep van 
veertien kunstenaars gevraagd om te rea-
geren op Citoyenne, en om het verhaal van 
de bezetting op een andere manier onder de 
aandacht te brengen.
 Het resultaat is bij Netwerk Aalst te zien 
op de benedenverdieping. Het collectieve en 
collaboratieve deel van de tentoonstelling 
staat op een zekere afstand van Jeremiah 
Days eigen artistieke werk, waarin bevraagd 
wordt hoe, waar, wanneer en waarom men-
sen politiek actief  worden, en wat hen drijft 
om te ageren tegen machtsverhoudingen en 
-asymmetrieën, en de daarbij horende vor-
men van ongelijkheid. Day heeft een ster-
ke band met het werk van Hannah Arendt: 
in 2017 promoveerde hij aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam met een proefschrift 
waarin haar politieke filosofie centraal staat, 
met als titel A Kind of  Imagination that has 
Nothing to Do with Fiction. Art in Public Life. 
In het kader van de huidige tentoonstelling 
vond er bovendien een publiek gesprek plaats 
tussen Day en Christophe Busch, directeur 
van het Hannah Arendt Institute aan de 
VUB en de UA (en tot eind 2019 directeur 
van Kazerne Dossin in Mechelen). Die intie-
me band met Arendt is opmerkelijk te noe-
men, aangezien haar denken steevast ope-
reert vanuit veronderstellingen die bedoeld 
of  onbedoeld geproblematiseerd worden in 
Days werk. Op het eerste gezicht zijn er wel 
degelijk affiniteiten met Arendt (met name 
met haar ideeën over burgerschap), maar bij 
nader inzien doet Day de grondvesten van 
haar oeuvre daveren. Kort gezegd: vaker 
wel dan niet, en in weerwil van bijvoorbeeld 
haar boek over revolutie, is Arendts project 
een apologie voor een liberaal-democratisch 
politiek systeem compatibel met een kapita-
listische vrijemarkteconomie. Days project is 
dat niet. In tegenstelling tot wat de kunste-
naar wellicht zelf  zou beweren, springt ook 
bij Citoyenne Reprise vooral het contrast en 
het conflict met Arendts politieke denken in 
het oog.
 Arendt was een fervent aanhangster van 
het idee van een afzonderlijke en min of  
meer autonome politieke sfeer of  ruimte, die 
institutioneel begrensd en besloten moest 
worden.1 Vandaar ook de nadruk, in haar 
magnum opus The Human Condition, op 
het belang van het onderscheid tussen de 
publieke en de private sfeer. De publieke sfeer 
behelst die aspecten van het bestaan die met 
anderen gedeeld worden, en is voor Arendt 
dan ook de ‘juiste’ of  ‘gepaste’ context voor 
politieke actie. De private sfeer wordt door 
Arendt gezien als de tegenhanger van de 
publieke sfeer, en is bijgevolg apolitiek van 
karakter. Het model voor de politieke sfeer is 
de polis, het model voor de private sfeer het 
huishouden.2 Arendts onderscheid tussen 
het publieke (politiek) en het private (apoli-
tiek) is al te rigide, en door het voor te stellen 
als karakteristiek voor ‘de menselijke condi-
tie’ dreigt ze historisch contingente omstan-
digheden te naturaliseren, en de bestaande 
orde als paradigma in te beitelen.
 Het verschil tussen het publieke en het 
private is niet los te koppelen van Arendts 
uiteindelijk erg beperkte en normatieve 
begrip van ‘de politieke sfeer’. Ze onder-
schat de mate waarin de grenzen van het 
politieke beweeglijk zijn, en hoe ze zelf  de 
inhoud vormen van politieke discussie en 
strijd. Dit leidt tot een onvermogen om het 
handelen van degenen die geweerd wer-
den uit de instellingen die autoriteit en 
macht representeren, als politiek legitiem 

te erkennen. Dit wordt bijvoorbeeld pijnlijk 
duidelijk wanneer Arendt het heeft over de 
Amerikaanse studentenbewegingen van de 
jaren zestig, en over de rol van zwarte stu-
denten binnen die bewegingen in het bij-
zonder. In On Violence stelde ze bijvoorbeeld 
dat geweld zich binnen de protesten slechts 
manifesteerde na de intrede van de Black 
Powerbeweging, en dat zwarte studenten 
‘zonder de nodige academische kwalifica-
ties’ erop uit waren om de ‘academische 
normen’ te verlagen.3

 Het is niet de bedoeling van deze al te 
korte kritische excursie om Arendt in diskre-
diet te brengen. Fred Moten, die in zijn boek 
The Universal Machine uit 2018 Arendts den-
ken fel bekritiseert, erkent bijvoorbeeld nog 
steeds de mogelijkheid van een waardevolle 
lezing van haar werk, die haar plaatst ‘bin-
nen het dominante intellectuele apparaat, 
passend bij de conjunctuur waarin anti-
abolitionisme en het einde van de ideolo-
gie samenkomen’.4 Mijn punt is eerder dat 
Jeremiah Days werk relevant (en bezielend, 
en ontroerend) is precies voor zover het 
indruist tegen de principes van het politieke 
denken waardoor het geïnspireerd is.
 Days werk draait, zoals eerder gezegd, om 
de vraag naar de omstandigheden waar-
onder en de manier waarop mensen gepo-
litiseerd worden, en dus ook om politieke 
‘liminaliteit’, het uiteindelijk onbeslisbare 
onderscheid tussen wat wel of  niet politiek 
zou zijn, en de voortdurende strijd over wat 
wel of  niet mag gelden als een legitiem poli-
tiek gebaar of  statement. Twee werken te 
zien op de bovenste verdieping van Netwerk 
zijn daar uitstekende voorbeelden van. De 
video Non-Cooperation with the Status Quo 
(2021) is een registratie van een publiek 
gesprek tussen Gilles Vandaele en bur-
gerrechtenactivist Joanne Bland, die (net 
als Vandaele) op erg jonge leeftijd politiek 
actief  werd. In 1965 nam Bland deel aan 
de door Martin Luther King geleide protest-
marsen tussen haar geboortestad Selma en 
Montgomery, de hoofdstad van Alabama. 
Non-Cooperation with the Status Quo docu-
menteert een intergenerationele uitwis-
seling over politiek verzet, en over de con-
dities die verzet niet alleen mogelijk maar 
ook noodzakelijk maken. Zo vertelt Bland 
een aangrijpende anekdote over hoe ze op 
negenjarige leeftijd inzicht kreeg in het poli-
tieke onrecht van rassensegregatie toen ze 
vernam dat ze niet aan de toonbank mocht 
zitten in de plaatselijke ijssalon. ‘Die dag 
werd ik activist,’ zegt ze stellig. Voor Bland, 
en op een andere, maar niettemin vergelijk-
bare manier ook voor Vandaele, is het dage-
lijks leven doordrongen van het politieke. 
Gezien de urgentie van de problemen die de 
aanleiding vormden van hun engagement, 
en gezien de (mogelijke) impact van die pro-
blemen op alle facetten van het bestaan, is 
een al te hermetische afbakening van de 
politieke naast de private sfeer voor Bland 
en Vandaele mogelijk noch wenselijk.
 De multimedia-installatie What Would 
You Do for the Love of  Country (The Sivens 
Example) (2020) behandelt een geval van 
burgerlijke ongehoorzaamheid dat wel-
iswaar ‘succesvol’ was (in die zin dat het 

vooropgestelde doel bereikt werd), maar 
ook tragische gevolgen had. De Sivensdam, 
genoemd naar een gelijknamig bos, zou 
gebouwd worden in Zuid-Frankrijk, en zou 
een groot waterrijk natuurgebied doen ver-
dwijnen. Al vanaf  2011 stuitte het project 
op plaatselijk verzet, en in 2013 werd de 
site door activisten tot zone à défendre omge-
vormd. In 2014, toen de bouw daadwer-
kelijk van start moest gaan, namen span-
ningen met de politie toe. De conflicten 
culmineerden in de moord op de 21-jarige 
activist Rémi Fraisse, die door een flitsgra-
naat van de politie om het leven kwam. Een 
golf  van verontwaardiging en protest volg-
de, waardoor het hele bouwproject afgebla-
zen werd.
 Days installatie bestaat uit posters en 
ander printmateriaal, en foto’s van de Sivens-
site waarop handgeschreven persoonlijke 
reflecties zijn aangebracht. Diezelfde reflec-
ties worden gedeeld in twee performances 
die Day in de buurt van Sivens uitvoerde, 
en waarvan filmopnames eveneens in de 
installatie getoond worden. De eerste perfor-
mance is een coproductie met Claire Filmon, 
die net als Day beoefenaar is van Simone 
Forti’s choreografische logomotion-metho-
de – een soort contactimprovisatie, waarbij 
Filmon en Day reageren op elkaars bewe-
gingen (maar ook op het publiek) en tegelij-
kertijd op een associatieve, maar niettemin 
verhalende manier in dialoog gaan over de 
gebeurtenissen bij Sivens. In de tweede per-
formance treffen we Day aan, in de open-
lucht, in het gezelschap van een klein stuk 
rots dat hij aan de oever van een meer heeft 
aangetroffen. Opnieuw verbaliseert hij zijn 
bedenkingen en gemengde gevoelens bij wat 
er in Sivens is gebeurd, en maakt hij verbin-
dingen met andere verhalen over politiek 
verzet. Wat drijft mensen ertoe hun leven 
in het teken te stellen van een politiek doel? 
Loont het de moeite jezelf  op te offeren voor 
politiek activisme, terwijl er zelden tastba-
re resultaten zijn? Is Rémi Fraisse gestorven 
voor een nobel doel? En wat betekent het dat 
er schijnbaar bloed vergoten moet worden 
vooraleer zulke (zogenaamd?) nobele doelen 
bereikt worden?
 What Would You Do is een erg persoonlijk 
werk, dat er toch in slaagt tegelijkertijd de 
complexiteit van de concrete situatie over te 
brengen, en te koppelen aan meer algemene 
en abstracte vragen over wat het betekent 
politiek te handelen en te leven. De impuls 
achter de recentste installatie Citoyenne 
Reprise, aan het begin van de tentoonstel-
ling, is min of  meer vergelijkbaar, alhoewel 
de aanpak meer pluralistisch of  polyfoon is. 
In plaats van een minigroepstentoonstelling 
binnen Days solo gaat het eerder om een col-
lectieve installatie, aangezien de individu-
ele kunstenaars grotendeels afstand lijken 
te doen van hun auteurschap. Hoewel hun 
namen in de tentoonstellingstekst kenbaar 
gemaakt worden, is het onduidelijk welke 
bijdrage precies van wie afkomstig is. Deze 
keuze voor anonimiteit (of, positiever gesteld, 
voor groepsidentiteit) is duidelijk ingegeven 
door een verlangen om de artistieke coöpta-
tie of  recuperatie van politieke strijd en acti-
visme te bemoeilijken en te vertragen.

Je zou relatief  makkelijk kunnen beargu-
menteren dat dit in Citoyenne Reprise niet of  
nauwelijks lukt. De kwestie is uiteraard niet 
de eigenlijke beslissing een collectieve instal-
latie over de ZAD bij Arlon te maken, en 
de aparte bijdragen aan die installatie (die 
onder meer tekstfragmenten, diaprojecties 
van de site, audiodocumentatie, beschreven 
gele hesjes en een tentje omvat) zijn even-
min problematisch. Het is eerder dat coöp-
tatie en recuperatie binnen een kunstinstel-
ling tot op zekere hoogte onvermijdelijk zijn; 
dat het dispositief  van de white cube politieke 
inhoud enigermate esthetiseert en neutrali-
seert is zo goed als onontkoombaar.
 Het is echter nog maar de vraag of  dit een 
onderneming als Citoyenne Reprise diskwa-
lificeert of  er juist het belang van aantoont. 
Het is vrij evident dat politiek geëngageerde 
of  activistische kunst (in al haar manifesta-
ties) een eerder beperkte actieradius heeft; 
dat de impact relatief  bescheiden is; dat col-
lectiviteit altijd precair, beperkt en beladen 
is; en dat de Zadisten wellicht aan het kort-
ste eind zullen trekken. Wie genoegen neemt 
met het wijzen naar dergelijke contradicties 
of  problemen, beperkt zich tot het verwoor-
den van wat iedereen intuïtief  allang aan-
voelt of  ervaart. Day en de gastkunstenaars 
in Citoyenne Reprise pretenderen geen ant-
woorden of  oplossingen te hebben, maar 
weten in ieder geval wel het volgende: onder 
de huidige omstandigheden kan kunst niet 
niet contradictoir of  problematisch zijn. Net 
zoals de moderne neiging tot het begren-
zen en afzonderen van ‘de politieke sfeer’ 
onophoudelijk betwist en ondermijnd moet 
worden, is het ook nodig om de tendens tot 
artistieke autonomie voortdurend uit te 
dagen. En dat lukt niet als je je distantieert 
van de instituties die deze autonomisering 
in de hand werken. Zoals Day zelf  zei aan 
het einde van zijn gesprek met Christophe 
Busch: juist in een wereld die door en door 
onrechtvaardig is, verlangen we dat kunst 
en haar instellingen wél rechtvaardig zijn. 
Dat verlangen is even onmogelijk als nood-
zakelijk, maar wordt door tentoonstellingen 
als Citoyenne Reprise wel aangewakkerd.

Noten 
 1 Zie bijvoorbeeld de conclusie van het essay 

‘Waarheid en politiek’, vertaling Bert Schreurs, 
in: Tussen verleden en toekomst. Vier oefeningen in 
politiek denken, Leuven/Apeldoorn, Garant, 
1994, p. 161: ‘[De politieke sfeer] wordt 
beperkt door die dingen die de mens niet naar 
goeddunken kan veranderen. En het is enkel 
door zijn eigen grenzen te eerbiedigen dat dit 
domein, waarin we vrij zijn om te handelen en 
te veranderen, intact kan blijven, zijn 
integriteit kan bewaren en zijn beloften kan 
houden.’

 2 Hannah Arendt, ‘Het publieke en het private 
domein’, in: De menselijke conditie, vertaling  
C. Houwaard, Amsterdam, Boom, 2009,  
pp. 28-76.

 3 Hannah Arendt, Over geweld, vertaling Rob van 
Essen, Amsterdam, Olympus, 2004, pp. 43-44:

  ‘Ernstig geweld dook pas op toen de Black 
Powerbeweging op de universiteiten verscheen. 
Zwarte studenten, waarvan de meerderheid 
was toegelaten zonder dat ze over de nodige 
academische kwalificaties beschikte, zagen en 
organiseerden zichzelf  als een belangengroep, 
de vertegenwoordigers van de zwarte 
gemeenschap. Hun belang was de verlaging 
van academische normen. […] Zwart geweld 
kan dan ook worden vergeleken met het 
arbeidersgeweld in het Amerika van een 
generatie geleden; en […] het lijkt erop dat het 
academische establishment in zijn merkwaar-
dige neiging de eisen van de zwarte studenten, 
ook als ze uitgesproken onzinnig en buitenspo-
rig zijn, eerder in te willigen dan de belangeloze 
en gewoonlijk hogelijk morele eisen van de 
blanke rebellen, langs dezelfde lijnen denkt, en 
zich meer op zijn gemak voelt wanneer het met 
belangen plus geweld wordt geconfronteerd, 
dan wanneer het om geweldloze ‘participe-
rende democratie’ gaat.’

 4 Fred Moten, The Universal Machine, Durham, 
Duke University Press, 2018, p. 93.

Foto: Iwein De Keyzer

Citoyenne Reprise, tot 25 juli in Netwerk 
Aalst, Houtkaai 15, 9300 Aalst. 

‘Die dag werd ik activist’  
Citoyenne Reprise van Jeremiah Day



De Witte Raaf  – 212 / juli – augustus 2021 20

Der Spiegel: Professor, twee weken geleden 
leek de wereld nog in orde…

Theodor W. Adorno: Voor mij niet.

D.S.: U zei dat de gebeurtenissen geen afbreuk 
hebben gedaan aan uw relatie met de stu-
denten. In uw werkcolleges werd vruchtbaar 
en zakelijk en zonder getroebleerde persoon-
lijke verhoudingen gediscussieerd. En nu 
hebt u toch uw college afgezegd.

T.A.: Ik heb mijn college niet voor het hele 
semester afgezegd, maar slechts tot nader 
order. Over een paar weken wil ik de draad 
weer oppakken. Dat doen alle collega’s als 
hun colleges zo massaal worden verstoord.

D.S.: Heeft men geweld tegen u gebruikt?

T.A.: Geen fysiek geweld, maar er werd 
zoveel lawaai gemaakt dat het college erin 
ten onder dreigde te gaan. Dat was duidelijk 
het plan.

D.S.: Is het alleen de vorm waarmee de stu-
denten thans tegen u te hoop lopen, die u 
tegen de borst stuit – studenten die vroe-
ger nog achter u stonden, of  stoort u zich 
ook aan de politieke doelstellingen? Vroeger 
heerste er toch overeenstemming tussen u 
en de rebellen?

T.A.: Dat is niet de dimensie waarop de ver-
schillen optreden. Ik heb onlangs in een 
interview voor de televisie gezegd dat ik 
weliswaar een theoretisch model heb opge-
steld, maar dat ik niet had kunnen voorzien 
dat bepaalde lieden het met molotovcock-
tails wilden verwerkelijken. Die uitspraak is 
ontelbare malen geciteerd, maar hij behoeft 
in hoge mate interpretatie.

D.S.: Hoe zou u hem interpreteren?

T.A.: Ik heb in mijn geschriften nooit een 
model ontworpen voor wat voor handelin-
gen en wat voor acties ook. Ik ben een the-
oretisch mens, die het gevoel heeft dat het 
theoretische denken haarfijn aansluit bij 
zijn artistieke intenties. Het is niet zo dat ik 
me sinds kort van de praktijk heb afgewend, 
mijn denken hield van meet af  aan hoog-
stens indirect verband met de praktijk. Het 
heeft misschien praktische effecten gehad 
doordat sommige motieven tot het bewust-
zijn zijn doorgedrongen, maar ik heb nooit 
iets gezegd wat direct op praktische acties 
was gericht. Sinds er in Berlijn in 1967 voor 
het eerst ophef  is ontstaan rond mijn per-
soon, hebben bepaalde groepen studenten 
steeds weer geprobeerd mij tot solidariteit 
te dwingen en praktische acties van mij ver-
langd. Dat heb ik geweigerd.

D.S.: Maar de Kritische Theorie wil de maat-
schappelijke verhoudingen niet zo laten 
als ze zijn. Dat hebben de studenten van de 
Sozialistische Deutscher Studentenbund van u 
geleerd. Maar nu weigert u, professor, daar 
praktisch invulling aan te geven. Beoefent 
u dan slechts een ‘liturgie van de kritiek’, 
zoals Dahrendorf  heeft beweerd?

T.A.: Bij Dahrendorf  voert een welge-
mutste overtuiging de boventoon: als je 
maar in het klein dingen verbetert, zal 
misschien ook alles beter worden. Dat uit-
gangspunt kan ik niet delen. Maar bij de 
Ausserparlementarische Opposition stuit ik 
steeds op de dwang je uit te leveren, mee 
te doen, en daar heb ik me sinds mijn prille 
jeugd tegen verzet. En daar is bij mij niets 
in veranderd. Ik probeer wat ik zie en wat ik 
denk uit te spreken. Maar ik kan niet bepa-
len wat men daarmee kan beginnen en wat 
daarvan terechtkomt.

D.S.: Dus wetenschap in de ivoren toren?

T.A.: Mij boezemt de uitdrukking ‘ivoren 
toren’ geen enkele angst in. Deze uitdruk-
king heeft wel eens betere tijden gekend, 
toen Baudelaire hem gebruikte. Maar als u 
het dan toch over de ivoren toren heeft: ik 
geloof  dat een theorie veel eerder krachtens 
haar eigen objectiviteit praktische effecten 
kan sorteren, dan wanneer ze zich op voor-
hand aan de praktijk onderwerpt. Het onge-
luk in de relatie tussen theorie en praktijk 

is vandaag de dag juist dat de theorie aan 
een praktische voorcensuur wordt onder-
worpen. Men wil mij bijvoorbeeld verbieden 
simpele dingen uit te spreken die het illusoi-
re karakter van veel politieke doelstellingen 
van sommige studenten aantonen.

D.S.: Maar die studenten hebben kennelijk 
heel wat aanhangers.

T.A.: Het lukt een kleine groep steeds weer 
loyaliteitsdwang uit te oefenen, waar de 
overgrote meerderheid van de linkse stu-
denten zich niet aan weet te onttrekken. 
Maar ik hecht eraan nog een keer te zeggen 
dat ze zich daarbij niet kunnen beroepen op 
actiemodellen die ik hun zou hebben aan-
gereikt, om me er later van te distantiëren. 
Van zulke modellen kan geen sprake zijn.

D.S.: Niettemin is het zo dat de studenten 
zich soms heel direct, soms indirect op uw 
maatschappijkritiek beroepen. Zonder uw 
theorieën zou de studentenprotestbeweging 
misschien niet eens zijn ontstaan.

T.A.: Dat wil ik niet ontkennen; en toch valt 
dit verband voor mij moeilijk te overzien. Ik 
wil bijvoorbeeld best geloven dat de kritiek 
op de manipulatie van de publieke opinie, 
die ik ook in haar demonstratieve vormen 
als volstrekt legitiem beschouw, zonder het 
hoofdstuk ‘Cultuurindustrie’ in de Dialectiek 
van de Verlichting van Horkheimer en mij 
niet mogelijk was geweest. Maar ik geloof  
dat men zich het verband tussen theorie en 
praktijk vaak te direct, te kort door de bocht 
voorstelt. Als men twintig jaar zo inten-
sief  heeft gedoceerd en gepubliceerd als ik, 
dringt daarvan vast wel iets tot het algeme-
ne bewustzijn door.

D.S.: En daarmee vermoedelijk ook in de 
praktijk?

T.A.: Onder bepaalde omstandigheden – 
maar dat is niet noodzakelijk het geval. In 
ons werk wordt de waarde van zogenaam-
de individuele acties sterk ingeperkt door de 
nadruk op de maatschappelijke totaliteit.

D.S.: Maar hoe wilt u de maatschappelij-
ke totaliteit veranderen zonder individuele 
acties?

T.A.: Daarmee word ik overvraagd. Op de 
vraag: ‘Wat moet men doen?’ kan ik door-
gaans toch echt alleen antwoorden: ‘Ik weet 
het niet.’ Ik kan slechts proberen nietsont-
ziend te analyseren wat is. Daarbij wordt mij 
dit verwijt gemaakt: als je dan kritiek uitoe-
fent, ben je ook verplicht te zeggen hoe men 
het beter moet doen. Maar dat beschouw ik 
als een burgerlijk vooroordeel. Het is in de 
geschiedenis ontelbare malen voorgekomen 
dat juist werken die puur theoretische doe-
len beogen het bewustzijn en daarmee ook de 
maatschappelijke realiteit hebben veranderd.

D.S.: Maar u hebt in uw werk de Kritische 
Theorie toch afgezet tegen andere theorie-
en. Zij moest niet louter empirisch de wer-
kelijkheid beschrijven, maar juist ook over 
de juiste inrichting van de maatschappij 
nadenken.

T.A.: Daarbij ging het me om kritiek op het 
positivisme. Let wel: ik heb gezegd ‘erover 
nadenken’. Die uitspraak impliceert toch 
niet dat ik me zou aanmatigen te zeggen 
hoe men moet handelen.

D.S.: Maar u heeft een keer gezegd dat de 
Kritische Theorie ‘de steen moet oprapen 
waaronder de misstand broedt’. Als de stu-
denten nu met deze steen gooien – is dat 
dan zo onbegrijpelijk?

T.A.: Onbegrijpelijk is het zeker niet. Ik 
geloof  dat het activisme in de kern tot wan-
hoop te herleiden valt, omdat de mensen 
voelen hoe weinig macht ze feitelijk hebben 
om de maatschappij te veranderen. Maar ik 
ben er evengoed van overtuigd dat deze indi-
viduele acties tot mislukken gedoemd zijn. 
Dat is ook bij de Meirevolutie in Frankrijk 
gebleken.

D.S.: Maar als individuele acties zinloos 
zijn, blijft er dan niet alleen nog ‘kritische 

onmacht’ over, zoals de SDS u heeft verwe-
ten?

T.A.: Er bestaat een uitspraak van Christian 
Dietrich Grabbe, die luidt: ‘Want niets dan 
wanhoop kan ons redden.’ Dat is provoce-
rend, maar helemaal niet dom. Ik kan er 
geen verwijt in zien als men in de wereld 
waarin wij leven wanhopig, pessimistisch 
en negatief  gestemd is. Mensen die kramp-
achtig proberen de objectieve wanhoop 
door de hoerastemming van de directe actie 
te overschreeuwen, om het zich psycholo-
gisch gemakkelijker te maken, zijn toch een 
stuk bekrompener.

D.S.: Uw collega Jürgen Habermas, ook een 
pleitbezorger van de Kritische Theorie, heeft 
onlangs in een artikel toegegeven dat de 
studenten ‘fantasierijk provocerend gedrag’ 
hebben vertoond en werkelijk iets willen 
veranderen.

T.A.: Wat dat betreft kan ik volledig met 
Habermas instemmen. Ik geloof  dat de her-
vorming in het universitaire onderwijs, 
waarvan we overigens nog niet weten hoe 
ze zal uitpakken, zonder de studenten hele-
maal niet op gang was gekomen. Ik geloof  
dat er zonder de studentenbeweging nooit 
zoveel aandacht was geweest voor de ver-
dommingsprocessen, die in de huidige maat-
schappij prevaleren. En ik geloof  ook – om 
iets heel concreets te noemen – dat alleen 
door het onderzoek naar de moord op Benno 
Ohnesorg, dat is uitgevoerd door de studen-
ten in Berlijn, deze hele gruwelijke geschiede-
nis tot het publieke bewustzijn is doorgedron-
gen. Ik wil daarmee zeggen dat ik geenszins 
mijn ogen sluit voor praktische consequen-
ties, als ze voor mezelf  transparant zijn.

D.S.: En wanneer waren ze voor u transpa-
rant?

T.A.: Ik heb aan demonstraties tegen de 
noodtoestandswetten deelgenomen, en ik 
heb op het gebied van de hervorming van 
het strafrecht gedaan wat ik kon. Maar het 
is toch een verschil van dag en nacht of  ik 
zoiets doe of  dat ik zou deelnemen aan een 
nu echt al semiparanoïde praktijk en stenen 
gooi naar universiteitsinstituten.

D.S.: Waaraan zou u afmeten of  een actie 
zinvol is of  niet?

T.A.: Enerzijds hangt de beslissing daarover 
in hoge mate af  van de concrete situatie. 
Anderzijds maak ik hoe dan ook het grootst 
mogelijke voorbehoud tegen het gebruik 
van geweld. Als ik niet zou weigeren mee te 
doen met de eeuwige cirkel van het gebruik 
van geweld tegen geweld, zou ik mijn hele 
leven – mijn ervaringen onder Hitler en wat 
ik van het stalinisme heb waargenomen – 
moeten verloochenen. Ik kan me een zinvol 
veranderende praktijk alleen als geweldloze 
praktijk voorstellen.

D.S.: Ook onder een fascistische dictatuur?

T.A.: Er zullen zeker situaties zijn waarin 
dat er anders uitziet. Op een daadwerkelijk 
fascisme kan men slechts met geweld rea-
geren. Ik ben op dat punt allesbehalve star. 
Maar wie vandaag de dag, na de moord op 
talloze miljoenen mensen in totalitaire sta-
ten, nog geweld predikt, weiger ik te volgen. 
Dat is de drempel, die geeft de doorslag.

D.S.: Is die drempel overschreden toen studen-
ten probeerden door zitstakingen de distribu-
tie van kranten van het Springerconcern te 
verhinderen?

T.A.: Ik beschouw die zitstaking als legitiem.

D.S.: Werd deze drempel overschreden toen 
studenten uw college met lawaai en seksue-
le provocaties verstoorden?

T.A.: Juist bij mij, die zich altijd tegen elk 
soort erotische repressie en tegen seksuele 
taboes heeft gekeerd! Met mij de spot drij-
ven en door drie als hippies opgedofte meis-
jes worden belaagd! Ik vond het stuitend. 
Het hilarische effect dat men daarmee sor-
teert was toch in feite de reactie van het 
burgermannetje, dat ‘hihi!’ giechelt als hij 

een meisje met blote borsten ziet. Natuurlijk 
was deze zwakzinnigheid gecalculeerd.

D.S.: Moest die excentrieke daad misschien 
uw theorie verwarren?

T.A.: Het komt mij voor dat het bij deze 
acties tegen mij niet zozeer om de inhoud 
van mijn colleges te doen is. Het gaat de 
extreme vleugel veel meer om de publici-
teit. Ze zijn bang in vergetelheid te raken. 
Daardoor worden ze de slaaf  van hun eigen 
publiciteit. Een college als dat van mij, dat 
door ongeveer duizend mensen wordt bijge-
woond, is uiteraard een fantastisch podium 
voor propaganda door de daad.

D.S.: Kan ook deze daad niet als actie van 
wanhoop geïnterpreteerd worden? Misschien 
voelden de studenten zich in de steek gelaten 
door een theorie die zij op zijn minst in staat 
achtten te worden omgezet in een praktijk 
die de maatschappij zou veranderen?

T.A.: De studenten hebben helemaal niet 
geprobeerd met mij te discussiëren. Wat mij 
in de omgang met studenten tegenwoordig 
zo zwaar valt, is het primaat van de tactiek. 
Mijn vrienden en ik hebben het gevoel dat 
we alleen nog objecten zijn in nauwkeurig 
gecalculeerde plannen. De gedachte aan 
het recht van minderheden, die immers 
constitutief  is voor de vrijheid, speelt hele-
maal geen rol meer. Voor de objectiviteit 
van de zaak sluit men de ogen.

D.S.: En geconfronteerd met zulke dreigin-
gen ziet u af  van een verdedigingsstrategie?

T.A.: Mijn belangstelling gaat in toenemen-
de mate uit naar de filosofische theorie. Als 
ik praktische adviezen zou geven, zoals 
Herbert Marcuse tot op zekere hoogte heeft 
gedaan, zou dat alleen maar afbreuk doen 
aan mijn productiviteit. Men kan heel veel 
tegen de arbeidsdeling inbrengen, maar zelfs 
Marx, die haar in zijn jeugd uiterst fel heeft 
bestreden, verklaarde zoals bekend later dat 
het zonder arbeidsdeling ook niet ging.

D.S.: U heeft dus voor het theoretische deel 
gekozen, anderen kunnen zorgdragen voor 
de praktijk, ze zijn daar al mee bezig. Zou 
het niet beter zijn als de theorie tevens een 
reflectie zou zijn van de praktijk? En daar-
mee ook van de huidige acties?

T.A.: Er zijn situaties waarin ik dat zou 
doen. Maar op dit moment lijkt het me veel 
belangrijker eerst maar eens na te denken 
over de anatomie van het actievoeren.

D.S.: Dus weer alleen theorie?

T.A.: Ik ken op dit moment aan de theo-
rie meer betekenis toe. Ik heb – vooral in 
de Negatieve dialectiek – deze dingen allang 
aangevat, voordat het tot dit conflict kwam.

D.S.: In de Negatieve dialectiek staat deze 
geresigneerde vaststelling: ‘Filosofie, die 
ooit achterhaald leek, blijft in leven omdat 
het ogenblik van haar verwerkelijking werd 
verzuimd.’ Wordt zo’n filosofie – die zich bui-
ten alle conflicten uit – niet een soort ‘zot-
ternij’? Een vraag die u uzelf  heeft gesteld?

T.A.: Ik geloof  nog altijd dat men juist onder 
de algemene praktijkdwang van een functi-
onele, pragmatisch geworden wereld moet 
vasthouden aan de theorie. En ik laat me 
ook door de recente gebeurtenissen niet 
afbrengen van wat ik heb geschreven.

D.S.: Tot dusver, zo formuleerde uw vriend 
Habermas het een keer, heeft uw dialectiek 
zich, in de ‘zwartste passages’ van de resig-
natie, overgegeven aan de ‘destructieve 
zuigkracht van de doodsdrift’.

T.A.: Ik zou eerder zeggen dat de krampach-
tige neiging tot het positieve uit de doods-
drift voorkomt.

D.S.: Dan zou het de deugd van de filosofie 
zijn het negatieve onder ogen te zien, niet 
om het tij te keren?

T.A.: De filosofie kan van zich uit geen 
directe maatregelen treffen of  veranderin-

Geen angst voor de ivoren toren
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Geen angst voor de ivoren toren
gen aanbevelen. Ze verandert juist doordat 
ze theorie blijft. Ik denk dat men zich toch 
een keer zou moeten afvragen of  het niet 
ook een vorm van verzet is als een mens 
het soort dingen denkt en schrijft zoals ik ze 
schrijf. Is theorie in zo’n geval niet ook een 
echte vorm van praxis?

D.S.: Zijn er geen situaties, zoals bijvoorbeeld 
in Griekenland, waarin u, afgezien van de 
kritische reflectie, actie zou bepleiten?

T.A.: In Griekenland zou ik uiteraard elk 
soort actie goedkeuren. Daar heerst een 
totaal andere situatie. Maar vanuit je com-
fortzone mensen aanraden ook eens een 
revolutie te beginnen, is zo ridicuul dat je je 
ervoor zou moeten schamen.

D.S.: Dus u beschouwt de verdere analyse 
van de maatschappelijke verhoudingen nog 
altijd als uw meest zinvolle en noodzakelijke 
activiteit in de Bondsrepubliek?

T.A.: Ja, en om me in heel bepaalde, parti-
culiere fenomenen te verdiepen. Ik geneer 
me in het geheel niet om in alle openheid te 
zeggen dat ik werk aan een groot boek over 
esthetica.

D.S.: Professor Adorno, wij danken u voor 
dit gesprek.

Vertaling uit het Duits: Mark Wildschut

Oorspronkelijk verschenen in Der Spiegel, 
4 mei 1969. Het citaat uit Negatieve 
Dialectiek is afkomstig uit de vertaling 
van Michel van Nieuwstadt, Zoetermeer, 
Klement/Pelckmans, 2014, p. 11.

Het orkestje van de Titanic 
Reactie op De Witte Raaf 211, 
Activisme (1)

Waarschijnlijk is politiek activisme vanuit een bevoorrech-
te maatschappelijke positie nooit volledig verstoken van 
knulligheid. Is er immers geen fundamenteel verschil tus-
sen acties die uit een morele bewogenheid voortkomen 
en acties die ontstaan vanuit een heel concrete noodzaak, 
op de kanteling van leven en dood, of  van een leefbaar 
en een onleefbaar leven? Milieuactivisme vertroebelt dat 
onderscheid eigenlijk. Al zijn de gevolgen van de ecolo-
gische malaise wereldwijd onrechtvaardig verdeeld, toch 
blijft deze crisis ook voor ons niet abstract – iets van een 
verre toekomst of  een ver buitenland. Binnen Extinction 
Rebellion (XR) spreken we over onszelf  als ‘rebellen’. Zo’n 
woord past misschien wel bij de omvang van wat er op het 
spel staat – het behoud van een bewoonbare aarde voor 
iedereen – maar het staat steeds verderaf  van de onher-
oïsche realiteit. De hoogdagen van de beweging liggen 
duidelijk voor het pandemiejaar. Niet alleen XR kampt met 
een postcoviddemobilisatie, maar milieuactivisme in het 
algemeen: nu de Roaring Twenties lijken aan te breken, is 
er voor massa-acties even geen massa. Dat staat in schril 
contrast met de enorme aandacht die kunstpraktijken en 
-discoursen opbrengen voor activisme – zie het voorbije 
nummer van De Witte Raaf. Maar meedoen? Mee organise-
ren? Ho maar. Degene die er zich voor interesseert blijft 
meestal op een ‘kritische’ afstand, alsof  bewoonbaarheid 
en rechtvaardigheid louter studieobjecten of  inspiratie-
bronnen zijn.
 In het editoriaal van het vorige nummer schrijft 
Christophe Van Gerrewey: ‘Kunst kan – binnen de autono-
miegedachte waarop Adorno in duizenden zinnen heeft 
gevarieerd – enerzijds ontslagen worden van de plicht 
maatschappelijk te renderen en een directe ‘sociale bij-
drage’ te leveren, juist omdat de bijdrage met die weige-
ring kan samenvallen, in het garanderen van het voort-
bestaan van een samenleving waarin niet alles zichtbaar 
rendement heeft. Kunst kan anderzijds ook illusieloos 
beseffen een dergelijke functie enkel nog te vervullen bin-
nen een hogelijk geprivilegieerde enclave die enkel nog in 
de herinnering deel uitmaakt van een samenleving. […] 
Bij ontstentenis van de traditionele positie van kunst, die 
samen met een maatschappijmodel verdween, wordt de 
artistieke ‘doelmatigheid zonder doel’ een leeg gebaar.’ 
Het zijn gewichtige woorden, die nieuwsgierig maken naar 
welke koers het kunstblad de komende tijd zal varen. 
 Binnen de kunsten lijkt het principe van de artistieke 
autonomie te worden bijgezet in het museum van de lost 
causes. Heel wat kunstenaars, instellingen en critici zoe-
ken hun toevlucht tot het zogeheten artivisme. Het is een 
vorm van kunst die op politiek activisme lijkt maar het 
niet echt is, en soms zelfs niet wil zijn. De praktijk heeft 
iets weg van een krachteloos kleinkind van twee verou-
derde westerse tradities: de historische avant-garde met 
haar pogingen tot de revolutionaire grensvervaging tussen 
kunst en leven, en de burgerlijke, geïnstitutionaliseerde 
kunstbeleving. Vandaar de schizofrenie van het institu-
tioneel ingekapselde militantisme. Artivisten fabriceren 
negen op de tien keer esthetische teleurstellingen, en 
ook als politieke interventies zijn hun maaksels meest-
al contraproductief. Ze leiden het energetische potentieel 
van maatschappelijke bezorgdheid en verontwaardiging 
immers af  naar ongevaarlijke, want symbolische contex-
ten, waar ‘auteurs’, toeschouwers en kunstwerkers de 
gekende rollenpatronen kunnen blijven reproduceren. Na 
het museumbezoek ebben de emoties al snel weg, zonder 
enig gevolg. De keren waarop het artivisme zich voorbij 
de comfortzone van de loutere representatie waagt, bijt 
het nog het liefst in de hand die het voedt, de hand van de 
kunstinstelling. Is het in deze extreme tijd niet eindeloos 
noodzakelijker om de pijlen te richten op politieke institu-
ties, de nieuwsmedia, de politie, het bedrijfsleven? Wat is 
de waarde van politiek engagement, ingeblikt als kunst-
projecten met titels en auteurs, zonder een duurzaam 
strategisch actiepad om daadwerkelijk tot maatschappelij-
ke verandering te komen? Ook de artivistische doelmatig-
heid zonder doel is een loos gebaar. 
 Toegegeven: Extinction Rebellion is vandaag, strate-
gisch gezien, evengoed een stuurloos schip. Al zoeken de 
resterende leden verwoed naar een vervanger voor het 
oorspronkelijke plan, dat Jan-Willem Anker in zijn artikel 
over de Nederlandse tak van XR reconstrueerde. Dat de 
beweging met haar geweldloze massa-acties van burgerlij-
ke ongehoorzaamheid en pleidooi voor burgerraden rond 
de ecologische crisis ‘de huidige wereld (wil) redden’, 
zoals Anker beweert, is echter te gek voor woorden. Elke 
enigszins geïnformeerde burger beseft: business as usual is 
suïcidaal. Willen we de kans op een bewoonbare aarde vei-
ligstellen, dan moet het roer fundamenteel om. In België 
werd de groei van XR deels in de knop gesmoord door 
de shock and awe van de politie tijdens de Royal Rebellion 
van 12 oktober 2019. De bezetting van het Koningsplein, 
met muziek, gemodereerde groepsgesprekken en toespra-
ken, werd zonder de nodige waarschuwing en met dispro-
portioneel geweld opgebroken, zelfs al waren er toen nog 
heel wat gezinnen met kinderen op het plein. De politiere-
pressie van die dag was een weloverwogen afschrikkings-
manoeuvre, waarvoor commissaris Vandersmissen, een 

hartsgrondig gehaat figuur in activistenkringen, verant-
woordelijk moet worden gehouden. En de tactiek werkte! In 
België kon XR nadien enkel nog dromen van een opkomst 
à la de Royal Rebellion. Toen de wereld op slot ging, vond 
Vandersmissen plots een onverwachte bondgenoot in 
covid-19. Grote samenscholingen waren uit den boze.
 Enkele leden van XR (waaronder ikzelf) stortten zich ver-
volgens op de uitwerking en promotie van een concreet plan 
voor een Belgisch burgerparlement rond de ecologische 
noodtoestand, waarvan de gelote leden dankzij een reeks 
demografische selectiecriteria de diversiteit van de totale 
bevolking zouden weerspiegelen. Het voorstel (raadpleeg-
baar op www.hetburgerparlement.be) werd ondersteund 
door meer dan 35 middenveldorganisaties, besproken 
met deliberatieve democratie-experts, kaderleden van de 
Boerenbond, het VBO en politici van verschillende partij-
en, waaronder de huidige federale Ministers van Klimaat en 
Energie. Maar ook deze actiestrategie, die meer weghad van 
lobbyen dan van burgerlijke ongehoorzaamheid, liep tot nog 
toe stuk op de inertie van het bestaande politieke bestel. 
 De vraag is: wat is nu een goede volgende stap na ver-
kiezingen, klimaatbetogingen, pleinbezettingen en minis-
teriële Zoomcalls? Hoe een effectieve krachtsverhouding 
opbouwen, een rapport de force? Als ik rondstruin door 
museumshops vol theoretische boekwerken van radica-
le politieke denkers en glossy magazines die de opstand 
prediken, kan ik niet anders dan me afvragen waarom de 
meeste kunstenaars, kunstwerkers en kunstliefhebbers 
zich zo afzijdig houden. Naast de onaantrekkelijkheid van 
het activisme – het is auteurloos, onbetaald en slopend 
werk, en telt eindeloos meer mislukkingen dan succes-
sen; het verplicht je om samen te werken met mensen die 
je niet altijd leuk vindt – ligt een deel van het antwoord 
in de aard van het hippe, artistiek-politieke discours zelf. 
Afgaand op de analyse van Hans Demeyer lijkt het denken 
van McKenzie Wark wel een typevoorbeeld van het soort 
romantische low theory dat zich radicaal toont zonder te 
radicaliseren, activistisch zonder tot actie aan te zetten. 
De stijl ervan is doorgaans strijdbaar aforistisch, de toon 
‘energiek, punky en uitdagend’. Daartegen kan de activis-
tische praktijk alleen maar bleek afsteken! Zeker wanneer 
de theorie zich door haar eigen hyperbolen en wensden-
ken op sleeptouw laat nemen. Demeyer vat enkele van 
Warks orakels uit A Hacker’s Manifesto samen: ‘De hac-
ker vervangt het proletariaat als historisch subject dat de 
eigendomsrelaties kan tenietdoen door een nieuwe poli-
tiek te ontwikkelen die alle productieve klassen (boeren, 
arbeiders en hackers) verbindt in de affirmatie en produc-
tie van verschil […]. Deze alliantie is globaal.’ Right.
 Als onderwerp van zulke schrijfsels is de fatalistisch stem-
mende eindtijd nog een tikje populairder dan de wereldrevo-
lutie. Het manisch-depressieve denken schiet dan van hoog-
moed door in zelfverlamming. We zouden in een ‘oneindig 
heden’ leven; ‘verzet en kritiek [kunnen] zich niet langer 
beroepen op een romantisch Buiten’; kunstenaars zijn als 
creatieve freelancers verworden tot loutere slaven van zich-
zelf; het informatiekapitalisme maakt ‘elke menselijke acti-
viteit inwisselbaar en vervangbaar’. In zijn meest decadente 
gedaante leidt het doemdenken tot een sublieme esthetise-
ring van de apocalyps. De wereld zal sowieso opbranden; ver-
zet is futiel. Zij die er nog iets aan proberen te doen, leven in een 
dommige illusie. Ontwaakt! Tegen deze zich superieur distan-
tiërende club van rouwenden en melancholici zou je kunnen 
inbrengen dat de tijd, als ze al zou eindigen, dat niet zal 
doen met een vingerknip. Ze kent ritmes van ecosystemi-
sche en sociale degeneratie én regeneratie. Onderweg tus-
sen alles en niets valt oneindig veel te bewaren, te bescher-
men, te repareren en te bekampen. Neem toch ontslag uit 
het orkestje van de Titanic. Don’t mourn, organize! 

 Sébastien Hendrickx
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Beeldende kunst
Slavernij. In de jaren 2000 ging het Rijksmuseum voorop 
in de trend van progressive nostalgia, een term van Saskia 
Pieterse die beschrijft hoe culturele instanties de ‘gou-
den eeuw’ uitmolken om het grote publiek en rijke spon-
sors binnen te halen. Nu grote delen van de samenleving 
zich steeds nadrukkelijker uitspreken tegen racisme en 
voor dekolonisering, organiseert ditzelfde museum de ten-
toonstelling Slavernij. De expositie beschrijft een geschie-
denis die de tradities en denkbeelden waarop het museum 
al ruim twee eeuwen comfortabel rust ten diepste tart. Op 
deze plaats, in dit tijdsgewricht, wordt vorm gegeven aan 
een botsing van discoursen. Als bezoeker begeven we ons 
in het braakland ertussen. Zoals een kind de eerste stapjes 
zet, voorzichtig tastend, zonder houvast, schuifelen we van 
object naar object.
 Die objecten betreffen niet enkel de kunstschatten waar 
het museum in grossiert. Dat zou een te eenzijdige visie 
bieden op de geschiedenis van slavernij. Archiefstukken, 
kaarten, half  weggeroeste gebruiksvoorwerpen en de mon-
deling overgeleverde verhalen en liederen van mensen die 
leefden in slavernij: uit deze objecten, in de ruimste zin 
van het woord, heeft het team dat bestaat uit Eveline Sint 
Nicolaas, Valika Smeulders, Maria Holtrop en Stephanie 
Archangel de tentoonstelling samengesteld. Het resultaat 
is indrukwekkend en confronterend. Wie zich niet meteen 
kan voorstellen waar een brandijzer met WIC-logo voor 
heeft gediend, wordt door het bijschrift met de neus op de 
historische feiten gedrukt: ‘Zo werd aan mensen in slavernij 
op een gruwelijke wijze duidelijk gemaakt dat zij vanaf  nu 
bezit waren van een ander.’
 De historische tentoonstelling, die de geschiedenis van 
slavernij beschrijft, is omlijst door een aantal nadrukkelijk 
vormgegeven zalen. Ook in dit opzicht breekt het museum 
met een traditie, hoewel de tentoonstelling over Caravaggio 
en Bernini in 2020 (De Witte Raaf, nr. 205) ook reeds expe-
rimenteerde met scenografie. De zalen geven vorm aan 
het huidige proces van dekolonisering dat de Nederlandse 
samenleving doormaakt, of  hoe het idealiter zou verlopen. 
Kennisverwerving maakt daar deel van uit, maar zelfreflec-
tie, discussie en verbanden leggen met het heden evenzeer. 
 De eerste zaal is klein en donkerblauw. Er klinken Zuid-
Afrikaanse, Surinaamse en Curaçaose liedjes, als een 
onverstaanbare herinnering uit een ongekend verleden. 
Vervolgens betreedt de bezoeker een spiegelpaleis met in het 
midden een gouden sierobject. De spiegels plaatsen de ver-
houding van de bezoeker tot dit koloniale object in het kader 
van de verhouding van de bezoeker tot zichzelf. Reflectie dus, 
ook op onze positie in het discours. Dan volgt een tien meter 
lange multimedia-installatie, in bruikleen van The British 
Museum, door de Beninse kunstenaar Romuald Hazoumé: 
304 jerrycans, Europese handelswaar en Afrikaanse ritu-
ele objecten zijn gerangschikt volgens de plattegrond van 
een slavenschip. De zwarte jerrycans lijken op Afrikaanse 
maskers en verbeelden de op elkaar gepakte mensen. In de 
catalogus is te lezen dat ook de geuren van de reis worden 
nagebootst: zweet en urine, maar we ruiken slechts kruid-
nagel en tabak. Wellicht heeft het museum hier ingegrepen. 
Desondanks blijft het een rauw en spectaculair werk. De 
titel, La Bouche du Roi (2006), verwijst naar een havenplaats 
in Benin waar vroeger tot slaaf  gemaakte mensen werden 
verhandeld en vandaag in illegale olie wordt gehandeld. Een 
video toont hoe jerrycans worden aangevoerd, platgereden 
en opengesneden. Het is duidelijk: dit werk legt het verband 
tussen historische en hedendaagse vormen van slavernij, 
met ‘vrije handel’ als derde deel van de vergelijking.
 Het historische deel van de tentoonstelling begint in de 
zeventiende eeuw met Nederlands-Brazilië en loopt via 
Zuid-Afrika naar Suriname, Indonesië en Curaçao. De 
vormgeving van Afaina de Jong verweeft de stemmen van 
politici en investeerders, die vanuit Nederland ingrijpen-
de beslissingen namen, op ingenieuze wijze met die van de 
mensen die leefden in slavernij. Er is veelvuldig gebruikge-
maakt van archiefstukken: scheepsjournalen, inventaris-
sen en handelscontracten waarin Nederlanders – in krul-
letters – ontmenselijkende uitspraken doen. Al is de ironie 
van de geschiedenis dat ze vanuit eenentwintigste-eeuws 
perspectief  vooral de Nederlanders zelf  ontmenselijken. De 
bleekwitte mannen en vrouwen op de portretten, omringd 
door hun koloniale rijkdommen, veranderen in deze con-
text in koelbloedige monsters. Het discours over slavernij 
was bikkelhard, maar soms vangen we een glimp op van 

twijfel. Zo vermeldt een WIC-rapport uit 1639: ‘Zonder sla-
ven is het niet mogelijk [in Nederlands-Brazilië] iets voor 
elkaar te krijgen en wie zich daar bezwaard over voelt, heeft 
slechts onnodige scrupules.’ Twijfels worden hier demon-
stratief  van tafel geveegd, maar ze waren er dus wel.
 De audiotour, verteld door tien historische personages 
wier stemmen zijn ingesproken door bekende Nederlanders, 
is onderdeel van de tentoonstelling. Kickbokskampioen 
Remy Bonjasky spreekt de stem in van Wally, een man 
die als slaaf  moest werken op dezelfde Surinaamse plan-
tage als Bonjasky’s voorouders. Wally’s naam is overgele-
verd omdat hij verzet pleegde, wat hij met de dood moest 
bekopen. Bonjasky beschrijft de wrede straffen tot in detail. 
Vervolgens verbindt hij zijn succes in het boksen trots met 
zijn afstamming van deze opstandige plantage. Zo maakt de 

audiotour emoties los die morrelen aan nationalistische en 
racistische discoursen.
 Een ander complex historisch personage betreft Dirk van 
Hogendorp, de auteur van het abolitionistisch toneelstuk 
Kraspoekol (1800). Van Hogendorps portret is half  achter 
een muur gehangen als een uiting van ongenoegen over het 
feit dat Van Hogendorp op zijn plantage in Brazilië, in weer-
wil van zijn idealen, mensen liet werken in slavernij. Zijn 
verdediging luidde: vrije arbeiders zijn oncontroleerbaar 
en niet loyaal. Dat dit toentertijd als een serieus probleem 
werd gezien, blijkt ook uit het werk van Michel Foucault. 
Hij beschrijft in Surveiller et punir (1975) hoe methoden 
voor fysieke disciplinering vanaf  de vroegmoderne tijd wer-
den vervangen door technieken voor de internalisering van 
zelfdiscipline. De groeiende weerstand tegen slavernij stel-
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GALERIE MAURITS GALERIE MAURITS 
VAN DE LAARVAN DE LAAR
Herderstraat 6 Herderstraat 6 
+31 (0)70/364.01.51 +31 (0)70/364.01.51 
wo–zawo–za 12:00–18:00  12:00–18:00 
Laatste zondag vd maand 13:00–17:00Laatste zondag vd maand 13:00–17:00
www.mauritsvandelaar.nlwww.mauritsvandelaar.nl

MONSTERMONSTER
Tekeningen, collages, schilderijen 
Anya Belyat Giunta, Jan Brokof, Kevin Simón 
Mancera, Peter Vos

Curator Abril Cisneros
t/m 25/07, daarna op afspraak t/m 22/08

NESTNEST
De Constant Rebecqueplein 20bDe Constant Rebecqueplein 20b
+31 (0)70/365.31.86+31 (0)70/365.31.86
do–vrdo–vr 13:00–20:00 13:00–20:00
za–zoza–zo 13:00–18:00 13:00–18:00
www.nestruimte.nlwww.nestruimte.nl

III – She spins the thread, she measures III – She spins the thread, she measures 
the thread, she cuts the threadthe thread, she cuts the thread
Mila Lanfermeijer, Ana Navas, 
Evelyn Taocheng Wang

Tentoonstellingsarchitectuur: 
Donna van Milligen Bielke
26/05–01/08

Is it possible to be a revolutionary Is it possible to be a revolutionary 
and still like flowers?and still like flowers?
Tentoonstellingstweeluik met Centraal 
Museum Utrecht ‘De Botanische Revolutie: 
over de noodzaak van kunst en tuinieren’

10/09–19/12

DÜRST BRITT DÜRST BRITT 
& MAYHEW& MAYHEW
Van Limburg Stirumstraat 47Van Limburg Stirumstraat 47
+31 (0)63/398.47.83+31 (0)63/398.47.83
do–zodo–zo 12:00–18:00 12:00–18:00
en op afspraaken op afspraak
www.durstbrittmayhew.comwww.durstbrittmayhew.com

What the moon can tell you has been said What the moon can tell you has been said 
by the sunby the sun
Willem Hussem, Esther Tielemans, 
Alejandra Venegas, Jongsuk Yoon

17/07–5/09

LISTE Art Fair, BaselLISTE Art Fair, Basel
Paul Beumer, Alejandra Venegas

20/09–26/09

16461646
Boekhorststraat 125Boekhorststraat 125
dodo 13:00–20:00 13:00–20:00
vr–zovr–zo 13:00–18:00 13:00–18:00
www.1646.nlwww.1646.nl

Tarwe en WalnootTarwe en Walnoot
Solotentoonstelling van Jani Ruscica 

08/07–08/08

Roee RosenRoee Rosen
Solotentoonstelling

10/09–10/10

GALERIE RAMAKERSGALERIE RAMAKERS
Toussaintkade 51Toussaintkade 51
+31(0)70/363.43.08+31(0)70/363.43.08
do–zado–za 12:00–17.00 12:00–17.00
zozo 13:00–17:00 13:00–17:00
www.galerieramakers.nlwww.galerieramakers.nl

Cool Gray Yellow CCool Gray Yellow C
Met onder andere Hieke Luik, Ien Lucas, 
Michel Hoogervorst, Joncquil, Marian 
Bijlenga, Frank Halmans, Bob Bonies

t/m 01–08

ZomerrecesZomerreces
02/08–30/08

KunstraiKunstrai
Solo presentatie Yumiko Yoneda

Tijdens Kunstrai is de galerie gesloten
08/09–12/09

PARTS PROJECTPARTS PROJECT
Toussaintkade 49Toussaintkade 49
+31 (0)62/890.06.91+31 (0)62/890.06.91
do–zado–za 12:00–17:00 12:00–17:00
zozo 13:00–17:00 13:00–17:00
www.partsproject.nlwww.partsproject.nl

PP-19 Meet Me in the MiddlePP-19 Meet Me in the Middle
Gerrit van Brakel, Yoko Ono, Hadassah 
Emmerich, Rita Ponce de León
Groepstentoonstelling waarin de fysieke en 
mentale tussenruimte tussen mensen wordt 
verkend. Hoe dicht kun je daadwerkelijk bij 
een ander komen?

Samenstelling Judith de Bruijn en 
Madelon van Schie
t/m 18/07

ZomerstopZomerstop
19/07–04/09

PP-20 After Daan van GoldenPP-20 After Daan van Golden
Een groepstentoonstelling over de artistieke 
nalatenschap van Daan van Golden 
(1936 Schiedam – 2017 Rotterdam), die 
voor veel totaal verschillend werkende 
kunstenaars op verschillende wijzen een 
inspiratiebron blijkt. Kunstenaars: Daan van 
Golden, Richard Aldrich, Ronald de Bloeme, 
Carel Blotkamp, Indigo Deijmann, Maurice 
van Es, Fergus Feehily, Kees Goudzwaard, 
Mirthe Klück, Niek Hendrix, Robbin Heyker, 
Maja Klaassens, Marijn van Kreij, Just Quist‚ 
Julian Sirre, Annemarie Slobbe, Alice Tippit, 
Riette Wanders.

Samenstelling Robbin Heyker en 
Niek Hendrix
05/09–07/11

WEST DEN HAAGWEST DEN HAAG
Location: Former American Embassy Location: Former American Embassy 
Lange Voorhout 102 Lange Voorhout 102 
wo–zowo–zo 12:00–18:00 12:00–18:00
www.westdenhaag.nlwww.westdenhaag.nl

School of ’21School of ’21
Deep Sustainability: dialogical action 
emerging institutionalities
West Summer School with Simone 
Aughterlony, Emmanuel Ferrand, 
Gavin Mendel-Gleason, Magdalena 
Gorska, Luiz Cesar Marques, Baruch 
Gottlieb and others

Information and applications:  
https://tinyurl.com/schoolof21
23/08–28/08

Haraway and The ArtsHaraway and The Arts
Circles: Reading and discussion group 
convened by Baruch Gottlieb

25/07 & 29/08

Dries VerhoevenDries Verhoeven
Broeders verheft u ter vrijheid

t/m 15/08

Cesare PietroiustiCesare Pietroiusti
A Variable Number Of Things

t/m 22/08

Agnes MezosiAgnes Mezosi
Brutalist Marcel Breuer

t/m 22/08

Alphabetum VIIIAlphabetum VIII
Gebareniconen

t/m 22/08

STROOM DEN HAAGSTROOM DEN HAAG
Hogewal 1–9Hogewal 1–9
+31 (0)70/365.89.85+31 (0)70/365.89.85
wo–zowo–zo 12:00–17:00 12:00–17:00
www.stroom.nlwww.stroom.nl

Opzicht: Matters, ActsOpzicht: Matters, Acts
Yeon Sung 
Multimedia-installatie van een veelbelovende, 
nieuw ingeschreven Haagse kunstenaar.

t/m 01/08

ZomersluitingZomersluiting
02/08–15/08

Walking Seminar Den HaagWalking Seminar Den Haag
Over de nieuwe rol van kunst in de openbare 
ruimte
Podcasts met stadswandelingen o.l.v. 
kunstenaars en wetenschappers. 
Samenstelling: Christian Ernsten en Dirk-Jan 
Visser. M.m.v. Henriette Waal & Clemens 
Driessen, Anne Geene & Roy Remme, 
Shailoh Philips & Patricia de Vries, Michelle 
Piergoelam & Nick Shepherd.

t/m 2022

Neo MatlogaNeo Matloga
04/09–03/10
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de werkgevers voor de taak om mensen zonder brandijzers, 
zweepslagen en voetblokken aan het werk te houden. 
 De laatste zaal van de tentoonstelling is wederom blauw. 
In het midden staat een massieve ronde tafel, waarop een 
stralende machete prijkt. Het kapmes verwijst naar het 
verhaal over One-Tété Lohkay, een vrouw bij wie als straf  
een borst werd afgesneden. Boven de tafel hangen blauwe 
kralen, die tijdens de slavernij op Sint-Eustatius dienden 
als betaalmiddel. Na de afschaffing werden de kralen in 
zee geworpen, als een symbool voor vrijheid en loutering. 
Hangend boven het kapmes kunnen ze ook worden gezien 
als tranen. Deze zaal biedt geen happy ending, zoals 1863 
ook niet het einde betekende van slavernij en onderdruk-
king in de Nederlandse koloniën. 
 De tentoonstelling biedt een expliciete interpretatie van 
het slavernijverleden en de doorwerking in het heden. Met 
name de bijschriften laten weinig aan het toeval of  aan de 
affectieve kracht van de objecten over. Hierdoor heeft het 
geheel een ‘afgekit’ karakter. Er had meer ruimte mogen zijn 
voor ongemak, voor het zoeken naar de juiste woorden, voor 
vrije interactie tussen bezoekers en objecten. Slavernij is het 
resultaat van uitgebreid onderzoek, dat staat vast, maar ook 
van de opdracht die het museum de makers heeft gesteld. 
Het doel was niet om ‘woke’, maar om een ‘blockbuster’ te 
zijn, stelt hoofddirecteur Taco Dibbets in een interview met 
The Guardian. De tentoonstelling is ongemakkelijk, maar niet 
té ongemakkelijk. Er hangt geen zweet- en urinelucht. De 
kleur is neutraal blauw. Marrigje Paijmans

p Slavernij. Tien waargebeurde verhalen, tot 29 augustus in 
het Rijksmuseum, Museumstraat 1, Amsterdam. 

Fragments of  Repair / Kader Attia. Tussen het plafond 
van de entree en de verticale balken die het moeten onder-
steunen, gaapt een metersgroot gat. De hal van BAK, basis 
voor actuele kunst, Utrecht, is toe aan een opknapbeurt, 
maar de houten staanders die er nu zijn geplaatst gaan 
de klus niet klaren. Niet alleen raken de balken niet eens 
het plafond dat moet worden gestut, het hout is bovendien 
gebarsten en vermolmd, de spleten zijn provisorisch gedicht 
met metalen klemmen. De installatie Untitled (2008) van 
Kader Attia verbeeldt een van de vragen die hij stelt in 
Fragments of  Repair: welke wegen kunnen bewandeld wor-
den om uit de meervoudige crisis te komen waarin de pande-
mie ons heeft gestort? De huidige noodtoestand is te wijten 
aan de verstoorde relatie van de mens tot zowel zijn natuur-
lijke leefomgeving als tot de psyche, zo stelt de kunstenaar. 
Deze parallelle ontwrichtingen worden veroorzaakt door 
de hegemonie van het technoliberalisme – wat Attia ‘algo-
rithmic governance’ noemt. Om te herstellen van dit trau-
ma is verbeeldingskracht nodig, zodat nieuwe interacties 
tussen de mens, zijn omgeving en mentale gesteldheid kun-
nen ontstaan. We moeten ‘samen leren, kennis uitwisselen, 
samen dromen, samen hopen’, zo stelt de kunstenaar in de 
twaalfdelige podcast en geluidsinstallatie Repair & Listen 
(2021), die hij speciaal voor de expositie maakte. 
 De collectieve kracht waar Attia voor pleit is een rode 
draad in Fragments of  Repair. Het meerdelige project is tot 
stand gekomen middels een samenwerking tussen BAK, de 
kunstenaar en het Parijse dekoloniale forum La Colonie, 
waarvan Attia medeoprichter is en dat een nomadisch 
bestaan leidt sinds het in de zomer van 2020 de deuren 
moest sluiten vanwege de covidpandemie. De tentoonstel-
ling wordt gecomplementeerd door een serie ‘Gatherings’: 
lezingen, filmvertoningen en gesprekken waarin de kunste-
naar in dialoog treedt met dekoloniale denkers en activis-
ten, filosofen en dichters. Maar ook in de tentoongestelde 
werken schuilt de zucht naar collectiviteit, de wens verban-
den te leggen tussen heterogene elementen; om gemeen-
schappen in het leven te roepen zonder dat de breuk tussen 
de tegengestelde delen verdwijnt. 
 Om verbintenissen tot stand te brengen moeten ‘micro-
geschiedenissen’ worden gedeeld, aldus Attia in Repair & 
Listen. De video-installatie Reason’s Oxymorons (2015) is 
zo’n werk waarin het vertellen van verhalen een hoofdrol 
speelt. In een labyrintisch parcours opgetrokken uit sys-
teemwanden staan achttien videoschermen opgesteld die 
elk een compilatie van perspectieven tonen op thema’s als 
‘religie’, ‘het onderbewuste’, ‘genocide en kolonisatie’, ‘het 
individu’ of  ‘de groep’. Elke video is opgebouwd uit frag-
menten van interviews met wetenschappers, kunstenaars 
en therapeuten uit voornamelijk het Afrikaanse continent 
en Europa. In de video ‘ziekte’ wordt bijvoorbeeld gesproken 
over de manieren waarop mentale ziektes worden geadres-
seerd in verschillende culturen: van de heersende wester-
se benadering gebaseerd op diagnose en behandeling tot de 
helende litanie van ‘Mother healer’ Maria (Malawi), hekse-
rij (West-Afrika) en het boze oog (noordwestelijk Afrika). 

Een terugkerend probleem blijkt dat de nog altijd domi-
nante westerse terminologie en het vocabulaire van loka-
le culturen niet verenigbaar zijn. Elke cultuur heeft een 
eigen taal waarmee over ziekte gesproken wordt, net als een 
eigen benadering van ziektes en een eigen visie op herstel. 
De geïnterviewden voeren mogelijke oplossingen aan voor 
zulke interculturele miscommunicatie. Zo stelt een thera-
peute dat zij de termen die haar het zicht op de ander ont-
nemen uit haar woordenlijst heeft geschrapt. Wat nodig is, 
zo wordt elders gesuggereerd, is een ‘pertinent cultureel 
kader’ dat rekening houdt met de diversiteit aan gebruiken 
en regels impliciet aan elke cultuur. Doordat gesprekspart-
ners en thema’s terugkeren in de afzonderlijke video’s zijn 
de grenzen tussen de video’s fluïde: een uitnodiging om zelf  
verbanden te leggen. De titels van Reason’s Oxymorons’ acht-
tien delen lijken van ondergeschikt belang. Confronterend 
is de herhaaldelijke, onvermijdelijke botsing van culturen, 
en de verwoede poging die telkens weer wordt gedaan om de 
ander te bereiken, ondanks en ook juist dankzij het verschil. 
 De zaalvullende installatie The Object’s Interlacing (2020) 
draait om de restitutie van Afrikaanse artefacten die in de 
koloniale periode zijn onteigend en nog altijd deel zijn van 
westerse collecties. De video – wederom een compilatie 
van interviews met verschillende experts – is op een muur 
geprojecteerd; in de verduisterde ruimte staan kopieën van 
Afrikaanse objecten die hun schaduwen werpen op het 
beeld. Andersom werpen ook de opgenomen gesprekken 
een ‘ander licht’ op de onrechtmatig verkregen Afrikaanse 
schatten. Er wordt gereflecteerd op de manier waarop met 
deze problematische geschiedenis wordt en zou kunnen 
worden omgegaan. Opnieuw is het belang van taal en het 
vinden van de juiste woorden groot. Zo vertelt een curator 
dat het museum waaraan zij verbonden is het woord ‘res-
titutie’ heeft vervangen door ‘transfer’ om de inmiddels 
beladen geschiedenis en de voor betrokkenen vaak pijnlijke 
connotatie van de eerste term te vermijden. Er is een ander 

narratief  nodig, zo stelt ze, dat uitdrukking geeft aan die 
moeilijke frase: ‘we were wrong’.
 Niet alleen in de videowerken maakt Attia gebruik van 
overlapping, compilatie en collage om de sporen van breu-
ken en leed uit het verleden zichtbaar te maken. Tegen-
strijdigheden worden ook bijeengebracht in een werk als 
Snails (2009), een foto van slakken die zich aan een ver-
ticale metalen structuur in een vervallen Parijse banlieue 
hebben vastgeklonken. Samen met de horizontale lijnen 
van het woningblok op de achtergrond schetst de foto een 
modernistisch beeld. Maar de modernistische droom van 
vooruitgang is in de Franse buitenwijken ten onder gegaan 
aan sociaaleconomische verwaarlozing. Biedt de nieuwe 
alliantie tussen natuur en cultuur die de slakken suggere-
ren een uitweg uit deze conflictueuze situatie? Het is, zoals 
een van de sprekers in The Object’s Interlacing suggereert, de 
hoogste tijd voor een nieuwe, emotionele relatie tussen sub-
ject en object.
 Voortbordurend op zijn langlopende onderzoek naar 
dekoloniaal herstel, vertelt Attia in Fragments of  Repair / 
Kader Attia een complex verhaal. De tentoonstelling kan 
niet worden losgekoppeld van de ‘Gatherings’ en Attia’s 
cultureel activisme in La Colonie. Dit is tegelijk de makke 
van de expositie in Utrecht, namelijk dat er onvoldoende 
mogelijkheid bestaat om de meerstemmigheid van het pro-
ject te ervaren gedurende je bezoek. Maar het is ook Attia’s 
fort. Hij maakt inzichtelijk dat de tentoongestelde objec-
ten meerdere levens hebben, die zich niet in een oogopslag 
onthullen. Tijd is meervoudig, zo stelde filosoof  Achille 
Mbembe in zijn lezing tijdens de opening van de expositie. 
Herstel kan pas plaatshebben wanneer we vertragen en 
afstand doen van de modernistische, alles verscheurende 
lineaire opvatting van tijd. Ilse van Rijn

p Fragments of  Repair / Kader Attia, tot 26 september in BAK, 
basis voor actuele kunst, Pauwstraat 13A, Utrecht. 

Kader Attia, Oil and Sugar #2, 2007 (links) & La Tour Robespierre, 2018 
BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, foto Tom Janssen

Kader Attia, Reason’s Oxymorons, 2015
BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, foto Tom Janssen

Kader Attia, The Object’s Interlacing, 2020
BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, foto Tom Janssen
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Berlinde De Bruyckere. Engelenkeel. Meestal spreken 
we over emoties als fluïde, in beweging, of  resonerend; 
ze zijn in zekere zin vormloos. Tegelijkertijd hebben ze de 
kracht om houdingen, gebaren en uitdrukkingen te vor-
men. Berlinde De Bruyckere articuleert het gewicht van 
deze innerlijke ruimte met materialen die in- of  uitvouwen, 
bijeenhouden, openen, overlappen, omhullen en draperen. 
Haar solo-expositie in het Bonnefantenmuseum toont een 
selectie sculpturen, tekeningen en installaties uit de periode 
2014 tot nu. 
 Kenmerkend is De Bruyckeres oog voor oppervlakken, 
waarbij ze het onderscheid tussen huiden en pelzen van 
mensen en dieren laat vervagen door een specifiek tex-
tuur- en kleurgebruik. De eerste groep sculpturen in de 
tentoonstelling, Penthesilea (2014-2015), was aanvan-
kelijk onderdeel van de scenografie voor de gelijknamige 
opera van Heinrich von Kleist (1777-1811), opgevoerd 
in een regie van Pascal Dusapin in De Munt in Brussel. In 
Kleists interpretatie wordt het plot van de oorspronkelijke 
mythe – waarin Achilles Penthesilea doodt om er vervol-
gens achter te komen dat hij van haar hield – omgedraaid, 
en vermoordt de Amazonekrijger haar geliefde Achilles. De 
Bruyckere maakt vaak gebruik van grote draagconstruc-
ties – waaronder gevonden kasten, sokkels of  houten bal-
ken. Penthesilea bestaat uit grote bassinachtige metalen 
structuren die worden ondersteund door verticale staven. 
Daarover zijn grote lappen die eruitzien als gevilde huiden 
gedrapeerd, opgehangen aan een klein haakje. Het opper-
vlak oscilleert tussen vacht en huid, en lijkt tegelijk vorm-
loos als rigide. Liefde en dood, sensualiteit en moorddadige 
woede worden vertaald in een ontmoeting tussen het harde 
oppervlak van het metaal en de zachtheid van de drapage 
die vulva-achtige vormen aanneemt. 
 De Bruyckeres beeldhouwwerk is vaak geïnspireerd op 
religieuze iconografie. Bekende figuren als Sint-Sebastiaan 
en Maria Magdalena worden omgevormd tot nieuwe beel-
den die in dialoog treden met de traditie van de religieuze 
schilderkunst. Je zou kunnen zeggen dat dergelijke motie-
ven worden opengevouwen, of  zorgvuldig ontleed en 
weer in elkaar gezet, op dezelfde manier als ze haar mate-
rialen benadert. Sjemkel I (2020), een beeldengroep in de 
tweede zaal, is geïnspireerd op Giorgiones schilderij Dode 
Christus ondersteund door een engel (1502-1510). De vijf  
sculpturen zijn samengesteld uit dierenhuiden en oude 
dekens die daaromheen zijn genaaid en een zachte omhul-
ling vormen. De wijze waarop de werken aan de muur 
bevestigd zijn, als lichamen opgehangen aan een haak, 
suggereert echter ook geweld, en het deels rode, deels grijzi-
ge oppervlak van de huiden, gedeeltelijk met plukjes korte 
vacht bedekt, impliceert dood en verval. De werken geven 
uitdrukking aan een ritme van vasthouden en vouwen, 
dood en rouw.
 Boomstammen spelen een centrale rol in verschillen-
de werken in de volgende zalen. Lichamen en hun ana-
tomie, bomen en bloemen worden zo getransponeerd en 
weergegeven dat ze een medisch karakter lijken te krij-
gen. Infinitum (2017-2019) is een constellatie van kleine, 
in was gegoten boomstammen waarvan de bovenkant met 
op verband lijkend textiel is omwonden. De stammen zijn 
bedekt met glazen potten alsof  ze geconserveerd moeten 
worden, of  tentoongesteld als anatomische specimen. Poire 
d’amour (2017), in dezelfde ruimte, is een reeks tekeningen 
van genitaliën gemaakt in samenwerking met een medisch 
onderzoeker. De anatomisch correcte weergaven vloeien 
over in bloemvormen, die zowel sterk als delicaat en kwets-
baar zijn.

De Bruyckeres verbeelding van lichamelijkheid roept her-
kenning en empathie op ten aanzien van zowel mensen, 
dieren als bomen. In San S II (2017-2019) wordt de bast 
van een boomstam ter grootte van een menselijke torso 
doorboord door twee metalen staven die een kruis vor-
men. De titel is een directe verwijzing naar Sint-Sebastiaan, 
wiens beheerste volharding van zijn martelingen wordt 
uitgedrukt in de stille aanwezigheid van de boomschors. 
Embalmed-Twins II (2017) is een grote boomstam bedekt 
met rozige was die eruitziet als vlees. De takken zijn afge-
zaagd en verbonden met oude dekens. De tijd en het leven 
lijken zich te hebben ingeschreven in de oppervlaktestruc-
tuur van de oude boom met zijn uitsteeksels, vraatsporen, 
wondachtige openingen en zachte plooien. No Life Lost 
II (2015) is een sculptuur bestaande uit een glazen kast 
waarin de samengebonden, verstrengelde lichamen van 
drie paarden op en over elkaar liggen. Hun benen steken 
door de open kastdeuren naar buiten. Een van de paarden 
is geblinddoekt met een verband.
 Het bedekken van het gezicht, of  het verwijderen van het 
hoofd, komt terug in vele sculpturen. Het motief  suggereert 
anonimiteit: de anonimiteit van slachtoffers – de geblind-
doekte figuren doen kwetsbaar aan, of  lijken pijn te lijden – 
maar ook het troostende gebaar van het naar binnen gekeerd 
zijn, alsof  de figuren zichzelf  vasthouden. Per Benedetto 
(2009), een hommage aan de Italiaanse renaissancebeeld-
houwer Benedetto da Maiano (1442-1497), toont een men-
selijke figuur zonder hoofd die zich die zich voorover buigt 
alsof  hij zichzelf  wil beschermen tegen het geweld beke-
ken te worden. Er zit altijd enig geweld in het kijken van de 
toeschouwer. Misschien suggereert De Bruyckere om dat 
‘microgeweld’ om te zetten in empathie of  gedeelde aanwe-
zigheid.

 

Dekens die omhullen, beschermen en verwarmen, zijn ande-
re hoofdrolspelers. Courtyard of  Tales (2017-2018) is een 
grote sculptuur gemaakt van tweedehands dekens die maan-
denlang werden blootgesteld aan de elementen. De gelaagd-
heid van oude en gescheurde dekens suggereert het bedekken 
van oude wonden, maar wijst ook op groei en proliferatie. 
Aletheia on-vergeten (2019) is een grote constellatie van hou-
ten pallets met stapels dierenhuiden. De metaforische icono-
grafie wordt hier vervangen door een bijna letterlijke recon-
structie van de manier waarop huiden worden bewaard en 
geconserveerd in industriële leerlooierijen. Alles in de kamer 
is bedekt met een laagje zout, wat een bevroren winterland-
schap oproept, levenloos en koud, als een zinspeling op de 
wreedheid van de industrieën die dierenhuiden vellen om er 
leer van te maken.
 Lichamen smelten samen, vormen worden doorkliefd, 
ledematen worden takken, stammen worden torso’s, huid 
wordt pels, genitaliën worden bloemen. In het onontkoom-
bare proces van ontbinding en bederf  na de dood worden 
de grenzen van het lichaam opgeheven. De sculpturen van 
De Bruyckere hebben een Vanitas-motief, maar ze spreken 
ook over het geleefde leven dat zich heeft ingeschreven in 
het materiaal, over de viscerale herinnering aan emoties en 
pijn, en over de manier waarop alles en iedereen verbonden 
is. De werken lijken uit te drukken dat lichamen altijd een 
bewustzijn hebben van pijn, en van het gewicht van emo-
ties. En toch kondigt de titel van de tentoonstelling de licht-
heid van een engel aan. Alena Alexandrova 

  (vertaling uit het Engels: Noortje de Leij)

p Berlinde De Bruyckere. Engelenkeel, tot 26 september in het 
Bonnefantenmuseum, Avenue Ceramique 250, Maastricht.

Berlinde De Bruyckere. Engelenkeel 
Bonnefanten, Maastricht, 2021, foto Mirjam Devriendt

Berlinde De Bruyckere, Penthesilea, 2014-2015 
Bonnefanten, Maastricht, privécollectie, courtesy Hauser & Wirth, foto Mirjam Devriendt

Berlinde De Bruyckere, Poire d’amour, 2017
Bonnefanten, Maastricht, Privécollectie, foto Mirjam Devriendt
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© Vincent Geyskens, ‘i conformisti’, 2020,  
olieverf op canvas, 60 x 80 cm. Foto: Lieven Herreman M-LIFE
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Jacqueline de Jong. The Ultimate Kiss. Het kleurrijke, vaak 
figuratieve werk van de inmiddels 82-jarige Nederlandse 
Jacqueline de Jong (1939) is doorspekt met een fascinatie 
voor topologie: de wiskundige studie naar vormen en pro-
porties die behouden blijven bij continue transformatie, of  
hoe ruimtes vervormen en verbuigen zonder dat ze scheu-
ren of  plakken. Een bekende topologische ruimte is de band 
van Möbius. Binnen en buiten veranderen in elkaar, punten 
die ver van elkaar verwijderd lijken, blijken nevenliggend te 
zijn. Tegelijkertijd is De Jongs werk vaak grotesk, erotisch en 
ironisch; een aantrekkelijke mix die nog steeds actueel aan-
doet. Wiels organiseert met The Ultimate Kiss de eerste insti-
tutionele solotentoonstelling van De Jong in België, verge-
zeld van een omvangrijke catalogus. De expositie hinkt op 
twee concepten: museaal retrospectief  en non-lineaire dwa-
ling, en blijft in het midden steken. 
 De Jongs carrière wordt getypeerd door productieve 
tegendraadsheid. Dit blijkt uit de stijlen en groepen waar 
ze zich de afgelopen zes decennia tot aangetrokken voelde – 
art brut, de Internationale Situationisten, Fluxus, expressi-
onisme, nieuwe figuratie – maar ook uit het feit dat ze altijd 
in haar eigen idioom werkte, ongeacht wat men daarvan 
vond. Haar tijd bij de Situationisten, bijvoorbeeld, was for-
matief  voor haar werk, maar ze had weinig op met de sobe-
re esthetiek die zij propageerden. Tussen 1962 en 1964 
publiceerde ze haar eigenzinnige tijdschrift The Situationist 
Times. Het blad werd opgemerkt door het Institute of  
Contemporary Art in Londen omdat het zo verschilde van 
andere kunsttijdschriften. Van 1966 tot 1967 omarmde De 
Jong popart. Ze had via haar netwerk acrylverf  in fluoresce-
rende kleuren bemachtigd en schilderde astronauten in de 
serie Private Life of  Cosmonauts (1966). De ruimtevaarders 
worden omringd door grafische elementen – regenbogen, 
lijnen, dansvloeren, een schaakbord – terwijl kleine figu-
ren op de achtergrond dagelijkse of  banale activiteiten uit-
voeren. Ze knuffelen, dansen, baden, vrijen, bellen en ver-
moorden elkaar terwijl de gigantische astronaut kleurloos 
en gewichtloos voorlangs stapt. Speelt het dagelijks leven 
zich af  tegen een historische achtergrond, of  de geschiede-
nis tegen de achtergrond van het dagelijks leven? De com-
posities hebben letterlijk geen boven- of  onderkant, maar 
vormen een netwerk van levendigheid. 
 De wederzijdse invloed van kunst en actualiteit was voor 
de Situationisten essentieel. Die relatie is bij De Jong soms 
expliciet politiek, zoals bij de posters die ze heeft gemaakt. 
Soms lijkt het eerder alsof  er een televisie op de achtergrond 
aanstond terwijl ze schilderde, waardoor de actualiteiten toe-
vallig op het doek terechtkwamen. Grote en kleine gebeurte-
nissen hebben dezelfde status. Zoals ze ooit over flipperkas-
ten vertelde: ‘Ze waren om me heen, en dus belandden ze 
in mijn werk.’ Hoewel de flipperkasten ontbreken, bevat The 
Ultimate Kiss wel de serie Billiards (1976-1978). De vreemd 
vervormde groene velden van biljarttafels lijken soms onein-
dig lang. Het spel met de vingers, de keu en de ballen is een 
duidelijk erotische metafoor, maar gaat ook over macht: A 
doet iets met B, waarna C gebeurt – of  F. Dit spel met causali-
teit komt steeds terug in haar werk, in de vorm van auto-on-
gelukken, biljartspellen of  flipperkasten. Materialen botsen 
op elkaar, en zetten elkaar in beweging. 
 Ook de structuur van detectiveverhalen volgt gewoon-
lijk dit causale narratief: het thema in Série Noire (1980-
1982). De Jong maakte deze serie schilderijen aan de hand 
van populaire detectiveromans uit de Verenigde Staten, die 
in Parijs bij een intellectuele uitgeverij in vertaling werden 
uitgegeven. In de stijl van de uitgeverij hadden de boekom-
slagen geen afbeeldingen. De Jong besloot titels zoals L’âne 
du Liban en Rhapsodie en Rousse figuratief  te verbeelden, 
met een surrealistisch aandoend resultaat. Ook hier lekte 
de actualiteit soms naar binnen. In het werk Prof. Althusser 

en étranglant Mme Nina K. (1981) versmelten de moord van 
Althusser op zijn vrouw en de moord op Nina Kandinsky 
twee maanden eerder bij een overval tot één fictieve mis-
daad. Op een ander schilderij wordt iemand vermoord ter-
wijl er een detective met camera naast staat. In plaats van 
een lineair verband tussen de misdaad en het vinden van 
de moordenaar, of  de kaft en het boek, maakt De Jong een 
topologische verbuiging. Niet A-B-C, maar achterstevoren, 
of  A en C tegelijkertijd. 
 Tegenover het ‘structurele spel’ van de Jong is de opzet 
van de tentoonstelling nogal traditioneel. De Jong werkt in 
series, die elk netjes in zes zalen zijn ondergebracht. De ten-
toonstellingstekst verleidt met perspectief  op een ‘niet-li-
neair parcours’ en dérives, maar dit blijft beperkt tot het 
chronologisch omwisselen van enkele zalen. In de achter-
ste zaal lijkt de categorie ‘overig’ te huizen: enkele publica-
ties in een vitrinekast (zoals de Situationist Times), posters, 
de mixed-mediaserie Chronique d’Amsterdam (1971) en de 
meest recente werken. Het was mooier geweest als dit werk 
topologisch in de rest van de tentoonstelling was gevouwen. 
 Toch is The Ultimate Kiss niet te missen, vooral voor wie 
haar retrospectief  in 2019 in het Stedelijk gemist heeft (De 
Witte Raaf nr. 198). De Jongs werk, of  het nu in de jaren 
zestig, tachtig of  recent is gemaakt, is steeds even humor-
vol en vitaal. De catalogus geeft bovendien een interessant 
inkijkje in haar veelbewogen leven, waarbij de hele Europese 
avant-garde de revue passeert. Op jonge leeftijd werd De Jong 
assistent van Willem Sandberg, ze had een relatie met Asger 
Jorn, maakte deel uit van de Internationale Situationisten en 
ze maakte posters voor de studentenopstand van ’68. Ze was 
bovendien bevriend met Hans Haacke, Hugo Claus, Jan Hoet 
en talloze anderen. De Jongs leven en praktijk lijken zelf  een 
topologisch instrument waarmee bepaalde punten die ver 

van elkaar verwijderd waren naast elkaar komen te liggen. 
 Mijn persoonlijke favoriet is Chronique d’Amsterdam in 
de laatste zaal: een serie schilderijen in opengeklapte hou-
ten koffers. De Jong maakte de ‘schilderijen-in-een-koffer’ 
toen ze net terug naar Amsterdam was verhuisd, nadat 
ze in Parijs haar atelier- en woonruimte verloor. De kof-
fers geven uitdrukking aan de enigszins ontheemde situa-
tie van de kunstenaar, weg van het vertrouwde Parijs, en 
boden tegelijk een praktische oplossing voor haar gebrek 
aan werkruimte. De linkerkant van elk diptiek bevat een 
dagboekverslag van haar leven in Amsterdam, met vooral 
veel borrelen, flipperen en soms ruzie met haar partner over 
welke kant van het grillrooster boven hoort. Rechts zijn 
droomachtige narratieven geschilderd waarin motieven en 
beelden te zien zijn die uit de media afkomstig lijken: spor-
ters, pikante seks, flipperkasten en oorlogstaferelen. Zoals 
in Private Life of  Cosmonauts speelt een kleine geschiedenis 
zich af  tegen een historische achtergrond, en is daar tege-
lijkertijd onderdeel van. In deze pretentieloze werken komt 
alles samen.   Pia Louwerens

p Jacqueline de Jong. The Ultimate Kiss, tot 15 augustus in 
Wiels, Van Volxemlaan 354, Brussel. 

Manfred Pernice. >freizeit<. Op de uitnodiging van deze 
tentoonstelling is slechts een cryptische foto te zien van een 
verlaten, verwaarloosde tuin. Het raam van LLS Paleis, dat 
normaliter zicht biedt op de tentoonstellingsruimte, is vol-
ledig met plastic afgeplakt, alsof  het pand in verbouwing is. 
Een in het semitransparante membraan uitgesneden klei-
ne rechthoek fungeert als kijkvenster en heet je welkom in 
het universum van Manfred Pernice (1963). De kunstenaar 

Jacqueline de Jong. The Ultimate Kiss
Wiels, Brussel, 2021, foto Philippe De Gobert
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transformeerde de ruimte tot een soort wachtzaal, waar-
in felgekleurde speelballen her en der verspreid liggen. De 
speelsheid van de kamer contrasteert sterk met de mistroos-
tige foto op de uitnodiging. Kussens in verschillende pastel-
kleuren sieren de zitbanken die tegen de wanden staan. Op 
de muren worden dezelfde kleuren herhaald in drie parallel-
le schuine strepen. De zitbanken variëren in kleur en vorm, 
van simpele witte banken tot enigszins vervallen betonnen 
constructies – een eerste barst in het ogenschijnlijk ludieke 
geheel. Architectuur speelt een belangrijke rol in Pernices 
oeuvre, bijvoorbeeld in de schaalmodellen die hij realiseer-
de, of  in zijn op zuilen gelijkende sculpturen. Zowel vorme-
lijk als conceptueel assimileert hij de (moderne) architec-
turale taal op associatieve wijze. Zijn installaties bevatten 
vaak verborgen betekenislagen die de toeschouwer gaande-
weg kan ontdekken. 
 Het werk in LLS Paleis heeft iets weg van de realistisch 
nagebouwde interieurs van Guillaume Bijl, maar hier over-
heerst een unheimliche sfeer. Twee gesloten deuren, met 
respectievelijk het opschrift ‘deur sluiten’ en het picto-
gram voor eerste hulp, versterken het onbehaaglijke gevoel. 
Pernice vermengt positieve met negatieve motieven. De tra-
gikomische wachtruimte doet denken aan het uitzichtlo-
ze wachten op Godot. Ingekaderd aan de muur hangt een 
puzzel van de Twin Towers. Het speelse van de puzzel staat 
in schril contrast met de aanstaande rampspoed, die stuk-
je voor stukje vorm krijgt. ‘Man hätte sowieso Freizeit,’ 
staat te lezen in de toelichting bij de tentoonstelling. De titel 
>freizeit< is een combinatie van de woorden ‘freie Zeit’ en 
‘Freiheit’, en wellicht een zinspeling op de centrale dyna-
miek tussen deze twee noties in de geschiedenis van de 
moderne kunst – tussen de utopie van vrijheid in de auto-
nome kunst en het lichtzinnig vermaak van populaire cul-
tuur. Daarnaast wordt de installatie, eveneens in de toelich-
ting, gekoppeld aan de Latijnse term otium, die refereert aan 
vrije tijd en ontspanning, meer bepaald in contrast met het 
actieve publieke leven. Gerelateerd aan otium wordt wach-
ten een passief  moment van nietsdoen, of  een vorm van 
nutteloosheid. De tentoonstelling verwijst naar een latente 
staat, een moment van vertraging; naar de mogelijkheden 
die de ruimte bevat, en die zich aandienen na – of  tijdens – 
het wachten. 
 Aan de muur hangen posters en postkaarten met 
reproducties van Marc Chagall en Wassily Kandinsky die 
opnieuw een synthese of  juist een contrast tussen populaire 
cultuur en hoge kunst lijken te suggereren. >freizeit< staat 
bol van verwijzingen naar de kunstgeschiedenis. Zo bevat 
een reeks collages van verknipte krantenartikelen, titels en 
teksten van Joseph Beuys en de Neue Sachlichkeit, die con-
trasteren met dagelijkse objecten, zoals een verpakking van 
een Aldiproduct of  foto’s uit een wegrestaurantmenu. Een 
reclame voor gestippelde speelballen knipoogt subtiel naar 
de Spot Paintings van Damien Hirst, die ooit zei: ‘Om die 
structuur te creëren, om die kleuren neer te zetten, en om 
niks te doen. Ik kreeg ineens wat ik wilde. Het was simpel-
weg een manier om de vreugde van kleur vast te pinnen.’ 
 Karakteristiek aan de installaties van Pernice is de herha-
ling van vormen en kleuren van de verschillende objecten 
in de ruimte. Op enkele speelballen staan smileys; met een 
spuitbus is een blauwe smiley als graffiti op de zuil aange-
bracht. De Aldiverpakking correspondeert met strepen op 
de muren, zitbanken en speelballen. De pastelkleuren op 
de muur en van de gekleurde kussens worden herhaald in 
een van de collages, waarop koningin Elizabeth wordt afge-
beeld in soortgelijk gekleurde outfits. Een rasterpatroon 
is meermaals terug te vinden, net zoals ronde vormen in 
de speelballen, de collages en de zuil, en een van de speel-
ballen bevat een vergelijkbaar patroon als de poster van 
Kandinsky. Het menu uit het wegrestaurant sluit aan bij 

een speelgoedtaart, verdeeld in gelijke stukken als een soort 
indicatie van gelijkheid. Het doolhof  van Pernice is moeilijk 
te begrijpen en de tentoonstellingsfolder is al even cryptisch 
als zijn kunst, maar doelloos ronddwalen gaat hier met ple-
zier gepaard. Sofie Frederix

p Manfred Pernice. >freizeit< liep tot 20 juni in LLS Paleis, 
Paleisstraat 140, Antwerpen. 

100 x Congo. Een eeuw Congolese kunst. De curatoren 
hebben met deze expositie in het Museum aan de Stroom 
in Antwerpen restitutie in het centrum van het publieke 
debat geplaatst. Er werden samenwerkingen gezocht met 
Congolezen en Belgen van Congolese afkomst om tekst-
fragmenten, gidsenwerking en podcasts te realiseren, en de 
Congolese activist Mwazulu Diyabanza werd ontvangen in 
het museum. Dankzij het historisch onderzoek in het kader 
van 100 x Congo kennen we nu, naast de namen van de zeven 
Congolezen die stierven tijdens de koloniale tentoonstelling 
in Tervuren in 1897, en de acht maanden oude Congolese 
baby die overleed tijdens de wereldtentoonstelling in Brussel 
in 1958, de namen van de zeven Congolezen die het leven lie-
ten tijdens de wereldtentoonstelling in Antwerpen in 1894. 
 Tezelfdertijd is het concept van de tentoonstelling zonder 
meer eurocentrisch. De titel slaat zowel op de aankomst van 
de eerste Congolese objecten in Antwerpen in 1921 als op 
de honderd ‘blikvangers’ die op basis van hun esthetische 
kwaliteiten werden geselecteerd uit een collectie van vijf-
duizend Congolese artefacten. Het is niet duidelijk wie die 
keuze heeft gemaakt: Els De Palmenaer, curator Afrikaanse 
kunst van het MAS, of  de Congolese experts die de catalo-
gusteksten over de blikvangers hebben geschreven. 

De selectie is schatplichtig aan de blik van de Europese 
avant-gardisten aan het begin van de twintigste eeuw, die van-
uit hun fascinatie voor een andere vormentaal bijna exclusief  
oog hadden voor antropomorfe rituele maskers en beelden. 
Ook antropologen en kunsthistorici die de functie van objec-
ten bestudeerden, hebben meestal meer oog gehad voor objec-
ten die vaak geassocieerd werden met (mannelijke) politieke 
leiders dan voor voorwerpen die gemaakt en/of  gebruikt wer-
den door vrouwen of  kinderen, die niet antropomorf  waren 
of  als esthetisch minder interessant werden beschouwd. 
Dergelijke voorkeuren vertellen ons meer over die blik dan 
over de mensen die de objecten maakten en gebruikten. 
 Maar de dubbelzinnigheid waarmee de honderd blik-
vangers worden getoond reikt nog verder. De bezoeker legt 
eerst een parcours af  dat inzicht moet bieden in de contac-
ten tussen Afrika en Europa vanaf  het einde van de vijftien-
de eeuw. De Europese invloed moet onder meer blijken uit 
de opgenomen objecten in dit buitenparcours, die blijkbaar 
een ondergeschikte status hebben tegenover de honderd 
‘blikvangers’. Dit historische parcours toont hoe Europese 
materiële elementen en stijlvormen geïntegreerd werden in 
‘klassieke’ Congolese objecten, hoe rituele objecten getrans-
formeerd werden tot seculiere en hoe nieuwe kunstvormen 
geïntroduceerd werden. De inclusie van bepaalde kunstvor-
men ten koste van andere wordt niet gemotiveerd en roept 
vragen op: waarom wel weefsels vervaardigd in missiescho-
len, maar bijvoorbeeld geen schilderijen of  fotografie? 
 In Rekto:Verso noemde Aminata Ndow dit eerste parcours 
‘de bril waarmee we naar de kunstobjecten in het tweede 
parcours kijken’. De selectiecriteria blijven daarbij echter 
onuitgesproken. De blikvangers als kunstvoorwerpen pre-
senteren, wekt enerzijds de indruk dat de andere objecten 
de kwalificatie ‘kunst’ niet verdienen; anderzijds evoceert 
de inbedding van de honderd blikvangers in het omrin-
gende parcours een (koloniale) zoektocht naar verborgen 
schatten en suggereert ze dat de blikvangers voortkomen 
uit een eeuwenoude, tijdloze ‘traditie’, dat het ‘etnografica’ 
zijn met een ‘zuivere’ status. 

Manfred Pernice. >freizeit<
LLS Paleis, Antwerpen, 2021, foto Lot Doms

Koloniale propagandafoto. Congolese man met kind voor een geschilderd 
decor, Wereldtentoonstelling Antwerpen, 1894 © Collectie MAS

100 x Congo. Een eeuw Congolese kunst in Antwerpen
Museum aan de Stroom, Antwerpen, 2021, foto Frederik Beyens
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Aokigahara, 2020, photo and video installation (detail), courtesy the artist

OOIT EEN WARENHUIS, NU Mu.ZEE

100%van bijons

©
 K

aa
t F

la
m

ey
 - 

Fo
to

gr
afi

e 
St

ev
en

 D
ec

ro
os

ADV-witteraaf-muzee21.indd   1 24/06/21   21:17



De Witte Raaf  – 212 / juli – augustus 2021 33

De tegenstelling tussen de ‘echt’ Congolese blikvangers en 
de objecten in het historische parcours staat haaks op de 
realiteit dat Congolese kunstenaars nooit puristen zijn 
geweest, maar sinds de eerste directe contacten het Westen 
gekannibaliseerd hebben, in het volledige bewustzijn van 
de eigen identiteit. In hun intussen twintig jaar oude stu-
die tonen Enid Schildkrout en Curtis A. Keim bijvoorbeeld 
dat Mangbetu volkeren pas op het einde van de negentien-
de eeuw antropomorfe objecten begonnen te maken voor 
Europeanen, waarbij ze inspiratie putten uit de antropo-
morfe artefacten die elders in de regio werden gemaakt. 
Een aantal van deze objecten werd opgenomen in het boek 
Schatten uit het Afrika-museum uit 1995 op basis van hun 
esthetische kwaliteiten, al werden ze nooit gebruikt door 
Congolezen. Zoe Strother heeft onderzocht hoe verschil-
lende generaties van Pende tijdens de koloniale periode 
maskerades gebruikten om commentaar te leveren op het 
machtsmisbruik van de onderdrukkende koloniale staat. 
Ogenschijnlijk tijdloze, ‘authentieke’ maskers verschaffen 
inzicht in Pende-ervaringen tijdens de koloniale periode. 
Omdat dergelijke informatie en inzichten in 100 x Congo 
helaas achterwege blijven, ziet de modale bezoeker die 
niets of  weinig weet over de Congolese geschiedenis hoogst-
waarschijnlijk onterecht het idee bevestigd dat de Europese 
invloed op Congolese objecten zich beperkte tot stijlkenmer-
ken, en dat de aanwezigheid van ‘klassieke’ objecten dus 
wijst op de afwezigheid van Europese invloed. 
 De indeling in twee parcours is, in het licht van de hui-
dige (kunst)historische kennis, uiterst bedenkelijk. Dat 
christelijke Kongo-objecten enkel zijn opgenomen in het 
historische parcours, geïsoleerd van schijnbaar ‘klassieke’ 
Kongo-objecten, suggereert dat het gaat om objecten uit 
twee verschillende culturen, terwijl ze deel uitmaken van 
dezelfde (kunst)geschiedenis. De nadruk op de vormelijke 
aspecten van objecten in het omringende parcours leidt de 
aandacht af  van hun feitelijk gebruik en zo wordt foutief  
de indruk gewekt dat Congolezen krachtobjecten als ritueel 
minder efficiënt beschouwden omdat ze Europese elemen-
ten bevatten. Dat de indeling van de tentoonstelling in twee 
parcoursen niet alleen artificieel is – omdat er geen tegen-
stelling bestaat tussen ‘zuivere’, ‘authentieke’, ‘traditionele’ 
Congolese kunst en kunst die beïnvloed is door contact met 
het Westen – maar ook onhoudbaar, wordt geïllustreerd 
door een van de blikvangers: een Tshokwestoel met rug-
leuning en poten naar Europees model die symbool stond 
voor de macht van de chef  die hem gebruikte. Het meu-
belstuk is desondanks als blikvanger opgenomen, volgens 
de catalogus omdat zijn Europees uiterlijk zijn status als 
Tshokweobject niet in de weg staat. Dat zou bij uitbreiding 
ook voor vele objecten in het buitenparcours gelden. Een 
dekoloniale tentoonstelling maken is een complexe oefe-
ning: ze moet niet alleen rekening houden met de heden-
daagse Congolese blik op historische objecten, maar ook 
met die van Congolezen die ze in eerste instantie creëerden 
en gebruikten.  Bambi Ceuppens

p 100 x Congo. Een eeuw Congolese kunst in Antwerpen, tot 
13 september, Museum aan de Stroom, Hanzestedenplaats 1, 
Antwerpen.

Kunsthal Extra City. Begin mei werd het logo van Kunsthal 
Extra City in neonletters aangebracht op de façade van de 
Sint-Dominicuskerk in Antwerpen. De start op een nieu-
we locatie wordt ingezet met een ambitieus programma. 
In de nog geen honderd jaar oude, neogotische kerk loopt 
de hoofdtentoonstelling Radically Naive / Naively Radical, in 
de kapel wordt nieuw werk van de multidisciplinaire kun-
stenaar Michèle Magema getoond en in de perifere ruimtes 
gaan zes kunstenaars de dialoog aan met de beladen archi-
tectuur. 
 Al vanaf  de stoep, enkele meters achter de rooilijn en slechts 
een sokkel verwijderd van het meanderende zwart-witte 
vloerpatroon, is een sculptuur van de Senegalese kunste-
naar Seni Awa Camara zichtbaar. Anara Agnilie (2021), een 
zeskoppig wezen uit gebakken klei, met gelobde bladen als 
handen, zet het thema van Radically Naive / Naively Radical 
meteen op scherp. De term ‘naïef ’ stond begin twintigste 
eeuw in Europa vaak synoniem voor ‘primitivisme’, het eti-
ket dat veelal op ‘niet-westerse’ kunst werd geplakt. Naïviteit 
stond voor het gebrek aan training, kinderlijkheid, onwe-
tendheid en een benijdenswaardige onschuld. Op niet-wes-
terse kunstvoorwerpen werd een nostalgisch verlangen naar 
een staat van onschuld geprojecteerd, wat tegelijkertijd sug-
gereerde dat de culturen waartoe de objecten behoorden zich 
nog in een vroeger stadium van beschaving bevonden. Het 
werk van Camara wordt tot op de dag van vandaag vaak 
verkeerdelijk als primitief  of  folkloristisch bestempeld. Maar 
Anara Agnilie staart terug met twaalf  priemende ogen. Het 
beeld is een assemblage van motieven, persoonlijke verha-
len, dromen, mythes en legendes die niet tot één oorsprong 
of  lokale cultuur te herleiden zijn, en tart zo traditionele, 
Europese, etnografische classificatiemodellen. 
 Met de tentoonstelling stelt artistiek coördinator en cura-
tor Joachim Naudts de vraag: wat betekent het om radicaal 
en naïef  te zijn in tijden van permanente crisis? Hij wijst 
naar een opeenvolging van kantelpunten zoals 9/11, de War 
on Terror, de Arabische Lente, Alt-right, #MeToo, migra-
tiestromen, Trump, #BLM en de permanente dreiging door 
klimaatverandering. Naïviteit is een moeilijke premisse in 
tijden van polarisering, cynisme, wokeness en druk gemar-
chandeer met meningen op sociale media. We kunnen ons 
de vraag stellen in hoeverre naïviteit mogelijk en wenselijk 
is in een postkoloniale wereld. Bestaat er wel een staat van 
onschuld? En is naïviteit niet vaak geveinsd? Volgens Naudts 

gaat het niet om een dwingende hypothese die moet worden 
getest of  onderbouwd door de deelnemende kunstenaars, 
maar eerder om een uitnodiging om onbevangen te spreken. 
Het is in de verdubbeling en omkering van het begrippen-
paar – radicaal naïef  en naïef  radicaal – dat er denkruim-
te ontstaat van waaruit kunst de samenleving kan bevra-
gen. Naudts omlijnt het woord radicaal niet, maar afgeleid 
van het Latijn voor ‘wortels hebben’ of  ‘geworteld zijn’, zou 
het kunnen slaan op het actief  bevragen van de eigen fun-
damenten. De combinatie van de twee woorden poneert dat 
naïviteit ook een vorm van verzet kan zijn.  
 Met de drie openingstentoonstellingen zet Naudts een van 
de speerpunten van het nieuwe beleid van Kunsthal Extra 
City in de verf. Het plan is om het tijdelijke gebruik van de 
kerk en de beperkingen op structurele ingrepen expliciet in 
het voordeel te gebruiken van het tentoonstellingsparcours 
van de komende jaren. Er werd bewust gekozen om de kerk 
te tonen in alle fragiliteit, om gebruikssporen op de witte 
natuursteen en baksteen zichtbaar te laten en niet tegen 
het gebouw in te gaan. In samenwerking met Rotor – een 
pionier in circulair bouwen – werd besloten om enkel kleine 
infrastructurele ingrepen te doen. Rotors zichtbaarste toe-
voeging is de ticketbalie in de narthex – een knipoog naar 
een bioscoop of  ijsjeskraam – opgetrokken uit tentoonstel-
lingswanden afkomstig van Mu.ZEE in Oostende. 
 Onder de noemer Periphery voeren zes kunstenaars semi-
permanente ingrepen uit op de architectuur. Een aantal kun-

stenaars transformeerde de ruimte op een zachte manier: 
kunstwerken liggen als snippers op het rechthoekige plan 
van de kerk of  laten sporen na in vergeten hoeken. Vanaf  
het balkon projecteert Imge Özbilge een tekening van een 
Byzantijns icoon uit de Hagia Sophia. De vroegchristelijke 
kathedraal werd in de vijftiende eeuw een moskee en later 
een museum. Het debat rond de erfgoedwaarde van religieu-
ze gebouwen laaide recentelijk op toen Erdoğan besloot om 
van het museum weer een moskee te maken. In de an ico-
nische traditie van de islam zijn afbeeldingen van menselij-
ke figuren in religieuze gebouwen niet toegestaan. Özbilge 
plaatst deze gecontesteerde iconen in een andere context – 
de ontwijde kerk in Antwerpen. In hoeverre kunnen kun-
stenaars zich permitteren om naïef  of  onwetend te zijn ten 
aanzien van de betekenis van de plaats waar hun werk wordt 
getoond? In de oksel van de dominicanenkerk leidt het icoon 
een haast onopgemerkt, liminaal bestaan.
 Onder het orgel toont Geert Goiris de video-installatie In 
tongues. De bezwerende, diepe en haast dierlijke geluiden uit 
de mond van twee beatboxers laden de ruimte op en geven, 
hoe ontastbaar ook, een gevoel van diepte en hoogte. CMMC 
(Céline Mathieu en Myrthe Christianne van der Mark) 
bedacht een performance die wordt opgevoerd zonder hun 
aanwezigheid. Het duo plaatste twee trillende ‘tongpiercings’ 
van chirurgisch staal in een kleine nis achter het altaar. De 
vibrerende piercings tekenen de contouren van twee ver-
strengelde lichamen. De ambigue toestand tussen aan- en 
afwezigheid bij het altaar doet religieus aan. 
 Enkele meter verder, in het transept – in de hoofdtentoon-
stelling – krijgt de afwezigheid van performancekunstenaar 
Ben Benaouisse een politieke bijklank. In een klein kader-
tje hangt een protocol voor Hands against the Wall (2018). 
In de performance, recentelijk aangekocht door S.M.A.K., 
gaat Benaouisse op onaangekondigde tijdstippen met open 
benen en armen tegen een muur staan. Een verwijzing naar, 
zo wordt duidelijk uit het protocol, etnisch profileren. Wie de 
performance wil uitvoeren, moet een donkere broek en don-
ker hemd dragen, en moet bovendien ‘allochtone’ ouders 
hebben in het land waar de performance wordt opgevoerd. 
De afwezigheid van Benaouisse roept samen met de voor-
schriften de vraag op wie kan spreken in naam van wie. Het 
kunstenaarsduo Vesna Faassen en Lukas Verdijk kiest er 
bewust voor om anderen aan het woord te laten. In het koor 
van de kerk staat een videowerk met documentatie van een 
gesprek dat ze organiseerden tussen vijf  Antwerpse grass-
rootsactivisten. De meest indringende stem is van Helga 
Davis, een stem- en performancekunstenaar uit New York. In 
een gesprek met Anouk De Clercq over de realisatie van een 
nieuw werk voor de tentoonstelling constateert ze dat ze zich 
‘de luxe niet [kan] permitteren om naïef  te zijn’. De video OK, 
een persoonlijk relaas over de verhoudingen tussen zwart en 
wit, bouwt voort op deze stelling. Naïviteit, zo lijkt het werk 
te suggereren, is een privilege. ‘I am tired of  fighting to be OK, 
and I am so happy to be OK.’  Elke Couchez 

p Radically Naive / Naively Radical, tot 10 oktober; Periphery, 
tot 8 mei 2022 in Kunsthal Extra City, Provinciestraat 112, 
Antwerpen.

Goda Palekaitė / Quinsy Gario. ‘The Institute of  Things 
to Come’, opgericht door curator Valerio del Baglivo en kun-
stenaar Ludovica Carbotta, schuift elk jaar een thema naar 
voren op basis waarvan kunstenaars worden uitgenodigd 
een tentoonstelling te maken, gecombineerd met een pro-
gramma van lezingen, publicaties en workshops. De klem-
toon van het project ligt op fictocriticism: het gebruik van 
fictie en speculatie als methode om bepaalde sociale mecha-
nismen te bekritiseren, waarbij het in veel gevallen gaat 
om kritiek vanuit feministische of  antikoloniale hoek. In 
Kunsthal Gent zijn tentoonstellingen van Goda Palekaitė 
(1987) en van Quinsy Gario (1984) te zien. Beide kun-
stenaars bieden een intelligente, verrassende blik op de 
omgang met geschiedenis. Het onderwerp dit jaar is ‘The 
Convention of  Restorative Anatomy and Prosopopeia’, wel-
klinkend maar enigszins weinigzeggend. Centraal staat een 
kritiek op ‘othering’: de beoordeling van iedereen die niet 
binnen de dominante normatieve kaders past als ‘de ander’ 
of  ‘afwijkend’. Via de stijlfiguur prosopopeia, waarbij een 
imaginaire of  afwezige figuur, of  een abstracte entiteit, een 
stem wordt gegeven, pogen de kunstenaars deze binaire 
visie aan te kaarten en te herzien. 
 Palekaitė creëerde in het Oud Huis, een kapel met een ori-
gineel fresco uit de vijftiende eeuw, de expositie The Strongest 
Muscle in the Human Body is the Tongue. Met de titel wordt de 
kracht van het vertellen van verhalen benadrukt. De kun-
stenaar onderzoekt hoe vrouwen erin slaagden om daar-
mee een eigen, vrije ruimte te verwezenlijken. Daarnaast 
heeft de tong een seksuele connotatie. Deze twee thema’s 
vormen samen de rode draad van de expositie. 
 De kapel is een toepasselijke locatie voor Palekaitė’s 
werk: ze verwijst regelmatig naar religieuze en mythologi-
sche narratieven, binnen een transchronologische aanpak 
waarin verhalen en personages uit verschillende momen-
ten in de geschiedenis worden gecombineerd om een nieuw 
verhaal te bekomen. In de video I Write while Disappearing 
(2021) past ze dit principe bijna letterlijk toe: door een jux-
tapositie van tv-interviews uit diverse periodes creëert ze 
een fictionele conversatie tussen zichzelf  en veertien vrou-
welijke auteurs. De schrijvers reflecteren, soms humoris-
tisch, dan weer melancholisch, op het kunstenaarschap. 
Ze benadrukken dat je als vrouw vaak geen stem krijgt en 
zodoende verdwijnt. Biographic Disobedience (2020), opge-
nomen in Kunsthal Gent, is gebaseerd op geschriften van 
vrouwelijke heiligen over hun religieuze extase. Hun ont-

Imge Özbilge, Watering the Seraphim, 2021 
Kunsthal Extra City, Antwerpen, foto Léonard Pongo

Radically Naive / Naively Radical
Kunsthal Extra City, 2021, foto Léonard Pongo
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moeting met God of  Jezus werd vaak op heel lichamelijke en 
zelfs erotische manier gepresenteerd. Doorgaans verbood de 
katholieke kerk boeken met een erotische inhoud, maar de 
verslagen van deze vrouwen bleken zich in een grijze zone 
te bevinden en werden getolereerd door de patriarchale 
christelijke maatschappij. De video refereert aan de ambi-
guïteit tussen het geestelijke en het lichamelijke. De gelaats-
uitdrukkingen van performer Caterina Mora roepen het 
beeld op van Gian Lorenzo Bernini’s heilige Theresia van 
Ávila in de basiliek van Santa Maria delle Vittoria in Rome, 
dat vaak wordt gezien als een voorstelling van het vrouwe-
lijk orgasme. 
 Een gordijn verdeelt de ruimte van de kapel, waardoor 
het vijftiende-eeuwse fresco niet meteen zichtbaar is. Op 
de wanden zijn ambigue tekstfragmenten te lezen, vorm-
gegeven door Jonė Miškinytė, die een mythisch en religi-
eus karakter hebben. De titel van het werk, The Blazing 
World (2021), is afgeleid van de gelijknamige roman van 
Margaret Cavendish uit 1666: een van de vroegste science-
fictionwerken waarin via het genre van utopische literatuur 
– gewoonlijk voorbehouden aan mannelijke auteurs – een 
feministische kritiek op de heersende zeventiende-eeuwse 
normen werd geformuleerd. Ten slotte bemerkt de bezoeker 
nog een klein mysterieus altaar tegen de muur, met daar-
in voorwerpen die lijken op stoffelijke resten. Volgens de 
tentoonstellingsfolder refereert het werk aan het verhaal 
van de heilige Thecla, die veroordeeld was om opgegeten te 
worden door wilde dieren, maar toch op miraculeuze wijze 
overleefde.
 Quinsy Gario’s Tracing a Memory pt. 2 was oorspronkelijk 
bedoeld als performance, maar door corona wordt het werk 
nu als video tentoongesteld in de cinema van Kunsthal 
Gent. De link met het lichaam is, waarschijnlijk daardoor, 
enigszins zoekgeraakt. Maar ook is het onduidelijk hoe – en 
of  – fictie een rol speelt. Gario’s werk wordt vaker getypeerd 
als een vorm van ‘dekoloniaal herinneren’: hij analyseert 
de rol van het geheugen in relatie tot de kennis en over-
dracht van koloniale verhoudingen en de discriminerende 
denkbeelden die daaraan verbonden zijn.
 In de video geeft Gario een lezing over de Nederlandse 
koloniale geschiedenis, de gevolgen ervan en de hedendaag-

se vormen van (her)kolonisatie op de Caribische eilanden. 
Tegelijkertijd worden op de achtergrond twee films naast 
elkaar afgespeeld: een Nederlandse overheidsdocumentaire 
van de Rijksvoorlichtingsdienst uit 1947 over de voormalige 
kolonie Sint Maarten en een film uit 2019 waarin de kun-
stenaar samen met zijn moeder plekken uit de documentaire 
bezoekt. Door de combinatie van historische documenten en 
persoonlijke herinneringen ontstaat een nieuwe blik op de 
koloniale geschiedenis en op de propaganda die Nederland 
inzette om een koloniaal bewind te rechtvaardigen. 
Beschrijvingen van de veranderingen die het eiland door-
maakte – van zoutwinning naar visvangst en van paarden-
fokkerij naar toerisme als belangrijkste economische activi-
teiten – smelten samen met verhalen over Gario’s moeder 
en zijn afkomst. Ook qua vorm, door middel van ritme, her-
halingen, gestotter, of  door de klemtoon te leggen op quasi 
onbelangrijke zaken (het getal 16 bijvoorbeeld), doorbreekt 
Gario het lineaire narratief. Het werk wil op die manier een 
alternatieve manier ontwikkelen om naar geschiedschrij-
ving te kijken, en de relatie tussen kolonialisme en heden-
daags structureel racisme blootleggen.  Sofie Frederix

p Goda Palekaitė / Quinsy Gario. The Institute of  Things to Come, 
liep tot 13 juni in Kunsthal Gent, Lange Steenstraat 14, Gent.

Pierre Verger in Suriname. In Portikus (Frankfurt) pre-
senteert Willem de Rooij (1969) een installatie, die begeleid 
wordt door een onderzoekscatalogus, samengesteld met de 
curatoren, en een Suriname-gerelateerd programma op de 
website van de instelling met werk van vier door De Rooij 
uitgenodigde kunstenaars (Razia Barsatie, Ansuya Blom, 
Ruben Cabenda en Xavier Robles de Medina). 
 Centraal in de installatie en de catalogus staat een serie 
van 257 zwart-witbeelden geschoten in 1948 door de Franse 
fotojournalist Pierre Verger (1902-1996) tijdens een kort 
verblijf  in Suriname. De in Brazilië woonachtige Verger was 
zijn leven lang geïnteresseerd in de relatie tussen de cultu-
ren van de Afrikaanse diaspora in de ‘Black Atlantic’ en van 
West-Afrika. In Paramaribo fotografeerde hij de stad en haar 
inwoners. Uit de kledingstijl van de geportretteerden zijn hun 

diverse achtergronden af  te leiden: Creools, Hindoestaans, 
Amerindiaans, Chinees, Javaans en Europees. De mensen 
rijden op fietsen tegen een decor van koloniale architec-
tuur; we zien ze op de markt en tijdens een Hindoestaanse 
parade. Het hoofddoel van de reis was echter het afgelegen 
dorp Wanhatti, bewoond door de Ndyuka marrons, afstam-
melingen van uit plantages ontsnapte West-Afrikanen. In 
Wanhatti, waar Verger enkele dagen verbleef, fotografeerde 
hij vooral de bijna of  geheel naakte mannen en kinderen tij-
dens hun dagelijks leven in en om het dorp (Gloria Wekker, 
die in de catalogus over diasporareligies in Suriname en 
Brazilië schrijft, suggereert dat de vrouwen mogelijk verle-
gener waren). Ook mocht hij een nachtelijk religieus ritu-
eel registreren. De overbelichte beelden van enkele mannen 
met witgeverfde gezichten lijken welhaast heimelijk gescho-
ten en het ritueel blijft geheel obscuur. Verger noteerde dat 
de ervaring hem sterk had geraakt en dat hij zelfs bang was 
geweest. Later zou hij in zijn woonplaats Salvador de Bahia 
zelf  ook geïnitieerd worden in een vergelijkbare, van origine 
West-Afrikaanse Yoruba-cultus. 
 In Portikus worden Vergers 257 zwart-witbeelden van 
Suriname door middel van retroprojectie getoond op een 
groot op de grond staand scherm, met een korte pauze tus-
sen elk beeld. In die intervallen ziet de beschouwer zichzelf  
en de ruimte op het grijs geschilderde scherm gereflecteerd 
– en wanneer je goed kijkt, blijkt die reflectie ook zichtbaar 
doorheen de geprojecteerde beelden. De weerspiegeling van 
het kijkende ik en de omringende ruimte is sinds minima-
listisch kunstenaar Dan Graham een beproefde techniek 
om de aandacht te verleggen van het kunstobject naar de 
toeschouwer en de ruimtelijke context. Onbedoeld wijst de 
ingreep ook naar de huidige tentoonstelling Slavernij in het 
Rijksmuseum, die de bezoeker betreedt via een wel erg evi-
dente spiegelruimte. In het Rijksmuseum lijkt deze enscene-
ring bij de bezoeker vooral de vraag te willen oproepen naar 
de mate van eenieders implicatie in de geschiedenis; in De 
Rooijs installatie werkt de reflectie subtieler. De bewustwor-
ding van de eigen aanwezigheid en van het kijkproces zijn 
hier niet allesoverheersend, maar onderdeel van een serie 
ingrepen. Zo wordt in de installatie ook het onmiddellijke 
of  onnadenkende ‘bezitten’ of  ‘consumeren’ van de foto’s 
bemoeilijkt, doordat de enigszins overbelichte beelden nét 

Goda Palekaitė. The Strongest Muscle in the Human Body is the Tongue
Kunsthal Gent, 2021, foto Tomas Uyttendaele

Am I an Object, part 2      Nicola Arthen
P/////AKTPOOL      Benjamin Francis, part 2/3
10 July—15 August 2021
Thu—Sun, 14—18 hrs 

Am I an Object, part 3      June Crespo
P/////AKTPOOL      Benjamin Francis, part 3/3
 Tessa Langeveld, part 1/3
11 September—17 October 2021
Thu—Sun, 14—18 hrs 
Zeeburgerpad 53, 1019 AB Amsterdam www.pakt.nu

Willem de Rooij. Pierre Verger in Suriname 
Portikus, Frankfurt am Main, 2021, Courtesy van de kunstenaar en 

Galerie Chantal Crousel, Parijs, foto Diana Pfammatter
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CITADELIC FESTIVAL #14
Adventurous music in the park with more than 20 concerts, celebrating 10 Years of el NEGOCITO Records. Jazz and improvisation

OFF THE  
RECORD
T H I R ( S ) T Y  T H I R ( S ) T Y  # 2
celebrating 30th birthday of CROXHAPOX / croxhapox invites johanna van overmeir invites bart van dijck . katinka de jonge . rené van  
gijsegem & compagnie . nathalie chambart . roeland tweelinckx . marie peeters . messieurs delmotte / performances and visual art

*1,07

13 .08- 
18 .08
12:00-22:00

<VR 13.08>  YELEMANI TRIO (MOUSSA DEMBÉLÉ, MATHIAS 
VAN DE WIELE, GIOVANNI BARCELLA)  messieurs delmotte - 
‘FACTS & GESTURES III’ performance  marie peeters artistieke  

interventie

<ZA 14.08>  AUGUSTO PIRODDA QUARTET (BEN SLUIJS, 
MANOLO CABRAS, MAREK PATRMAN)  rené van gijsegem &  
compagnie performance marie peeters artistieke  

interventie

<ZO 15.08>  HAMSTER AXIS (ANDREW CLAES, BRAM WEIJTERS,  
LANDER VAN DEN NOORTGATE, JANOS BRUNEEL, FREDERIK  
MEULYZER) + JOSSE DE PAUW ⁄ MOKER (BART MARIS,  
MATHIAS VAN DE WIELE, GIOVANNI BARCELLA)  bart van dijck - 
‘wat het vuur brengt’ performance johanna van overmeir - ‘achtste rust’ performance  

marie peeters artistieke  
interventie

<MA 16.08>  RORSCHACH (SEPPE GEBRUERS, ERIK VERMEULEN,  
ERIC THIELEMANS, MAREK PATRMAN)

<DI 17.08>  BLOOM (QUENTIN STOKART, BRUNO GROLLET,  
CLEMENT DECHAMBRE, MANOLO CABRAS, ALAIN DEVAL)

<WO 18.08>  BLACK SEA SONGS (SANEM KALFA, GEORGE  
DUMITRIU, JOACHIM BADENHORST) ⁄ VIKTOR PERDIEUS,  
FREDERIK LEROUX, HENRIK NØRSTEBØ, ØYVIND SKARBØ  

 johanna van overmeir - ‘H I F 2108 tijdens concerten’ installatie

citadelpark gent / free entrance / wine bar + food & drinks 

croxhapox.be citadelic.be
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iets te kort te zien zijn en ze daarnaast zó groot zijn opgebla-
zen dat ze niet in één opslag te omvatten zijn. 
 Als exponent van het kritisch postmodernisme is De Rooij 
goed geschoold in de zelfreflexieve middelen van de westerse 
kunst sinds de Vroegmoderne Tijd, en is de inzet ook in dit 
werk het transparant maken van de manipulaties van het 
beeld door de kunstenaar. Een centrale ingreep in De Rooijs 
oeuvre is appropriatie. In deze installatie eigent hij zich 
Vergers beelden van Suriname toe, maar in plaats van de 
foto’s zelf  te tonen, worden de beelden geprojecteerd, waar-
door ze ‘immaterieel’ blijven. Het op deze manier ‘oproepen’ 
van de beelden (in plaats van het tonen van foto’s-als-ob-
ject) verlegt de nadruk van representatie naar re-presenta-
tie. Ook sluit deze ‘invocatie’ van beelden metaforisch aan 
bij Vergers interesse en onderdompeling in West-Afrikaanse 
diaspora-religies. 
 Waar De Rooij zijn appropriatie transparant maakt, blij-
ven de beelden zelf  tot op zekere hoogte ondoordringbaar. 
Hoewel ze oorspronkelijk behoorden tot het genre van de 
fotojournalistiek, zijn ze in De Rooijs installatie juist niet 
‘transparant’ (Édouard Glissant pleitte al voor het recht op 
opacité, duisternis, obscuriteit). De korte, ongrijpbare ver-
schijningsvorm heeft iets spookachtigs, wat uitnodigt tot 

een reflectie op de historische gelaagdheid van de foto’s. 
Behalve een historisch moment in 1948 geven de beelden 
uit het marrondorp ook Vergers zoektocht naar een veel 
oudere, ‘originele’, West-Afrikaanse cultuur weer – hoewel 
we inmiddels weten dat de marrons helemaal niet exclu-
sief  volgens uit Afrika overgeleverde gewoontes leefden. 
Vergers dagboekaantekeningen benadrukken hoezeer hij 
zich ergerde aan de discrepanties tussen zijn wens om een 
authentieke, archaïsche samenleving te bezoeken, en inte-
resse van de marrons’ in de moderniteit. Met name had hij 
moeite met het voortdurend bedelen om geld (moni) na elke 
foto die hij nam. 
 De catalogus geeft een ruim podium aan Pierre Vergers 
afbeeldingen. Alle 257 foto’s zijn in groot formaat gereprodu-
ceerd en vijf  van de zes op nieuw onderzoek gebaseerde tek-
sten zijn geheel aan dit werk gewijd. Een mooie toevoeging 
is de literaire bespiegeling van Karin Amatmoekrim. Alleen 
Pirotte bespreekt ook de installatie van Willem de Rooij, die 
hij beschrijft als een gastvrij dispositif voor het presenteren 
van de beelden van Verger. Dat klopt, want een podium is het 
door de vele technische ingrepen niet: de installatie blijft dui-
delijk een postmodern kunstwerk waarin reflecties op per-
ceptie, representatie en auteurschap centraal staan – en dui-
delijk het werk van Willem de Rooij. Merel van Tilburg

p Willem de Rooij. Pierre Verger in Suriname, tot 18 juli in 
Portikus, Alte Brücke 2 / Maininsel, Frankfurt. 

Design
In the Age of  Post-Drought. De afsluitende tentoonstel-
ling van het gelijknamige programma dat Transnatural 
Institute organiseert omtrent het onderwerp water verspilt 
weinig tijd aan waarschuwen voor een nakende catastrofe. 
In the Age of  Post-Drought vertrekt vanuit de vaststelling dat 
watercrises in verschillende vormen en op vele plaatsen ter 
wereld vandaag een feit zijn. De clou ligt in het voorvoegsel 
‘post’. De centrale vraag is niet ‘komt er droogte?’ of  ‘hoe 
vermijden we droogte?’ maar ‘wat te doen met droogte?’. 
 Op het eerste gezicht is de opzet helder. Enerzijds is er het 
probleem, anderzijds zijn er ‘de oplossingen’. In de bezoe-
kersgids wordt gesteld dat de tentoonstelling een ‘verken-
ning [is] van de verschillende klein- en grootschalige (bio-)
technische ontwerpen, oplossingen, experimenten en artis-
tieke interventies die kunnen bijdragen tot een meer milieu-
vriendelijke toekomst waarin aan water gerelateerde vraag-
stukken een probleem uit het verleden zullen zijn’. Een 
aantal panelen licht aan de hand van statistieken de vier 
aspecten toe waarin de watercrisis wordt ontleed: water-
schaarste, watervervuiling, wateroverlast en woestijnvor-

ming. De ‘oplossingen’ die in de vier ruimtes van de voor-
malige stallen van Le Grand Hornu worden gepresenteerd, 
vormen het eigenlijke onderwerp. 
 De ogenschijnlijk systematische opzet verdwijnt echter 
snel naar de achtergrond. De getoonde ontwerpen vari-
eren sterk en staan relatief  autonoom opgesteld. Grosso 
modo zijn er drie categorieën te onderscheiden. Ten eer-
ste zijn er kunstinstallaties die water voelbaar trachten te 
maken, eerder sensibiliserend dan gericht op oplossin-
gen. Crossing Waves (2013) van Julien Poidevin projecteert 
het effect van geluidstrillingen op water met behulp van 
een microscoop op een muur. Zoro Feigls Twisted Nematic 
(2020), een ronddraaiende metalen cilinder met gepigmen-
teerde vloeistoffen, wordt omschreven als een ‘bewegend 

Pierre Verger, Hindou, Paramaribo, Suriname, 1948
© Pierre Verger Foundation, Salvador da Bahia, Brazil
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Into Nature is een bijzondere kunstroute door het Drentse 

landschap met werken van internationaal aansprekende 

kunstenaars. Ga op ontdekkingstocht, reis, beleef of verdwaal.

Na de fascinerende eerste twee edities in Noord-Drenthe en 

Frederiksoord strijkt de tweejaarlijkse beeldende kunstexpeditie

Into Nature deze zomer neer in de Zuidoosthoek van de provincie. 

Het Bargerveen bij Emmen vormt het decor waarin je de hele 

zomer wandelend en �etsend spectaculaire kunst-

werken ontdekt van onder anderen Roger Hiorns, 

Awoiska van der Molen, Nina Canell en Marguerite Humeau.

NEW ENERGY

Het thema is New Energy en dit heeft alles te maken met de locatie waar de kunstwerken te zien 

zijn. Het Bargerveen is een van de laatste hoogveengebieden van Noordwest-Europa. Energie 

is hier letterlijk zichtbaar en dit dient als inspiratiebron voor de kunstenaars. Artistiek leider Hans 

den Hartog Jager is gegrepen door het gebied. �Het Bargerveen is kaal, leeg en indringend �n 

het staat er bol van de energie. Historische energie, verdwenen energie, onzichtbare energie, 

controversi�le energie, nieuwe energie � de geschiedenis en het landschap van het Bargerveen 

is er diep van doortrokken.� New Energy staat daarnaast symbool voor de faciliteiten die de 

laatste jaren aan het gebied zijn toegevoegd, zoals de Schaapskooi in Weiteveen en nieuwe 

�ets- en wandelpaden. Een groot publiek kan zo kennis maken met dit prachtige, woeste en 

onontdekte gebied. 

UITGEBREID PROGRAMMA
Into Nature presenteert in het Bargerveen en het Rensenpark, het voormalige dierenpark van 

Emmen, een bijzonder aanvullend programma. Daarnaast is er nieuwe aandacht voor 

bestaande kunstwerken in de omgeving, zoals Broken Circle/Spiral Hill van Robert Smithson. 

Verscholen parels in het Drentse landschap worden zo weer zichtbaar gemaakt.   

Into Nature is te zien van 31 juli t/m 24 oktober 2021. Op de website van Into Nature en via 

social media is meer informatie te vinden over het programma, arrangementen, locaties en 

tickets. Zie www.intonature.net.
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In the Age of  Post-Drought. The Aquatic State
Cid au Grand Hornu, 2021, foto Tim Van de Velde
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real-life waterschilderij’. Ten tweede zijn er (al dan niet 
open source) praktische hulpmiddelen, zoals Eliodomestico 
(2005-2012), een mobiel zuiveringssysteem uit terracot-
ta dat als ‘een omgekeerde koffiefilter’ werkt, ontworpen 
door Gabriele Diamanti, en een glazen, filterend rietje van 
Ulysse Martel. Ten derde zijn er architecturale en steden-
bouwkundige voorstellen. Isabelle Daëron lanceerde het 
idee om een negentiende-eeuws waternetwerk onder Parijs 
te heractiveren als stedelijk koelsysteem. Een visie voor de 
Indische stad Chennai als een City of  1.000 tanks (2018) 
werd vormgegeven onder leiding van OOZE Architects. Ook 
voor Nederland wordt vooruitgeblikt: een collage van LOLA 
Landscape Architects toont een toekomstige archipel die 
redding biedt wanneer een groot deel van het land onder 
water verdwijnt. 
 De ontwerpen voor een post-droge wereld hebben één 
ding gemeen: ze zien er esthetisch, fris en opvallend blauw 
uit. Het is ondertussen een al te gretig gebruikte gemeen-
plaats dat we de ‘kracht van de verbeelding’ nodig heb-
ben om na te denken over de toekomst, maar dat wil niet 
zeggen dat er geen kern van waarheid in zit. In plaats van 
vuistdikke rapporten die haast niemand zal lezen, zie je één 
beeld dat op slag communiceert. Schoonheid is persuasief. 
De glossy kracht van design heeft echter ook iets verontrus-
tends. Angstaanjagende feiten, bijvoorbeeld dat Kaapstad 
in 2018 ternauwernood ontkwam aan ‘Dag Zero’, waarop 
de overheid genoodzaakt zou zijn om het water af  te sluiten, 
krijgen uitdrukking in aantrekkelijke voorwerpen en beel-
den. Zoals ook in de inleiding geven sommige voorstellen 
een overwegend positivistische, neutrale weergave van het 
probleem en krijgt techno-optimisme de bovenhand. 
 Het onderwerp macht is zo goed als afwezig. Het gaat 
amper over de politiek van water, of  wat geograaf  Erik 
Swyngedouw ‘liquid power’ noemt. De tentoonstelling 
heeft niet als doel een diepgravende diagnose te stellen, 
maar om oplossingen te formuleren, en dus worden geo-
politieke machtsrelaties tussen Noord-Zuid-Oost-West over 
één kam geschoren. Het zou natuurlijk een domper zijn om 
te vermelden dat er plaatsen bestaan waar je gemakkelijker 
aan een fles Coca-Cola komt dan aan drinkwater, terwijl om 
diezelfde fles Coca-Cola te produceren een paar kilometer 
verder water voor een relatief  lage prijs wordt opgepompt, 
zoals The New York Times in 2018 rapporteerde over San 
Cristóbal de las Casas in Mexico. Een filterend rietje, hoe 
ingenieus ook, lijkt dan een pervers antwoord. 
 De voorwerpen die het meest bijblijven hebben een zeke-
re sublieme kwaliteit. Ze verbeelden de fragiliteit van de 
mens en zijn talrijke protheses. De fotoreeks I Can Hear the 
Waves van Niels Stomps toont aandoenlijk ingeduffelde men-
sen op een besneeuwd eiland. Het blijken wetenschappers 
op Spitsbergen te zijn, een van de meest noordelijke neder-
zettingen ter wereld: een leefomgeving die een wel bijzon-

der groot aanpassingsvermogen vraagt. Isabelle Daërons 
Chantepleure (2016) is een gieter in de vorm van een water-
druppel, een herinterpretatie van een middeleeuws model, 
die door onderdompeling gevuld wordt en dankzij een vacu-
umsysteem eenvoudig met de duim te bedienen is. Verder 
worden in een video over de Creating Water Foundation 
zogenaamde fog catchers getoond: fijnmazige metalen gazen 
die worden opgespannen in de open lucht en water ‘vangen’ 
uit mist. Het mooiste voorwerp is Tea Drop (2019), een ont-
werp van Studio Sway. Boven een glazen theepot hangt een 

elegante metalen constructie. De pot is zo goed als leeg, en 
wordt langzaam door de ‘theemachine’ gevuld met gecon-
denseerde waterdamp uit de omringende lucht. De thee staat 
al klaar, hoewel niet duidelijk is hoelang het nog zal duren 
voor er genoeg water is om een kop te vullen. Misschien is het 
treffendste effect van In the Age of  Post-Drought ook het meest 
basale: je krijgt er dorst van.  Beatriz Van Houtte Alonso

p In the Age of  Post-Drought. The Aquatic State, tot 25 juli in 
Cid au Grand Hornu, Rue Sainte-Louise 82, Hornu. 

Creating Water Foundation, Fog Farms
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Hedendaagse kunstenaars 
bewandelen koloniale sporen
29.05 – 3.10.2021

Curator: Sandrine Colard (BE/US)
Met: Sammy Baloji (DRC/BE), Bodys Isek Kingelez (DRC), Maurice Mbikayi (DRC/SA), Jean Katambayi 
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Publicaties
Another History of  Art. Wat maakt deze kunstgeschie-
denis anders dan de bekende rij naslagwerken van Helen 
Gardner (Art Through The Ages, 1926), Ernst Gombrich (The 
Story of  Art, 1950), Horst Janson (History of  Art, 1962) of  
Laurie Schneider Adams (A History of  Western Art, 1994)? 
Of  zoals Koenraad Jonckheere het zelf  formuleert in het 
voorwoord: ‘Valt er een kunstgeschiedenis te schrijven die 
geen opeenvolging is van kunstenaarslevens opgeluisterd 
met historische intermezzi?’. De auteur wil – zoveel is dui-
delijk – een andere kunstgeschiedenis schrijven in plaats 
van de zoveelste. Jonckheere beperkt zijn terrein, net als 
Gombrich en Adams, tot (West-)Europa, maar anders dan 
zij behandelt hij alleen de schilder- en beeldhouwkunst, 
vanaf  de Klassieke Oudheid tot heden. Doel van het boek 
is om te laten zien ‘dat kunstwerken innig verstrengeld zijn 
met de historische dynamiek waarin ze ontstaan en de ver-
anderende perspectieven van waaruit ze bekeken worden’. 
 Richtinggevend aan Jonckheeres kijk op de geschiedenis 
van de kunst is het besef  dat de betekenis, waarneming en 
waardering van kunstwerken – want die staan centraal, 
niet hun makers – niet absoluut zijn, maar plaats- en tijd-
gebonden. Het perspectief  bepaalt het belang. In overeen-
stemming met dit uitgangspunt breekt Jonckheere radicaal 
met de predominantie van een chronologische ordening bij 
zijn voorgangers, waarin de kunstgeschiedenis wordt gepe-
riodiseerd op basis van veranderingen in vorm en inhoud. 
Na een inleiding met een verantwoording van de selectie 
en methodologie, wordt de kunst van vijfentwintig eeuwen 
maar liefst vijf  keer opnieuw bekeken vanuit vijf  verschil-
lende perspectieven: ‘Het product kunst’, met aandacht 
voor de economische aspecten van het kunstbedrijf, de 
marktmechanismen van vraag en aanbod en hun invloed 
op de stijl- en onderwerpkeuzes van kunstenaars (een van 
de laatste taboes in de kunstgeschiedschrijving); ‘Het idee 
kunst’, over de invloed van kunsttheorie op kunstwerken 
en vice versa; ‘Kunst(en) en wetenschap’, waarin de wis-
selwerking tussen de kunsten onderling en tussen kunst en 
wetenschap centraal staat; ‘Kunst, macht en geloof ’, over 
de uitwerking van religieuze en politieke systemen op de 
beeldende kunsten en omgekeerd, en ten slotte ‘Vorm en 
inhoud’, over deze twee pijlers van de traditionele kunst-
geschiedenis en hun onderlinge verwevenheid. De korte 
epiloog, ‘Kunst als interactie’, wordt welsprekend afgeslo-
ten met de paradox: ‘Kunst is niet wat het is. Het is wat het 
wordt.’ 
 Dertien tekstkaders verdiepen de vijf  verhaallijnen met 
uitleg over kunsttechnieken en -praktijken, materialen en 
hun eigenschappen, en de invloed die deze verschillende 
factoren hebben op de kunstproductie en -appreciatie. Zo 
gaat het bijvoorbeeld over het verschil in mogelijkheden van 
marmer en brons, van paneel of  doek, of  van tempera ver-
sus olieverf. Uitgebreide onderschriften bij een groot aan-
tal van de 577 afbeeldingen geven gedetailleerde informa-
tie over het werk en/of  de maker. Wie meer wil weten over 
de bestreken tijdvakken vindt een voortreffelijke wegwijzer 
in de rijke en actuele literatuurlijst achterin. De naamsver-
melding van instituten en de datering van gebeurtenissen 
zijn bijzonder nauwkeurig. Van traktaten, lexica en levens-
beschrijvingen wordt in veruit de meeste gevallen zowel 
de oorspronkelijke titel als de vertaling genoemd en voor 
kunsthistorische terminologie geldt hetzelfde. Als vanzelf  
wordt de lezer zo ingevoerd in het vaktechnisch begrippen-
kader. Another History of  Art is in die zin een voorbeeldig 
handboek. Wel verdient het aanbeveling om bij een her-
ziene druk scherper op de continuïteit te letten. Zo wordt 
Benedetto Varchi op pagina 153 afgeschreven als een van 

de mindere goden op het gebied van kunsttheorie, die bui-
ten het bestek van het boek zou vallen, om een kleine veer-
tig pagina’s later te herrijzen als ‘vooraanstaande huma-
nist, taalkundige en dichter’ aan wiens inzichten een halve 
pagina wordt gewijd. Enigszins hinderlijk werkt ook de her-
haling van gegevens wanneer dezelfde personen of  insti-
tuten bij de bespreking vanuit verschillende perspectieven 
steeds opnieuw worden geïntroduceerd. 
 Het format van de perspectiefwisseling met focus op de 
historische (en religieuze, economische, sociale, politie-
ke en kunsttheoretische) dynamiek maken Jonckheeres 
kunstgeschiedenis inderdaad anders, meer aansprekend, 
zeker voor de achttienjarige student kunstgeschiedenis, die 
hij, blijkens een opmerking tijdens een boekpresentatie op 
12 mei, als ideale lezer voor ogen had. Een van de sterke 
punten is dat hij verbanden legt tussen het heden en ver-
leden. Zo onderscheidt Jonckheere al in de zestiende eeuw 
een vorm van ‘crossmediaal’ denken – waarmee hij een 
link legt met de hedendaagse beeldcultuur – terwijl de stijl 
van de huidige politieke macht in het oude Rome wortelt. 
Kunstgeschiedenis is geen voltooid verleden tijd maar leeft. 
 Wie vijf  keer vijfentwintig eeuwen doorloopt moet scher-
pe keuzes maken, want de ruimte is beperkt. De nuance ver-
dwijnt daarbij soms naar de achtergrond en het beeld raakt 
vertekend. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het vroege verza-
melen dat – terecht – meermaals aan de orde wordt gesteld 
vanwege de nauwe banden met kunsthandel, mecenaat en 
wetenschap. Het onderscheid tussen studiolo, rariteiten-
kabinet en vorstelijke Kunst- und Wunderkammer komt te 
weinig tot uiting, terwijl ze qua functie, samenstelling en 
toegankelijkheid geen gelijkwaardige fenomenen waren. 
Voor de verschillende categorieën voorwerpen die deze ver-

zamelingen naast schilder- en beeldhouwkunst bevatten is 
‘curiosa’ een te grove noemer, nog afgezien van de huidige 
negatieve connotatie van het begrip. Hier had een tekstka-
der uitkomst kunnen bieden.
 Niet van deze tijd is de ruimte die het werk van vrouwen 
is toebedeeld: vijf  (!) werken in totaal. Artemisia Gentileschi 
mag de invloed van Caravaggio illustreren; Judith Leyster 
figureert als voorbeeld van het vrijemarktmechanisme in de 
Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw; Angelika 
Kauffmann verschijnt niet als pionier van het neoclassicis-
me – die rol krijgen Anton Raphael Mengs en Jacques-Louis 
David – maar als schilder van het portret van Winckelmann, 
de inspirator van deze kunststroming. Verder komt Maria 
Sibylla Merian even om de hoek kijken omdat zij de empi-
rie die Francis Bacon propageerde in praktijk bracht in 
haar gedetailleerde tekeningen van planten en insecten, en 
wordt Marina Abramović in één adem genoemd met Gilbert 
& George als voorbeeld van performancekunstenaars die 
hun lichaam voor hun werk gebruiken. 
 Ze zijn er natuurlijk wel degelijk: toonaangevende en suc-
cesvolle vrouwen, die de gekozen perspectieven hadden 
kunnen versterken. In dit opzicht is Jonckheeres overzicht 
geen andere kunstgeschiedenis, maar de zoveelste. Maar 
afgezien hiervan niets dan lof  voor deze auteur, die dank-
zij zijn bijzondere invalshoeken, zijn scherpe observaties, de 
schat aan gegevens en zijn enthousiasmerende, levendige 
taal niet alleen de student kunstgeschiedenis, maar ieder-
een met belangstelling voor Europese schilder- en beeld-
houwkunst zal weten te boeien.  Mieke Rijnders 

p Koenraad Jonckheere, Another History of  Art. 2.500 jaar 
Europese kunstgeschiedenis, Veurne, Hannibal Books, 2020, 
ISBN 9789463887526.

Nieuwsberichten
Luk Lambrecht krijgt Ultima Beeldende Kunst. Op 
18 mei ontving tentoonstellingsmaker Luk Lambrecht 
(1959) de Ultima Beeldende Kunst, een prijs die de Vlaamse 
Gemeenschap jaarlijks uitreikt als erkenning voor bijzonde-
re verdiensten. De jury koos voor een curator om te bena-
drukken dat omkadering en ondersteuning bij de productie 
en presentatie van beeldende kunst van essentieel belang 
is voor kunstenaars en het kunstenveld in het algemeen. 
Lambrecht is vooral bekend geworden door de werking 
beeldende kunst in CC Strombeek waarvoor hij meer dan 
twintig jaar verantwoordelijk was. Hij programmeerde er 
(internationale) hedendaagse kunst, die volgens criticas-
ters te hermetisch was voor een cultureel centrum. Zijn ont-
slag vorig jaar leidde tot veel reacties vanuit de sector, en 
tot de cruciale vraag welke functie de culturele centra in de 
Vlaamse gemeenten de komende jaren krijgen toebedeeld. 
In dat licht kan de keuze om de Ultima aan Lambrecht toe 
te kennen als een duidelijke stellingname gelezen worden. 
De jury benadrukt Lambrechts aanpak waarbij de kunste-
naar centraal staat, en waarbij hij verbindingen legt tussen 
lokaal en internationaal niveau, tussen diverse disciplines 
en tussen kunstenaar en publiek. Er wordt echter afgesloten 
met de opmerking dat de prijs begrepen moet worden als 
een beloning voor alle kunstenaars die mee hebben gewerkt 
aan het ‘verbindende traject’ van Lambrecht. (ultimas.be)

Stadsdeel Centrum schiet W139 te hulp. Eind vorig 
jaar klaagden een aantal vertegenwoordigers van kunst-
podia in Amsterdam de precaire situatie aan waarin ze 
zich bevinden door het gebrek aan structurele subsidie. 
Presentatieruimte W139 verloor haar subsidie van meer 
dan 300.000 euro bij het Amsterdams fonds voor de kunst, 
waardoor ze in haar voortbestaan bedreigd werd. Acht 
museumdirecteuren reageerden met een brief  waarin ze 
de cruciale rol van instellingen als W139 onderstreep-
ten als ‘couveuse voor de kunst’. Het Parool meldt nu dat 
W139 zal kunnen rekenen op een subsidie van 200.000 
euro van stadsdeel Centrum. De instelling vond haar ont-
staan in de Amsterdamse krakersbeweging en is reeds veer-
tig jaar actief. De beslissing van het stadsdeel hangt samen 
met bezorgdheid om de leefbaarheid van het Wallengebied. 
W139 moet ‘een tegenhanger voor de toeristische mono-
cultuur’ bieden. (w139.nl, parool.nl)

Roofkunst AfricaMuseum wordt Congolees eigen-
dom. Het kernkabinet heeft het licht op groen gezet voor 
een meer globale en bilaterale aanpak van koloniaal erfgoed 
in België. Van alle onrechtmatig verkregen voorwerpen in de 
collectie van het AfricaMuseum die afkomstig zijn uit Congo 
en tussen 1885 en 1960 werden ontvreemd, wordt de juri-
dische eigendom overgedragen aan de Congolese regering. 
Dankzij een zogenaamde ‘restitutie-depot’-overeenkomst 
kunnen de kunststukken in België blijven tot de Congolese 
overheid ze terugvraagt. Daarmee komt Thomas Dermine 
(PS), de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, 
tegemoet aan de vraag van Congolese president Félix 
Tshisekedi, die bij de opening van het museum voor nati-
onaal erfgoed in Kinshasa in 2019 het Congolese erfgoed 
had teruggevraagd. Van slechts 883 stukken in de collec-
tie is vastgesteld dat ze onrechtmatig werden verkregen. 
Van 50.000 stukken, 58 procent van de collectie, is volgens 
Dermine onomstotelijk bewezen dat ze rechtmatig verkre-
gen zijn via schenking of  aankoop. Van ongeveer 40 pro-
cent is de oorsprong moeilijker vast te stellen. Dermine wil 
samen met Congo een bilaterale wetenschappelijke com-
missie samenstellen die zal onderzoeken hoe de stukken in 
de collectie zijn terechtgekomen. (africamuseum.be)

Édouard Manet, Olympia, 1863
Musée d'Orsay, Parijs

Angelika Kauffmann, Portret van Johann Joachim Winckelmann, 1764
Kunsthaus Zürich
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A Tale of A Tub
Space for contemporary art and culture, Rotterdam

www.ataleofatub.org

The Brain Mixologist
21.08.–31.10.21

curated by Eva Posas

  two inbetween days 23.06 / 28.08  ‘21   
  with work by: Glenn Plaisier    
   
 
 
 
 
 
   

    

 

tonkruse.nl/RSOL
  

R.S.O.L. Deventer NL 

11.7.2021 – 21.8.2021

Kees Goud-
zwaard      

Peter Livers-
idge    

Geldropseweg 84a 
5611SK • Eindhoven
www.lxhxb.com
info@lxhxb.com
do–za 13–18u
en op afspraak

Independent publisher of books on art, architecture, visual culture, design, 
philosophy and theory. www.japsambooks.nlJap Sam Books

Nishiko Repairing Earthquake Project 2011–2021 | Rolando Vázquez Vistas of Modernity. Decolonial Aesthesis and the End 
of the Contemporary [Mondriaan Fund Essay 14] | Friedrich von Borries The World as Project. A Political Theory of Design | 
Maurice Bogaert The Walter Benjamin and Albert S. Project

Kunstinstituut Melly

Simon Fujiwara
new work

t/m september ‘21

kunstinstituutmelly.nl
Witte de Withstraat 50
Rotterdam
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Nieuwe werkplaats De Huidenclub opent in Rotterdam. 
Op 30 juni opende in het Diepeveengebouw aan de Pelgrim-
straat in Rotterdam De Huidenclub, een experimenteel en 
inclusief  platform voor hedendaagse cultuur. De naam is 
ontleend aan de leerlooierij De Coöperatieve Vereniging 
Rotterdamsche Huidenclub die in het industrieel pand uit 
1914 gevestigd was. De Huidenclub wil kunstenaars, ont-
werpers en activisten een platform bieden voor uiteenlo-
pende visies en perspectieven op urgente maatschappelij-
ke onderwerpen. ‘Hoe kan een ‘bottom-up non-instituut’ 
zichzelf  organiseren?’, zo klonk de startvraag bij de lance-
ring. In twee speciaal daarvoor gebouwde kubussen werden 
aan dit vraagstuk een kunsttentoonstelling en een design-
tentoonstelling gewijd. Ieder half  jaar stelt De Huidenclub 
via een oproep een publieksprogramma samen op basis van 
een specifiek maatschappelijk thema. Wisselende teams 
van curatoren selecteren de binnengekomen inzendingen 
en geven het programma vorm, dat kan variëren van ten-
toonstellingen, performances en lezingen tot films en work-
shops. De Huidenclub is opgericht door architect Chantal 
Schoenmakers en cultureel ondernemer Liv Vaisberg. Zij 
vormen ook de directie. Schoenmakers begon haar loop-
baan bij MVRDV en richtte daarna samen met Bastiaan 
Kalmeyer het Rotterdamse bureau IWT op. Zij legt zich met 
name toe op de transformatie van gebouwen en terreinen, 
waarbij gepoogd wordt om via open en experimentele initi-
atieven een bijdrage te leveren aan de verbetering van het 
stedelijke leefklimaat. Liv Vaisberg werkte in Brussel als ini-
tiatiefnemer van Poppositions, een beurs voor opkomende 
kunst, en van A Performance Affair, de eerste beurs voor 
performancekunst. Zij was mededirecteur van Independent 
Brussels en medeoprichter van Collectible, de eerste wereld-
wijde beurs voor collectible design, en is verantwoordelijk 
voor internationale relaties en strategie van Art Rotterdam 
en Unseen. (huiden.club)

Caroline Dumalin ontslagen bij AAIR. De Antwerpse 
instelling AAIR, die internationale kunstenaarsresidenties 
organiseert, heeft artistiek directeur Caroline Dumalin ont-
slagen. Dumalin was in 2020 aangesteld. Het ontslag valt 
opmerkelijk genoeg samen met de publicatie van een ter-
reinsignaal door de Vlaamse Ombudsdienst over de organi-
satie, gericht aan twee subsidiënten, de Vlaamse Overheid 
en de stad Antwerpen. Het rapport laat er geen twijfel over 
bestaan dat bij AAIR een ongezonde situatie heerst op het 
vlak van bestuur en personeel. De genderkamer van de 
Vlaamse Ombudsdienst herkent op basis van verzamel-
de getuigenissen en documenten een ‘onderzoekswaardig 
beeld van overschreden grenzen, machtsposities, spanning 
op het terrein, spanning met de principes van cultural gover-
nance’. De instelling kampt met grote ziekte-uitval en er is 
een groot verloop zowel bij personeel als in de bestuurska-
mer en algemene vergadering. Het recente werkingsverslag 
van AAIR rept met geen woord over de risicoanalyse die door 
een externe preventieadviseur werd opgestart in 2020, en 
geeft bovendien de samenstelling van bestuur en algemene 
vergadering foutief  weer. De Vlaamse Ombudsdienst meldt 
in het verlengde van dit alles dat de reeds in 2011 geplan-
de samensmelting van AAIR Antwerpen en Studio Start, 
een vzw die lokaal creatief  talent ondersteunt, verder weg 
is dan ooit. De twee instellingen zouden uit elkaar gedreven 
zijn op bestuurs- en personeelsniveau. Online leek, met één 
website sinds 2019, de fusie van beide instellingen reeds 
een feit. (aair.be)

Commotie rond benoeming artistiek directeur Kanal. 
Een internationale jury van tien leden werd aangesteld 
om een artistiek directeur aan te wijzen voor Kanal – 
Centre Pompidou in Brussel. Met zes stemmen tegen vier 
werd gekozen voor Kasia Redzisz, huidig senior curator van 
Tate Liverpool. De verbazing was groot toen het museum 
zijn keuze bekendmaakte voor een directeursduo, waarbij 
Redzisz de leiding zou moeten delen met Bernard Blistène, 
voormalig directeur van het museum voor moderne kunst 
in het Centre Pompidou in Parijs. De constructie zou een 
initiatief  zijn van de huidige directeur Yves Goldstein. In een 
open brief  vanuit de sector werd verduidelijkt dat de jury 
nooit voor een duobaan heeft geopteerd, en de artistieke lei-
ding ondubbelzinnig enkel aan Redzisz had toegewezen. De 
Raad van Bestuur van de Stichting Kanal laat in een reac-
tie weten dat zowel Kasia Redzisz als Bernard Blistène een 
rol te vervullen hebben bij Kanal. Redzisz zal artistiek direc-
teur worden, maar zal met Blistène moeten samenwerken. 
De modaliteiten van zijn rol zouden voor 21 juli vastgelegd 
worden. (kanal.brussels)

Global Fine Arts Awards voor MSK en Design Museum 
Gent. Op 18 mei werden de laureaten van de zevende Global 
Fine Arts Awards bekendgemaakt. Meer dan tweeduizend 
tentoonstellingen en installaties wereldwijd kwamen in aan-
merking. Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent won 

in de categorie ‘Solotentoonstelling Oude Meesters’ met Van 
Eyck. Een optische revolutie en Design Museum Gent won de 
prijs ‘Best Design’ voor Kleureyck. Van Eycks kleuren in design, 
nog tot 14 november te zien in Tripostal in Lille onder de titel 
Colors, etc. Het Rijksmuseum Amsterdam kreeg een eervol-
le vermelding voor Caravaggio-Bernini. Barok in Rome (zie De 
Witte Raaf, nr. 205) in de categorie ‘Groepstentoonstelling 
Oude Meesters’. (globalfineartsawards.org)

Art on Paper 2021. Zowel in Brussel als in Amsterdam 
vindt in september een kunstbeurs plaats gericht op heden-
daagse tekenkunst. In Bozar staat van 15 tot 19 septem-
ber de zesde editie van Art on Paper geprogrammeerd, met 
als nieuwigheid een veiling van kunstwerken. Art on Paper 
Amsterdam loopt van 24 tot 27 september in de Wester-
gasfabriek. (artonpaper.be en artonpaperamsterdam.nl)

Wissels
Jacqueline Grandjean wordt artistiek directeur 
KMSKA. Begin vorig jaar werd directeur Manfred Sellink 
na onderling overleg ontslagen bij het Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen (KMSKA). Over de reden van deze 
beslissing werd niet gecommuniceerd. Waarnemend direc-
teur Carmen Willems nam zijn taken over en werd in oktober 
aangesteld als algemeen directeur. Het museum benoemt 
nu met Jacqueline Grandjean ook een artistiek directeur, die 
vanaf  1 oktober aan de slag gaat. Ze werd na advies van een 
externe jury door een unanieme raad van bestuur gekozen 
uit meer dan veertig kandidaten. Grandjean is sinds 2012 
directeur van kunstmuseum Oude Kerk in Amsterdam. 
Eerder was ze onder andere directeur en curator in Huize 
Frankendael en curator in het Amsterdams Historisch 
Museum. Ze studeerde kunst- en filmgeschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam en de Hofsta University in New 
York. KMSKA benadrukt haar aandacht voor en ervaring 
met participatie, meerstemmigheid en inclusiviteit, waar 
het museum bij heropening volop op wil inzetten. KMSKA 
is gesloten sinds 2011 voor een grondige renovatie die in 
2018 moest worden afgerond. Van een nieuwe datum voor 
heropening is vooralsnog geen sprake. (kmska.be)

Katerina Gregos aangesteld als artistiek directeur 
ESMT in Athene. Curator en auteur Katerina Gregos moet 
het nationale museum voor hedendaagse kunst in Athene 
(ESMT) een nieuwe impuls geven, en van de Griekse hoofd-
stad een cruciale plek maken voor hedendaagse creatie 
in Europa. Het museum wil het werk van Griekse kunste-
naars promoten en in een internationale context plaat-
sen. Gregos was onder meer verantwoordelijk voor de eer-
ste Riga International Biennial of  Contemporary Art, 
voor de Goteborg Biennial, Manifesta, Contour – Biennial 
of  Moving Image en E V+A – Ireland’s Biennial. Op de 
Biënnale van Venetië verzorgde ze in 2011 het Deense, in 
2015 met Vincent Meessen het Belgische en in 2019 het 
Kroatische paviljoen. Haar recentste project is Modern Love 
(or Love in the Age of  Cold Intimacies) voor Museum für Neue 
Kunst in Freiburg, dat doorreist naar Tallinn Art Hall (EE) 
en Impakt Centre for Media Culture in Utrecht. Naast haar 
werk als onafhankelijk curator was Gregos oprichter en 
curator van de Deste Foundation, Centre for Contemporary 
Art in Athene (tot 2002) en artistiek directeur van Argos 
– Centrum voor Kunst & Media in Brussel (2006-2007). 
Van 2013 tot 2016 was ze directeur van Art Brussels. 
Gregos studeerde aan het Courtauld Institute of  Art en 
King’s College (University of  London), waar ze kunstge-
schiedenis, Europese literatuur en geschiedenis volgde. Aan 
de City University London haalde ze een MA in Museum 
Management. (emst.gr)

Werkplaats De Huidenclub vestigt zich in het Diepeveengebouw in Rotterdam 

ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA

403 Aglaia Konrad Japan Works 496 p  20.5 × 26 cm € 45.00  ISBN 9789492811912 2021

402 Wang Bing The Walking Eye 832 p 16 x 23 cm € 45.00 ISBN 9789492811851 2021

401 Julie Peeters (editor) Bill 3 184 p 23 x 31 cm  € 28.00 ISBN 9789492811875 2021

400 Experimental Jetset  Superstructures 420 + 24 p 10.5 x 18 cm € 24.00 ISBN 9789492811868 2021

398 Steven Humblet (editor) Off Camera 140 + 16 p 24 x 30.5 cm € 32.70 ISBN 9789492811882 2021

397 Walid Raad I long to meet the masses once again 48 p 22 × 28 cm € 18.00 ISBN 9789492811905 2021

396 Bart Lodewijks & Jan Kempenaers Kerselare Drawings and Photographs 240 p 16 x 22 cm € 30.00 ISBN 9789492811899 2021

394 Karel Martens Tokyo Papers 80 p  15.5 × 21.5 cm € 22.00 ISBN 9789492811837 2020

393 The Serving Library  Annual 2020/21 (Objects) 208 p 21 x 29.7 cm € 29.50 ISBN 9789492811820 2020

391 Geert Goiris 2020 44 + 16 p 28 x 36 cm € 27.25 ISBN 9789492811813 2020

390 Erik van der Weijde Lithium 32 p 21 x 29.7 cm € 16.00 ISBN 9789492811806 2020

389 Na Kim Bottomless Bag 160 p  23 x 30 cm € 25.00 ISBN 9789492811790 2020

387 Nicolas Floc’h Invisible 284 p 24 x 34 cm € 45.00 ISBN 9789492811178 2020

386 Valentin Carron Un ami simple 56 p 23.3 x 30 cm € 28.00 ISBN 9789492811776 2020

385 Ari Marcopoulos Conrad McRae Youth League Tournament 816 p 16.5 X 22 cm € 45.00 ISBN 9789492811752 2020

384 Mark Manders The Absence of Mark Manders, Bonnefanten 152 p 22 X 28.5 cm sold out ISBN 9789072251831 2020

Germans Ermičs, Low Horizon Screen, 2017
Kleureyck, Van Eycks kleuren in design, Design Museum Gent, 2021  

© Germans Ermičs, foto Floor Knaappen
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Tentoonstellingsagenda
Adverteerders van De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgeno-
men. Opname van andere initiatieven gebeurt via een steunabonne-
ment (€ 60) voor zes vermeldingen of een abonnement (€ 30) voor 
een eenmalige vermelding.

Kijk voor meer info en een wekelijks geactualiseerde agenda op 
www.dewitteraaf.be.

België
Aalst

Netwerk Aalst
❑ ‘Citoyenne Reprise’ – Jeremiah Day 
[tot 25/7] 

Antwerpen

Art gallery De Wael 15
❑ ‘Arranged Fragments’ – Stefan 
Annerel [tot 18/7] ❑ ‘What Remains’ – 
Alessandra Ru [31/7 tot 22/8] 

Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
❑ ‘Brick Sculptures’ – Per Kirkeby [tot 
1/9] ❑ ‘Les Belles Idées reçues’ – Angel 
Vergara [tot 17/7]  
❑ ‘Nebel’ – Michel Mouffe [tot 4/9] 

Cockerillkaai
❑ ‘Time. And Again’ – Ken Lum [tot 5/9] 

deSingel Internationale Kunstcampus
❑ ‘Future Plans 1970-2020’ – Luc Deleu 
& T.O.P. office [tot 26/9] ❑ ‘Unfolding 
the Archives #3: Claire Bataille & Paul 
ibens’ [tot 26/9] ❑ ‘Portrait of a 
Landscape’ – Pierre-Philippe Hofmann 
[31/8 tot 9/1/2022] 

Eva Steynen.Deviation(s)
❑ ‘Contagions. Benoît Felix invites’ – 
Jesse Cremers, Lore Smolders, Alice 
Janne, Atelier Pica Pica [19/9 tot 23/10] 

FotoMuseum (FoMu)
❑ ‘Re-Collect Het FOMU verzamelt 
2010-2020’ [tot 7/11] ❑ ‘My Japan’ – Issei 
Suda [tot 3/10] ❑ Mous Lamrabat [tot 
29/8] ❑ ‘.tiff 2021 Emerging Belgian 
Photography’ [tot 12/9] 

Keteleer Gallery
❑ ‘Keteleer Brasschaat: Basajaun in 
Bremdonck’ – Javier Pérez [tot 29/8] 
❑ ‘Selected works from the Deweer 
Gallery Estate’ [tot 1/8] ❑ Bjarne 
Melgaard [2/9 tot 17/10] 

Kunsthal Extra City
❑ ‘Periphery’ – Meryem Bayram, 
CMMC, Maëlle Dufour, Mekhitar 
Garabedian, Geert Goiris, Imge Özbilge 
[tot 8/5/2022] ❑ ‘Radically Naive / 
Naively Radical’ – Helga Davis & Anouk 
De Clercq, Egon Van Herreweghe, Gert 
Verhoeven, Katarina Zdjelar, Seyni Awa 
Camara, Léonard Pongo… [tot 10/10] 

LLS Paleis
❑ ‘NowBelgiumNow 2021. Jonge 
kunstenaars uitgenodigd door Ulrike 
Lindmayr en Stella Lohaus’ [19/9 tot 
31/10] 

M HKA
❑ ‘Contact Mood Share’ – Hanne 
Lippard [tot 2/1/2022]  
❑ ‘Een non-u-mentale geschiedenis van 
het M HKA. Deel 1: Stichting Gordon 
Matta-Clark’ [tot 29/8] ❑ ‘Thirty 
Plumbers in the Belly’ – Jumana Manna 
[tot 29/8] ❑ ‘Ik zie je morgen’ – Andrew 
Webb [tot 29/8] ❑ ‘Poëzie en protest 
– Het tijdschrift Lotta Poetica 
(1971-1975) ‘ [tot 29/8] ❑ ‘Vandaag zal 
eindigen’ – Shilpa Gupta [tot 12/9] 

MAS – Museum aan de Stroom
❑ ‘Guy Rombouts en Benjamin Verdonck 
herschikken Jaap Kruithof (1929-2009)’ 
[tot 1/5/2022] ❑ ‘100 x Congo. Een eeuw 
Congolese kunst in Antwerpen’ [tot 13/9] 

Micheline Szwajcer
❑ ‘Paintings’ – Marthe Wéry, Ann 
Veronica Janssens, Bernard Frize, Daan 
van Golden… [tot 31/7] 

Middelheimmuseum
❑ ‘Congoville. Hedendaagse kunstenaars 
bewandelen koloniale sporen’ – Jean 
Katambayi, Pascale Marthine Tayou, 
Zahia Rahmani, Sammy Baloji, KinAct 
collective… [tot 3/10] 

ModeMuseum Antwerpen (MoMu)
❑ ‘E/MOTION. Mode in transitie’ [4/9 
tot 23/1/2022]  
❑ ‘P.LACE.S – De verborgen kant van 
Antwerpen’ [4/9 tot 2/1/2022] 

ONBOARDS Biennale 2021
❑ ‘M HKA Quarantine Edition Selection. 
Tweede hoofdstuk van het Billboard 
Project Antwerp’ [tot 8/8] 

Stadspark
❑ ‘Public Figure #2’ – Goshka Macuga 
[tot 1/5/2022] 

valerie_traan gallery
❑ ‘Variations in earth. On the 
metamorphosis of earth to object.’ – 
Unfold, Thomas Lommée / Het 
Leemniscaat, Destroyers/Builders, Cinzia 
Maria Romanin… [tot 17/7] ❑ Philip 
Aguirre & Juan Avila [12/9 tot 16/10] 

Zeno X Gallery
❑ ‘Bleeding Heart’ – Mircea Suciu [1/9 
tot 23/10] ❑ ‘low fixed media show’ – 
Bart Stolle [1/9 tot 23/10] 

Brugge

Groeningemuseum
❑ ‘Mind the artist: Sanam Khatibi’ [tot 
3/10] 

Sint-Janshospitaal
❑ ‘SEADS – Space Ecologies Art & 
Design’ [tot 29/8] 

Triënnale Brugge 2021
❑ ‘Triënnale Brugge 2021: TraumA – 12 
nationale en internationale kunstenaars 
en architecten’ [tot 24/10] 

Brussel

ADAM – Brussels Design Museum
❑ ‘Standing Stones’ – Eleni Petaloti en 
Leonidas Trampoukis [tot 29/8] 

❑ ‘Belgisch Design Belge’ [tot 3/10] 
❑ ‘Chaise. Stoel. Chair. Defining Design’ 
[tot 29/8] 

ARGOS centrum voor audiovisuele 
kunsten
❑ ‘Activating Captions’ – Shannon 
Finnegan [tot 1/8] ❑ ‘Four Months, Four 
Million Light Years’ – Sara Sejin Chang 
(Sara van der Heide) [tot 18/7]  
❑ ‘You left me my lips, and they shape 
words, even in silence’ – Hamza Halloubi 
[tot 18/7] 

Beursschouwburg
❑ ‘Chapter 4: Sold’ – Ève Chabanon [tot 
4/9] 

Botanique
❑ ‘Home game’ – Memymom [tot 1/8] 
❑ ‘Bounce’ – Stephan Balleux en Porz 
an Park [16/9 tot 21/11] ❑ ‘The Inmost 
Cell’ – Eva L’Hoest [16/9 tot 21/11] 

BOZAR 
❑ Roger Raveel (1921-2013) [tot 21/7] 
❑ ‘Tuinkamer’ – Anne Daems [tot 31/10] 
❑ ‘Architecture Sculptures’ – Jacques 
Moeschal [tot 21/7] ❑ ‘Into the Mind’ 
– Sophie Whettnall [tot 21/7] 
❑ ‘Sur l’herbe’ – 10eme Arte (Almudena 
Pano et Elisa Sartori) [tot 31/8] 

CENTRALE for contemporary art
❑ ‘BXL UNIVERSEL II : multipli.city’ 
[tot 12/9] 
❑ ‘ L’hypothèse d’une porte’ [tot 12/9] 
❑ ‘Deuxième saison’ – Lucas Castel & 
Mathilde Mahoudeau [tot 12/9] 

Cinematek
❑ ‘Fernand Schirren. Le pianiste 
accompagnateur de films muets ‘ [tot 31/8] 

CLEARING
❑ ‘Hues’ – Hugh Hayden [tot 17/7] 
❑ ‘Extra Sweet Harony’ – Loïc Raguénès 
[tot 17/7] 

Contretype
❑ ‘The end of a line’ – Charif Benhelima 
[tot 12/9] ❑ ‘Rémanence’ – Yves 
Piedboeuf [tot 12/9] 

Fondation CAB
❑ ‘ Structures of radical will’ – Yvonne 
Rainer, stanley brouwn, Robert Morris, 
François Morellet, Béatrice Balcou, 
Kapwani Kiwanga… [tot 24/7] 

Gosset site
❑ ‘The HISK Affair. Curatoren: Sam 
Steverlynck en Pieter Vermeulen. 
Scenografie: Walt Van Beek’ – Eerste- en 
tweedejaars kandidaat-laureaten HISK 
[tot 18/7] 

Hopstreet
❑ ‘Flying Shells’ – Thorsten Brinkmann 
[9/9 tot 30/10] 

iMAL
❑ ‘Hyper Organisms’ – Katherine 
Melançon, Li Yi-fan, Mathieu 
Zurstrassen, Katerina Undo… [tot 19/9] 

Jan Mot
❑ David Lamelas, Ian Wilson [tot 24/7] 

Joods Museum van België
❑ ‘Ellis Island’ – Armando Andrade 
Tudela, Miriam Cahn, Latifa Echakhch, 
Naama Tsabar, Lawrence Weiner… [tot 
29/8] ❑ ‘Something is happening ‘ – 
Mathieu Pernot [tot 19/9] 

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
❑ ‘Purification’ – Bill Viola [tot 1/8] 
❑ ‘Aboriginal Art’ [tot 1/8]  
❑ ‘Carta Canta’ – Pierre Alechinsky [tot 
1/8] ❑ ‘Vision Paintings’ – Thomas 
Houseago [tot 1/8] 

La Loge
❑ ‘Poems I Will Never Release, 
2007-2017’ – Chiara Fumai [9/9 tot 
13/11] 

Mendes Wood DM
❑ Michael Dean [tot 14/8] 
❑ ‘Consequential Landscape’ – Mimi 
Lauter [tot 14/8] 
❑ Alma Allen [9/9 tot 2/10] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
❑ ‘Regenerate’ – Marie Zolamian, 
Carlos Caballero, Sandrine Morgante, 
Camille Picquot, Tom Hallet… [tot 15/8] 
❑ ‘The Ultimate Kiss’ – Jacqueline de 
Jong [tot 15/8] ❑ ‘Poèmes Industriels, 
Lettres Ouvertes’ – Marcel Broodthaers 
[10/9 tot 9/1/2022] 
❑ ‘Wiertz’s Revolt, Chapter 0 ‘ – R. H. 
Quaytman [10/9 tot 9/1/2022] 

Xavier Hufkens
❑ Cathy Wilkes [tot 24/7]  
❑ ‘Group Exhibition. Gridscape’ [tot 21/8] 
❑ Huma Bhabha [9/9 tot 16/10] 
❑ Lynda Benglis [9/9 tot 16/10] 

Charleroi

BPS 22
❑ ‘Jolly Roger’ – ELNINO76 [tot 12/9] 
❑ ‘Lettres de misarchie. Charleroi-
Chicoutimi’ [tot 12/9] 
❑ ‘Merci Facteur! Mail Art #3’ – 
Metallic Avau, Ben Tripe [tot 12/9] 
❑ ‘Festival Papier Carbone. Été 
Carbone’ – Femixion, Le Marché Noir, 
Silex Éditions, Team Grafik [tot 12/9] 

Musée de la Photographie
❑ ‘I am not seen’ – Aurore Dal Mas [tot 
19/9] ❑ ‘18e Prix national Photographie 
Ouverte’ [tot 19/9] ❑ ‘NOOR / PULSE’ 
– Nina Berman, Tanya Habjouqa, Sanne 
de Wilde, Kadir van Lohuizen, Olga 
Kravets… [tot 19/9] ❑ ‘Retour sur 
images. Concours de forts de résistance 
du journal Le Soir’ [tot 19/9] 

Deinze

Museum van Deinze en de Leiestreek 
(Mudel)
❑ ‘Making My Past’ – Michel Buylen 
[tot 12/9] ❑ ‘Collectiepresentatie 
Topstukken en nieuwe aanwinsten’ – 
Gustave Van de Woestyne, George Minne, 
Emile Claus, Raoul De Keyser, Lode 
Laperre… [tot 19/9] 

platvvorm
❑ ‘[RR] stemmingen’ – Ode de Kort, 
Benoît Félix, Myrthe van der Mark, 
Ronny Delrue… [tot 1/8] 

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
❑ ‘Zes permanente kunstwerken. Een 
tentoonstelling ter gelegenheid van de 
heropening van het gerenoveerde 
museum’ – Lieve D’hondt, Lili Dujourie, 
Bjarne Melgaard, Kelly Schacht, Niele 
Toroni, David Tremlett [5/9 tot 10/10] 
❑ ‘Beeldentuin – hoogtepunten uit de 
rijke geschiedenis – en toekomst – van 
het museum’ – Paul Van Gysegem, Bernd 
Lohaus, Karel De Meester, Isa Genzken, 
Gary Hume, Rirkrit Tiravanija [vanaf 5/9] 
❑ ‘Online tentoonstelling: Jozef Mees. 
Architect van een collectie’ [5/9 tot 
31/12] 

Drogenbos

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst
❑ ‘Gesticulating … Wildly’ – Helen Anna 
Flanagan [tot 15/8] ❑ ‘Die Module 
spielen verrückt’ – Alexandra Tretter [tot 
15/8] ❑ Francis Feidler [4/9 tot 28/11] 

Genk

C-mine
❑ ‘SHOUT. 5 Europese graphic 
art-iconen’ – Anthony Burrill, Eike König, 
James Joyce, Marco Oggian, Morag 
Myerscough [tot 26/9] 

CIAP (C-mine)
❑ ‘You may never know what’s causing 
all the trafic’ – Marina Sula [tot 11/9] 

Gent

Design Museum Gent
❑ ‘Home Stories. 100 Years, 20 
Visionary Interiors’ [tot 22/8]  
❑ ‘Het Bureau’ [tot 22/8] 

Kunsthal Gent 
❑ ‘Spatial Intervention KHG#01’ – 
Olivier Goethals [tot 31/5/2022] 
❑ ‘Crisis of Masculinity’ – Egon Van 
Herreweghe & Thomas Min [tot 
31/5/2022] ❑ ‘Unreliable sources’ – 
Steve Van den Bosch [tot 31/5/2022] 
❑ Prem Krishnamurthy [tot 31/5/2022] 
❑ ‘Everything in this world has two 
handles’ – Rudy Guedji [tot 31/5/2022] 
❑ ‘Housebroken’ – Nina Beier [tot 
31/5/2022] ❑ ‘La Fabrique d’un Single 
screen’ – Joëlle Tuerlinckx [tot 
31/5/2022] ❑ ‘Keepsake’ – Charlotte 
Stuby [tot 31/5/2022] ❑ ‘Syllabus’ 
– Jesse Jones [tot 31/5/2022] 
❑ ‘Spatial intervention KHG#03’ – 
Olivier Goethals [tot 31/5/2022] 
❑ ‘Skin-like’ – Eva Fàbregas [tot 
31/5/2022] ❑ ‘Zomersalon 2021 – Buy 
Local #2’ [tot 29/8] 

Museum voor Schone Kunsten Gent
❑ ‘Written Room’ – Parastou Forouhar 
[tot 31/12] ❑ ‘De Pantoloog (danke 
Schön)’ – Patrick Van Caeckenbergh [tot 
21/10/2022] ❑ ‘Jong geleerd!’ [tot 
11/9] ❑ ‘De collectie. Ontdek de 40 
vernieuwde zalen’ 

SMAK
❑ ‘Broodthaerskabinet’ [tot 28/12] 
❑ ‘Uit de Collectie: La Collection et son 
Double’ [tot 3/10] ❑ ‘De Vrienden v/h 
S.M.A.K. tonen Neo Matloga’ [tot 29/8] 
❑ ‘Native Brasil/Alien Brasil’ – Anna 
Bella Geiger [tot 7/11] ❑ ‘Park 
Centraal. Een culturele zomer in het 
Citadelpark’ [tot 3/10] ❑ ‘Geology’ 
– Marie Julia Bollansée [tot 3/10]  
❑ ‘De Gids’ – Adam Leech [tot 3/10] 
❑ ‘Uit de Collectie: De Kleine Catalogus 
van de Collectie van S.M.A.K. De 
Tentoonstelling ‘deel 1’’ [tot 6/3/2022] 
❑ ‘Prijs van de Vrienden v/h S.M.A.K.’ 
– Jimena Chávez Delion, Mark Grootes 
en Angyvir Padilla [tot 3/10] 

VANDENHOVE Centrum voor 
Architectuur en Kunst / UGent
❑ ‘The Other Japan’ [24/8 tot 11/9] 

Hasselt

Cultuurcentrum Hasselt
❑ Rébecca Dautremer, Walker Evans & 
Dorothea Lange [15/8 tot 12/9] 

Modemuseum Hasselt
❑ ‘Activewear – Gastcuratoren: Elodie 
Ouédraogo en Olivia Borlée’ [tot 30/12] 

Z33
❑ ‘Current Age. The (in)visible networks’ 
[tot 1/8] ❑ ‘Lives of Forms’ – Kamrooz 
Aram & Iman Issa [tot 1/8] ❑ ‘If Need 
Be’ – Pejvak (Rouzbeh Akhbari & Felix 
Kalmenson) [tot 22/8] ❑ ‘The Sustainist 
Gaze’ – Kristof Vrancken [tot 22/8] 

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – 
CID
❑ ‘In the age of post-drought. De 
Aquatische Toestand ‘ [tot 25/7] 
❑ ‘Terre Mère ‘ – Kaspar Hamacher [tot 
26/9] ❑ ‘Materia. Prix Jeunes Artistes 
du Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles’ [tot 26/9] 

MAC’s – Grand-Hornu
❑ ‘Cento’ – James Welling [tot 29/8] 
❑ ‘Zoals de muur die op de klimop 
wacht’ – Fiona Tan, Daniel Turner, Oriol 
Vilanova [tot 29/8]

Ittre

Musée Marthe Donas
❑ ‘Parcours dans l’œuvre de Marthe 
Donas’ [tot 15/8]

Kasterlee

Frans Masereel Centrum
❑ ‘The Kasterlee Case’ – Walter 
Swennen [tot 29/8] 

Kemzeke

Verbeke Foundation
❑ ‘Natura Naturata’ [tot 31/10] 
❑ ‘Sjoerd Buisman. Retrospectieve’ [tot 
31/10] ❑ ‘Collages’ – Denmark, Ludo 
Giels, Jacques van Griethuysen, Marc de 
Roover, Tinca Veerman [tot 31/10] 
❑ ‘Sander Buyck, Marc Claes, Joris De 
Rycke, Jan Doms, Frits Jeuris, Pedram 
Kargar, Thijs Van der Linden, Peter Van 
Loon, Rooftoptiger, Luca Vanello’ [tot 
31/10] ❑ ‘Panamarenko – Tribute II, 
Journey to the Stars’ [tot 31/10] 
❑ ‘Book: Jacques van Griethuysen, 
Curiorama’ [tot 31/10] 

Knokke

Canadasquare
❑ ‘De Eerste Parade’ – Eugène 
Dodeigne, Ossip Zadkine, Valérie 
Mannaerts, Thomas Lerooy, Mark 
Manders… [tot 11/11] 

Koksijde 

Kunstencentrum Ten Bogaerde
❑ ‘DACH. Een selectie uit de collectie 
van het S.M.A.K’ [tot 14/11] 

Kortrijk

Be-Part Kortrijk
❑ ‘Paradise Kortrijk 2021. Triënnale 
voor actuele kunst’ [tot 24/10] 

Leuven

Faculty Club Leuven
❑ ‘Galerie Transit te gast’ – Wouter 
Feyaerts, Thomas Huber, Mehdi-Georges 
Lahlou, Allart Lakke, Tom Polo… [tot 
31/12] 

M Leuven
❑ ‘M-collectie. Alles voor de vorm’ [tot 
26/2/2023] 
❑ ‘Druk! Werk!’ [tot 5/9] 
❑ ‘Collectie: Bewogen’ [tot 4/9/2022] 
❑ ‘Collectie: Neem je Tijd’ [tot 
23/4/2023] 
❑ ‘Collectiepresentatie: The Constant 
Glitch’ [tot 5/9] 
❑ Vincent Geyskens [tot 9/9] 
❑ Alexis Gautier [17/9 tot 20/3/2022] 

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
❑ ‘Roger Raveel – De wordingsjaren: 
1941-1950’ [tot 1/8] 
❑ ‘Zien, denken, schilderen. Een gesprek 
met Roger Raveel’ – Jean Brusselmans, 
Asger Jorn, Dan Van Severen, Raoul De 
Keyser, Marthe Wéry… [tot 18/7] 
❑ ‘Subtiliteiten’ – Dan Van Severen & 
Roger Raveel [1/8 tot 7/11] ❑ ‘Door het 
doek het schilderij. Een zoektocht naar 
de meester I.s.m. LUCA School of Arts & 
Claessens Canvas’ [8/8 tot 24/10]

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
❑ ‘AL GAL’ [tot 22/8] 

De Garage, ruimte voor actuele kunst
❑ ‘Eén enorme seconde’ – Rein Dufait 
[tot 29/8] ❑ ‘Doppelganger ‘ – Hans 
Demeulenaere [tot 29/8] 

Galerie Transit
❑ ‘Two portraits’ – Tom Polo [tot 15/8] 
❑ ‘Japanese Series’ – Jenny Watson [tot 
15/8] ❑ ‘Recent works’ – Arne Bastien, 
Daniël Bellon, Johan Creten & Nikita 
Kadan [tot 15/8] ❑ ‘C’est dans ma 
nature’ – Johan Creten [29/8 tot 17/10]

Namur

Le Delta
❑ ‘Espace muséal – Pop art & 
Féminisme’ – Evelyne Axell (1935-
1972) [tot 1/8] ❑ ‘Au soleil du grand 
Est’ – Martine Canneel [tot 1/8] 
❑ ‘Peintures 2001-2021’ – Christian 
Sorg Caminando [tot 1/8] ❑ Johan 
Parmentier [tot 1/8] ❑ ‘La nuit remue, 
2020’ – Nathalie Hannecart [tot 29/8] 
❑ ‘poule’ – Christophe Terlinden [15/7 
tot 1/9] ❑ ‘ayaaah’ – Fabian De Backer 
[16/7 tot 8/8] ❑ ‘Roma’ – Yoann van 
Parys [13/8 tot 5/9] ❑ ‘Les Gorgan 
(1995-2015)’ – Mathieu Pernot [28/8 
tot 24/10] ❑ ‘Espace muséal – Espèces 
d’espaces’ – Henri Michaux, Evelyne 
Axell, Carolee Scheenemann, Lili 
Dujourie, Peter Saul… [11/9 tot 
28/8/2022] 

Musée Félicien Rops
❑ ‘Un été impressionniste. De Rops à 
Ensor. Les collections du musée d’Ixelles’ 
[tot 3/10]

Ninove

garage neven
❑ Jesse Cremers [28/8 tot 29/8] 
❑ Marthe Coolens [11/9 tot 12/9] 

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
❑ ‘De Collectie – Een nieuw verhaal 
voor Mu.ZEE’ ❑ ‘Enter#13 : La Eterna 
Juventud’ – Olivia Hernaïz [tot 29/8] 
❑ ‘Birth of a Mother’ – Julie 
Scheurweghs [4/9 tot 2/1/2022] 
❑ ‘Gravend naar de toekomst’ – Maarten 
Vanden Eynde [4/9 tot 6/1/2022] 

Oudenaarde

MOU – Museum Oudenaarde en de 
Vlaamse Ardennen
❑ ‘Universus. Sculpturen 1999-2021’ – 
Johan Tahon [tot 30/9] 

Sint-Amands

Emile Verhaerenmuseum
❑ ‘L’Art de la Distance’ – Nikolaas 
Demoen [tot 29/8] ❑ ‘Espana negra: 
Verhaeren’ – Lola Lasurt / Dario de 
Regoyos [12/9 tot 28/11] 

Sint-Martens-Latem

Museum Gevaert-Minne
❑ Malfait & Raveel [15/8 tot 15/10] 

Woning Van Wassenhove
❑ ‘Interstices’ – Terre Thaemlitz [tot 1/8] 

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
❑ ‘D’une image l’Autre’ – Antoine 
Doyen, Sylvie Macias Diaz, Andrea 
Radermacher-Mennnicken, Christopher 
Roxs [tot 15/9] 

Tervuren

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
❑ ‘Mabele eleki lola! De aarde, 
stralender dan het paradijs’ – Freddy 
Tsimba [tot 15/8] 

Tongeren

Teseum
❑ ‘Enclosed’ – Craigie Horsfield, Peng 
Yu, Jacqueline Mesmaeker, Donna 
Kukama, Jimmie Durham… [tot 3/10] 

Turnhout

De Warande
❑ Femmy Otten [tot 7/11]

Veurne

Emergent
❑ ‘Where The Interior Begins’ – 
Almudena Lobera [tot 12/9] ❑ ‘Au delà 
… en deçà’ – Ariane Loze [tot 12/9] 
❑ ‘Tangled Embrace’ – Liesbeth 
Henderickx [tot 12/9] 

Watou

Kasteelstraat1 – Pavilion 
Contemporary Art Watou
❑ Mario De Brabandere [tot 1/8] 
❑ ‘Sporen van binnen en buiten’ – Bram 
Van Breda – Jo Van Rijckeghem [8/8 tot 
5/9] 

Kunstenfestival Watou
❑ ‘Watou 2021’ – Stefan Hertmans / 
Tracey Emin, Mark Manders, Neo 
Matloga, Esther Kläs & Gustavo 
Gomes… [tot 5/9] 

Welle

Galerie EL
❑ ‘Se frayer un chemin’ – Eric De Smet / 
Denis Pondruel [5/9 tot 3/10] 

Duitsland
Aachen

Kunsthaus NRW Kornelimünster
❑ ‘inszenierungen des zeigens – Zur 
Geschichte und Gegenwart der 
Klosterresidenz Kornelimünster’ – 
Natascha Borowsky, Volker Hermes, 
Lyoudmila Milanova, Thomas Musehold, 
Evamaria Schaller [tot 12/9] 

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
❑ ‘Lovely Creatures. Animals in Art’  
[tot 12/9] 
❑ ‘Sweet Lies. Rethinking Identity’  
[tot 12/9] 

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
❑ ‘Ghost Light’ – Thomas Dozol [tot 5/9] 
❑ Christine Liebich / Gerold Miller [12/9 
tot 30/10] 

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
❑ ‘James Turrell: Accretion Disk’ [tot 
31/12] 
❑ ‘ Impressionism in Russia. Dawn of the 
Avant-Garde ‘ [tot 15/8] 
❑ ‘Die Sonne um Mitternacht schauen’ 
– Katharina Sieverding [28/8 tot 
9/1/2022] 

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
❑ ‘State and Nature’ [17/7 tot 31/10] 

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
❑ ‘Werner Düttmann. Building. Berlin’ 
[tot 29/8] 
❑ ‘Memories in Music Outdoor Audio 
Walks’ [tot 7/8] 

Akademie der Künste – Pariser Platz
❑ ‘ Picture Cellar. Murals’ – Manfred 
Böttcher, Harald Metzkes, Ernst 
Schroeder, Horst Zickelbein [tot 19/9] 
❑ ‘Arbeit am Gedächtnis – Transforming 
Archives’ – Arnold Dreyblatt, Alexander 
Kluge, Candice Breitz, Robert Wilson, 
Miroslaw Bałka… [tot 19/9] 

Alte Nationalgalerie
❑ ‘Reflections on Painting. Gerhard 
Richter’s Birkenau Series at the Alte 
Nationalgalerie’ [tot 3/10] 

Berlinische Galerie
❑ ‘Anything Goes? Berlin Architecture in 
the 1980s’ [tot 16/8] 

Brücke-Museum
❑ ‘Werner Düttmann. Building. Berlin’ 
[tot 29/8] 

DAAD Galerie
❑ ‘BEY002’ – Paola Yacoub [tot 19/9]

Oproep voor inzendingen : Souvenir & Residu 

Voor het vierde nummer van het DeFKa Research SC 
Magazine, nodigen wij kunstenaars, schrijvers, 

architecten, musici etc. uit om een (beeldend) essay -
exposé, manifest, compositie - aan te leveren. Inzenden 

voor 1 september 2021 naar info@defka.nl. 
Artikelen in tekst, beeld of combi, maximaal 4500 

woorden of maximaal 6 pagina’s A4. Tekstbijdragen 
aanleveren in docx, beeldmateriaal in jpg, minimaal 300 

dpi. Specifieke beeldopmaak in overleg. Formaat 
tijdschrift is A4. Na overleg volgt publicatie. 

Verschijningsdatum: november 2021, indien mogelijk 
tijdens publieke presentatie met performances, 

toelichtingen en expo. 

DeFKa Research 
kunst, filosofie, wetenschap

http://defkaresearch.com info@defka.nl 

Call for submissions : Souvenir & Residue

DeFKa Research SC Magazine invites artists, authors, 
architects, musicians etc. to submit a (visual) essay -

exposé, manifest, composition– on Souvenir & Residu. 
Maximum of 4500 words or 6 pages A4 (text and/or 

visual). Deadline is Sept. 1st 2021. Please send 
submissions to info@defka.nl. Publication and 

presentation will be in November 2021. 
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Gemäldegalerie
❑ ‘Late Gothic. The Birth of Modernity’ 
[tot 5/9] 

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
❑ ‘Fat to Ashes’ – Pauline Curnier Jardin 
[tot 19/9] ❑ ‘Scratching the Surface’ 
[tot 7/11] ❑ ‘Von der Sprache aus. 
Joseph Beuys zum 100. Geburtstag’ [tot 
19/9] ❑ ‘Preis der Nationalgalerie 2021’ 
[16/9 tot 27/2/2022] 

Haus der Kulturen der Welt
❑ ‘Investigative Commons’ [tot 8/8] 
❑ ‘Kosmoskopien’ – Nicholas Bussmann 
[26/8 tot 19/9] 

KINDL – Zentrum für zeitgenössische 
Kunst
❑ ‘La lumière qui fait le bonheur…’ – 
Georges Adéagbo [tot 25/7] 
❑ ‘Demokratie heute. Probleme der 
Repräsentation – Group exhibition’ [tot 
25/7] ❑ ‘Walls Have Feelings’ – Eli 
Cortiñas [tot 25/7] ❑ ‘Ende Neu – Group 
exhibition’ [29/8 tot 6/2/2022] 
❑ ‘Good ended happily’ – Basir 
Mahmood [29/8 tot 27/2/2022] 
❑ Tatjana Doll [19/9 tot 27/2/2022] 
❑ Alexandra Bircken [19/9 tot 
15/5/2022] 

Kunstgewerbemuseum
❑ ‘Design Lab #7. Talk to Me! 
Consulting the Collections’ [tot 31/7] 
❑ ‘Design Lab #8. Material Loops – 
Paths to a Circular Future’ [tot 29/8] 

Kupferstichkabinett
❑ ‘Making things. Drawing, Action, 
Language 1970–2006’ – Tomas Schmit 
[15/9 tot 19/1/2022] 

KW Berlin
❑ ‘Zeros and Ones’ – Lutz Bacher, Jef 
Geys, Lee Lozano, Ketty La Rocca, 
Sturtevant… [tot 19/9] ❑ ‘Disproof Does 
Not Equal Disbelief’ – Michael Stevenson 
[tot 19/9] ❑ stanley brouwn [tot 8/8] 
❑ ‘BPA// Exhibition 2021’ – Sofia Defino 
Leiby, Shirin Sabahi, Jana Schulz, 
Xiaopeng Zhou… [21/8 tot 19/9] 

Martin-Gropius-Bau
❑ ‘Yayoi Kusama: A Retrospective’ [tot 
15/8] ❑ ‘Woven Cosmos’ – Hella 
Jongerius [tot 15/8] ❑ ‘Everything Is 
Just for a While. 70 years of Berliner 
Festspiele revisited’ [tot 17/10] 
❑ ‘Wanwu Council’ – Zheng Bo [tot 23/8] 
❑ Thea Djordjadze [19/9 tot 16/1/2022] 

Museum für Fotografie
❑ ‘Paragons / Afterimages. Photographs 
from the Berlin University of the Arts 
1850-1930’ [tot 5/9] 
❑ ‘Seen By #15. Nothing Ever 
Happened (Yet)’ [tot 25/7] 

Neue Nationalgalerie
❑ ‘Die Kunst der Gesellschaft 1900 – 
1945. Die Sammlung’ [22/8 tot 
31/8/2023] ❑ ‘Alexander Calder. 
Minimal / Maximal’ [22/8 tot 13/2/2022] 
❑ ‘Rosa Barba. In a Perpetual Now’ 
[22/8 tot 16/1/2022] 

Neuer Berliner Kunstverein
❑ ‘Fassade: Die große Melancholie …’ 
– Herta Müller [tot 31/8] 
❑ ‘Circles’ – Laura Poitras [tot 8/8] 
❑ ‘Talking Back to the Media’ – Dara 
Birnbaum [tot 6/8] ❑ Barbara Kruger 
[15/9 tot 31/8/2022] ❑ ‘Tomas Schmit 
Retrospektive’ [15/9 tot 23/1/2022] 
❑ Shilpa Gupta [15/9 tot 31/1/2022] 

Schinkel Pavillon
❑ ‘Sun Rise / Sun Set’ – Max Ernst, Karl 
Blossfeldt, Henri Rousseau, Emma Kunz, 
Pierre Huyghe, Ryuichi Sakamoto, 
Rachel Rose… [tot 22/8] 

Tchoban Foundation Museum für 
Architekturzeichnung
❑ ‘Retrospective 1970–2020’ – James 
Wines and SITE [tot 25/7] 
❑ ‘Mark Fisher: Drawing Entertainment’ 
[11/9 tot 16/1/2022] 

Bielefeld

Bielefelder Kunstverein
❑ ‘TUC (Turnstile Utter Chaos)’ – Vaclav 
Pozarek [tot 1/8] ❑ ‘Abstract Nature. 
Baukunstausstellung von Pezo von 
Ellrichshausen’ [14/8 tot 13/10] 

Kunsthalle Bielefeld
❑ ‘Kompromisslos modern’ – Jacoba van 
Heemskerck [tot 5/9] ❑ ‘Öffentlichkeit/
Gegenöffentlichkeit’ – John Miller [tot 
5/9] ❑ ‘Das Museum, ein Stuhl, eine 
Lampe’ – Konstantin Grcic / Jorge Pardo 
[tot 5/9] ❑ ‘Dem Wasser Folgen 
(Prolog)’ – Katinka Bock, Catherina 
Cramer & Giulietta Ockenfuß, Enrique 
Ramírez [tot 3/10] ❑ ‘Die Denker: 
Auguste Rodin/Jeff Wall – Wir waren im 
Sturm. Blick in die Sammlung #2’ [tot 
5/9] 

Bonn

Bonner Kunstverein
❑ ‘The Holding Environment – Chapter 
II’ – Ada Frände, Jason Dodge, Co 
Westerik, Marc Kokopeli, Annika 
Eriksson… [tot 1/8] 

Bundeskunsthalle Bonn
❑ ‘Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne 
– The Original’ [tot 25/7] ❑ ‘Dress Code. 
Are you playing fashion?’ [tot 12/9] 
❑ ‘Beuys – Lehmbruck. Thinking is 
Sculpture’ [tot 1/11] ❑ ‘The Rainer 
Werner Fassbinder Method. A 
Retrospective’ [10/9 tot 6/3/2022] 

Kunstmuseum Bonn
❑ ‘Nur nichts anbrennen lassen. New 
presentation of the collection’ [tot 
1/7/2022] ❑ ‘Das Phantom der Malerei’ 
– Walter Swennen [tot 29/8] 

Bremen

Gesellschaft für Aktuelle Kunst
❑ ‘ Substrate’ – Effrosyni Kontogeorgou 
[tot 1/8] ❑ Felix Dreesen [tot 29/8] 
❑ ‘Intersections in Theory, Film and Art’ 
– Laura Mulvey and Peter Wollen [18/9 
tot 19/12] 

Kunsthalle Bremen
❑ ‘The Picasso Connection. The Artist 
and His Gallerist’ [tot 29/8] ❑ ‘Hairy 
Business. Images of Man. Part 2’ [tot 
19/9] ❑ ‘To smell with the Eyes. Images 
of Scent since the Renaissance’ [tot 15/8] 

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
❑ Alice Creischer / Kasia Fudakowski / 
Pakui Hardware [tot 8/8] ❑ ‘Album’ 
– Albrecht Fuchs [29/8 tot 21/11] 

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ ‘“Everyone Is an Artist” – Cosmopolitical 
Exercises with Joseph Beuys’ – Jenny 
Holzer, The Otolith Group, William PopeL., 
Michel Houellebecq, Greta Thunberg… 
[tot 15/8] ❑ ‘Kaprow City’ – Christoph 
Schlingensief (1960 – 2010) [tot 17/10] 

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ ‘Isa Genzken. Here and Now’ [tot 
1/11] ❑ ‘Isa Genzken. Works from 1973 
to 1983’ [tot 5/9] 

KAI 10 Raum für Kunst
❑ ‘Active Threads’ – Juan Pérez 
Agirregoikoa, Kader Attia, Cian Dayrit, 
Edith Dekyndt, Kyungah Ham, 
Magdalena Kita, Ellen Lesperance, Hana 
Miletic [tot 5/9] 

KIT – Kunst im Tunnel
❑ ‘Beyond All Reasonable Measure’ – 
Silke Schönfeld [tot 15/8] 
❑ ‘desto weiß ich doom zu sein. Young 
Art from Münster’ – Sujin Bae, Ilsuk Lee, 
Valentino Magnolo, Irina Martyshkova, 
Yoana Tuzharova [17/8 tot 14/11] 

Kunsthalle Düsseldorf
❑ ‘Journey Through A Body’ – Kate 
Cooper, Luki von der Gracht, Christina 
Quarles, Nicole Ruggiero, Tschabalala 
Self, Cajsa von Zeipel [tot 1/8] 
❑ ‘“tomodachito”. With friends’ – 
Takeoka Yūji, Nara Yoshitomo, Murase 
Kyōko, Andō Yukako, Kinoshita Ryō and 
five invited artist friends [21/8 tot 24/10] 

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
❑ ‘Feelings That Move Nowhere’ – Vika 
Kirchenbauer [tot 5/9] 

Museum Kunst Palast
❑ ‘DIE GROSSE Kunstausstellung NRW’ 
[tot 25/7] ❑ ‘Crawler, Flicker, Pierrot’ 
– Monika Stricker [tot 25/7] 
❑ ‘Barock Modern’ [25/8 tot 17/10] 

Essen

Museum Folkwang
❑ ‘The Fall’ – Tobias Zielony [tot 26/9] 
❑ ‘Photography Collection: In Hospital’ 
– Ludwig Kuffer, Andreas Langfeld, 
Elisabeth Neudörfl [30/7 tot 7/11] 
❑ ‘Global Groove. Art, Dance, 
Performance and Protest’ [13/8 tot 14/11] 
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g a l e r i e - e l . b e
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info@galerie-el .be

ERIC DE SMET — DENIS PONDRUEL

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel/Bahnwärterhaus 
❑ ‘Fiction? Better than Reality!’ – Laure 
Prouvost, Mika Rottenberg, Gabriela 
Friðriksdóttir, Rachel Maclean… [5/9 tot 
14/11] 

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
❑ ‘Radical Antiquity. Heinz Bienefeld’s 
Villas and Churches ‘ [tot 26/9] 
❑ ‘The Urban in the Periphery EAP 
architekturbild 2021 ‘ [17/7 tot 26/9] 

Frankfurter Kunstverein
❑ ‘And This is Us 2021 – Young Art from 
Frankfurt’ [tot 5/9] 

Museum für Moderne Kunst MMK
❑ ‘The Giverny Suite’ – Ja’Tovia Gary 
[tot 8/8] 
❑ ‘Sammlung at TOWER MMK’ [22/8 
tot 7/11] 

Schirn Kunsthalle Frankfurt
❑ ‘Magnetic North: Imagining Canada in 
Painting, 1910-1940’ [tot 29/8] 
❑ ‘The Great Exhibition’ – Gilbert & 
George [tot 5/9] 

Städel Museum
❑ ‘Städels Beckmann – Beckmanns 
Städel’ [tot 29/8] 
❑ ‘New Ways of Seeing. The 
Photography of the 1920s and ’30s’ [tot 
24/10] 

Freiburg

Kunstverein Freiburg
❑ ‘J’ai tué le papillon dans mon oreille’ 
– Minia Biabiany [tot 8/8] 

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
❑ ‘Modern Times. Industrial Themes in 
Painting and Photography’ [tot 26/9] 

Deichtorhallen
❑ ‘Why Should I Hesitate: Putting 
Drawings to Work’ – William Kentridge 
[tot 2/8] 
❑ ‘Photography Projections Installations 
2020–1966’ – Katharina Sieverding [tot 
25/7] 
❑ ‘Family Affairs. Family in Current 
Photography’ [tot 18/7] 

Hamburger Kunsthalle
❑ ‘Eight Centuries of Art. The 
Permanent Collection of the Hamburger 
Kunsthalle’ [tot 31/12/2023] 
❑ ‘Unfinished Stories. Stories from the 
Collection’ [tot 5/12] ❑ ‘Back then has 
always been now – Painting since 1947 
reconsidered’ [tot 5/9] 
❑ ‘Walter Gramatté and Hamburg’ [tot 
25/7] ❑ ‘Series. Prints from Warhol to 
Wool’ [tot 15/8] ❑ ‘On Hybrid Creatures. 
Sculpture in Modernism’ [tot 31/7] 
❑ ‘Out of Space’ – Charlotte Posenenske, 
Gordon Matta-Clark, Bruce Nauman, 
Monika Sosnowska, Armin Keplinger… 
[tot 28/11] ❑ ‘Raphael. The Impact of a 
Genius’ [tot 3/10] 

Kunsthaus Hamburg
❑ ‘From creatures to creators’ – Alfred 
Kubin, Emmanuel Van der Auwera, Pakui 
Hardware, Steffen Zillig… [24/7 tot 19/9] 

Kunstverein Hamburg
❑ ‘The Three Little Pigs’ – Albert Serra 
[tot 15/8] 
❑ ‘Peter Ernst Eiffe & Friends’ – Jef 
Geys, Annette Wehrmann, Sigmar Polke, 
iLL, Jacqueline de Jong… [tot 15/8] 

Hannover

Kestner Gesellschaft
❑ ‘Mother Tongue’ – Camille Henrot [tot 
8/8] ❑ ‘Lost and Found’ – Susan Hiller 
[tot 8/8] ❑ ‘The Future Should Always 
Be Better’ – Sharon Lockhart [tot 8/8] 
❑ ‘My Saints’ – Moyra Davey [tot 8/8] 
❑ ‘Joseph Beuys. 100!’ [tot 8/8] 
❑ ‘Broken Gargoyles’ – Diamanda Galás 
[tot 8/8] ❑ ‘Stage Fright ‘ – Nicolas 
Party [12/9 tot 9/1/2022] 
❑ ‘Fair Game’ – Ericka Beckman [12/9 
tot 9/1/2022] ❑ ‘Let it come, Let it 
come: The time we can love’ – Tim 
Etchells [12/9 tot 9/1/2022] 
❑ Jongsuk Yoon [12/9 tot 9/1/2022] 

Kunstverein Hannover
❑ ‘No Body Get a Head, 1991–2020’ – 
Pieter Schoolwerth [tot 8/8] 

Sprengel Museum Hannover
❑ ‘Elementarteile. Grundbausteine des 
Sprengel Museum Hannover und seiner 
Kunst’ [tot 31/12/2023] 
❑ ‘BIG! Großformate aus der Sammlung 
des Sprengel Museum Hannover’ [tot 5/9] 

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
❑ ‘It changed radically: grew fur again, 
lost it, developed scales, lost them’ – 
Gitte Villesen [23/7 tot 19/9] 
❑ ‘With a view to a later date, or never’ 
– Emma Hedditch, Lili Huston-Herterich 
& Jean-Paul Kelly [23/7 tot 19/9] 

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
❑ ‘ZKM_Gameplay. The next level’ [tot 
30/1/2022] ❑ ‘Writing the History of the 
Future – The ZKM Collection’ [tot 
9/1/2022] ❑ ‘Critical Zones. 
Observatories for Earthly Politics’ [tot 
9/1/2022] ❑ ‘Connected to Life’ – 
Chiharu Shiota [tot 5/9] 
❑ ‘CryptoArt. It’s Not About Money’ [tot 
18/7] ❑ ‘BarabásiLab. Hidden Patterns’ 
[tot 16/1/2022] ❑ ‘Talking Tubes’ – 
Jean-Remy [tot 19/9] 

Kiel

Kunsthalle zu Kiel
❑ ‘The Magic of Reality’ – Albert 
Aereboe (1889 –1970) [tot 5/9] 
❑ ‘Joseph Beuys – Art for Everyone. 
Multiples and Prints from the Collection’ 
[tot 24/10] 

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
❑ ‘Joseph Beuys. Sammlungshighlights 
zum 100. Geburtstag’ [tot 6/9] 

Köln

Kolumba Kunstmuseum
❑ ‘The subtle interplay between the I 
and the me. Art and Choreography’ – 
Richard Tuttle, Anne Teresa De 
Keersmaeker/Rosas, Esther Kläs, 
Bernhard Leitner… [tot 16/8] 

Museum Ludwig
❑ ‘Schultze Projects #2: Avery Singer’ 
[tot 31/10] ❑ ‘Sisi in Private. The 
Empress’s Photo Albums’ [tot 19/9] 
❑ ‘2020 Wolfgang Hahn Prize’ – Betye 
Saar [tot 12/9] ❑ ‘In Situ: Photo Stories 
on Migration’ [tot 3/10] 
❑ Boaz Kaizman [3/9 tot 9/1/2022] 

Rautenstrauch-Joest-Museum – 
Kulturen der Welt
❑ ‘RESIST! The art of resistance’ [tot 
5/9] 

SK Stiftung Kultur
❑ ‘From Becher to Blume. Photographs 
from the Garnatz Collection and Die 
Photographische Sammlung/ SK Stiftung 
Kultur in Dialogue’ [tot 8/8] 
❑ ‘Head Studies’ – Rebecca Unz [tot 
8/8] ❑ ‘Inszenierung/Inspiration – Tanz 
und Fotografie’ [tot 20/2/2022] 

Temporary Gallery
❑ ‘A rock formation, a stream, a wood, a 
cloud’ – Judith Röder [tot 17/10] 

Wallraf-Richartz-Museum
❑ ‘Bon Voyage, Signac! An Impressionist 
journey through our collection’ [tot 15/8] 
❑ ‘Under the Skin. The Thrilling 
Naturalism of the Spanish Baroque ‘ [tot 
24/4/2022] ❑ ‘Eros and Power – Trilogy 
III · Judith, Omphale & Co’ [tot 15/8] 

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
❑ ‘Artificial Biotopes’ – Lehmbruck – 
Kolbe – Mies van der Rohe [tot 29/8] 

Kaiser Wilhelm Museum
❑ ‘Collection Satellite #6: suddenly, one 
could be just like the other’ – Marcel 
Odenbach [tot 24/10] ❑ ‘Kunst = Mensch. 
Joseph Beuys in Krefeld’ [tot 1/8] 

Leverkusen

Museum Morsbroich
❑ ‘Der Katalysator. Joseph Beuys und 
Demokratie heute’ [tot 29/8] 
❑ ‘Manifestationen. Grafische Entwürfe 
1958–2021’ – Franz Erhard Walther [tot 
29/8] 

Mannheim

Kunsthalle Mannheim
❑ ‘Remembering: From the History of an 
Institution’ [tot 4/10] ❑ ‘Collection’ [tot 
1/11] ❑ Anselm Kiefer [tot 22/8] 
❑ James Ensor [tot 3/10] 

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
❑ ‘Portraits’ – Ghislaine Leung [tot 24/10] 
❑ ‘Werkstattbericht. Sammlung/Archiv 
Andersch (Beuys)’ [tot 24/10] 
❑ ‘Institutionskritik. Das Museum als Ort 
der permanenten Konferenz (J.B.)’ – 
Joseph Beuys, La Monte Young, Daniel 
Spoerri, Dorothy Iannone, Dieter Roth… 
[tot 24/10] 

München

Alte Pinakothek
❑ ‘Thinking of the Neue… Masterpieces 
from the Neue Pinakothek at the Alte 
Pinakothek and the Sammlung Schack’ 
[tot 31/12] ❑ ‘Jan Brueghel the Elder 
(1568-1625). The Neuburg Seasons Visit 
The Alte Pinakothek’ [tot 26/9] 
❑ ‘The So-Called ‘Pfirt Altarpiece’ from 
The Cranach Workshop: A Restored 
Masterpiece from The Staatsgalerie 
Aschaffenburg’ [tot 26/9] 
❑ ‘Small, 19th-Century French bronze 
figures’ [20/7 tot 3/10] 

Haus der Kunst
❑ ‘I am not sea, I am not land ‘ – Cyrill 
Lachauer [tot 12/9] ❑ ‘frontier’ 
– Phyllida Barlow [tot 25/7] ❑ ‘Sweat’ 
– Kaylene Whiskey, Isaac Julien, Michele 
Rizzo, Natalia LL, Sunil Gupta… [tot 
9/1/2022] ❑ ‘Tune’ – William Basinski, 
Nkisi, Beatrice Dillon, JJJJJerome 
Ellis… [tot 10/3/2022] 

Kunstbau München/Lenbachhaus
❑ ‘Brushstrokes. The art of putting the 
right color in the right spot’ [tot 31/12] 
❑ ‘Looking at the Sun at Midnight. 
Contemporary Art from the Lenbachhaus 
and the KiCo Foundation’ [tot 29/8] 
❑ ‘Under the Open Sky. Traveling with 
Wassily Kandinsky and Gabriele Münter’ 
[tot 30/1/2022] ❑ Michaela Eichwald 
[tot 12/9] ❑ ‘Space in Action / Action in 
Space’ – Jeppe Hein [17/7 tot 3/10] 

Museum Brandhorst
❑ ‘Spot On: German Pop’ [tot 
30/4/2022] ❑ Alexandra Bircken [28/7 
tot 16/1/2022] 

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
❑ ‘Futuro. A Flying Saucer in Town’ [tot 
22/2/2022] ❑ ‘Sound of Design’ [tot 
2/2/2022] ❑ ‘Georg Baselitz. The 
donation’ [tot 31/12] ❑ Hanne Darboven, 
Günther Förg, Sol LeWitt [tot 31/7] 
❑ ‘Howl’ – Anish Kapoor [tot 14/11] 
❑ ‘Au rendez-vous des amis. Modernism 
in Dialogue with Contemporary Art from 
the Sammlung Goetz’ [tot 16/1/2022] 
❑ ‘Still Life, a presentation by the 
Stiftung Ann und Jürgen Wilde in 
dialogue with contemporary works from 
the Sammlung Goetz’ [tot 19/9] 
❑ ‘Re-enactments’ – Francis Alÿs [tot 
5/9] ❑ ‘Look at this’ – David Shrigley, 
Gerhard Richter, Magdalena Jetelová, 
Kristina Buch… [tot 19/9] 
❑ ‘I transmit. Joseph Beuys’ 100th 
anniversary’ [tot 10/10] 

Münster

Kunsthaus Kannen
❑ ‘Wellenlänge. Werkschau zu Kunst und 
Psychiatrie’ [tot 12/9] 

Westfälischer Kunstverein
❑ ‘The Other: A Familiar Story’ – Maria 
D. Rapicavoli [tot 8/8] 

Neuss

Langen Foundation – Raketenstation 
Hombroich
❑ ‘Kausalkonsequenz’ – Alicja Kwade 
[tot 8/8] ❑ ‘Ein Museum der Unordnung’ 
– Daniel Spoerri [7/9 tot 13/3/2022] 

Thomas Schütte Foundation
❑ ‘Skizzen zum Projekt Großes Theater’ 
– Thomas Schütte [tot 1/8] 
❑ Cristina Iglesias [3/9 tot 19/12] 

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
❑ ‘Streets, Fashion, Nudes, Still Lifes’ 
– Barbara Probst [tot 12/9] 

Neues Museum Nürnberg
❑ ‘Painterly. From Warhol and Twombly 
to Today – Paintings from the Museum 
Brandhorst’ [tot 5/9] ❑ ‘Art Attacks! 50 
Years of Public Art in Nuremberg’ [tot 
7/11] 

Remagen

Arp Museum Bahnhof Rolandseck
❑ ‘Rodin / Arp’ [tot 14/11] 

Reutlingen

Kunstmuseum Reutlingen
❑ ‘nicht geheuer’ – Peter Buggenhout 
[tot 12/9] 

Rheinsberg

Kurt Tucholsky Literaturmuseum
❑ ‘Richard Deacon. On the Surface’ [tot 
28/8] 

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
❑ Mariana Castillo Deball [tot 8/8] 
❑ ‘Fliegender Markt’ – Michael Beutler 
[tot 10/10] ❑ Anna Boghiguian [3/9 tot 
9/1/2022] 

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
❑ ‘Kamm, Pastell und Buttermilch’ 
– Willi Baumeister, Adolf Hölzel, Fritz 
Seitz [tot 26/9] ❑ ‘Frischzelle_27’ 
– Claudia Magdalena Merk [tot 26/9] 
❑ ‘Women concrete artists’ – Sophie 
Taeuber-Arp, Charlotte Posenenske, Sonia 
Delaunay, Geneviève Claisse… [tot 27/10] 

Staatsgalerie Stuttgart
❑ ‘With All the Senses! French 
Paintings’ [tot 5/9] ❑ ‘Joseph Beuys. Der 
Raumkurator’ [tot 5/9] ❑ ‘Trotz Allem. 
Ein jüdisches Schicksal’ – Fred Uhlman 
[tot 24/10] 

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
❑ ‘ReferenzRäume’ – Mischa Kuball [tot 
19/9] ❑ ‘Oil. Beauty and Horror in the 
Petrol Age’ [4/9 tot 9/1/2022] 

Kunstverein Wolfsburg
❑ ‘Das Unerwartete’ – Wanda Dubrau, 
Elizabeth Wurst, Ann Oren, Sophie 
Brauckmann, Tobias Dostal [23/7 tot 12/9] 

Frankrijk
Dunkerque

Frac Grand Large
❑ ‘Archipelago – residency programme’ 
[tot 31/12] ❑ ‘The mobile exhibition’ – 
Yona Friedman [tot 31/12] 
❑ Eddie Ladoire [tot 29/8] ❑ ‘Run Test’ 
– Donovan Le Coadou [tot 21/11] 
❑ ‘Scanner’ – Delphine Reist [tot 2/1/2022] 

Metz

Centre Pompidou Metz
❑ ‘Des mondes construits. Un choix de 
sculptures du Centre Pompidou’ [tot 
23/8] ❑ ‘Chagall. Le passeur de lumière’ 
[tot 30/8] ❑ ‘Aerodream. Architecture, 
design et structures gonflables, 
1950-2020’ [tot 23/8] ❑ ‘Le désir 
attrapé par le masque, 2021’ – Annette 
Messager [tot 20/9] ❑ ‘Face à 
Arcimboldo’ [tot 22/11] 

Paris

Centre Pompidou
❑ Farid Belkahia [tot 19/7] 
❑ Bagyi Aung Soe [tot 23/8] 
❑ ‘Petits papiers du 20e siècle. 
Destribats donation’ [tot 31/1/2022] 
❑ ‘Women in Abstraction’ [tot 23/8] 
❑ ‘Where is Kiarostami? Photography / 
Poetry’ – Abbas Kiarostami [tot 26/7] 
❑ ‘La dation François Morellet’ [tot 
23/8] ❑ James Coleman [tot 23/8] 
❑ ‘Saintes Colères. Hommage à Georges 
Rouault (1871–1958)’ [tot 3/10] 
❑ Georgia O’Keeffe (1887-1986) [8/9 
tot 6/12] ❑ ‘Galerie de photographies: 
L’image et son double’ [15/9 tot 13/12] 

Centre Wallonie-Bruxelles
❑ ‘Highway Ravers II’ – Xavier Mary 
[tot 22/8] 

Fondation Cartier
❑ ‘Damien Hirst, Cherry Blossoms’ [tot 
2/1/2022] 

Grand Palais
❑ ‘Société en chantier’ – Rimini 
Protokoll [23/7 tot 26/7] 

Jeu de Paume
❑ ‘A new German Perspective’ – 
Michael Schmidt (1945-2014) [tot 29/8] 

Lafayette Anticipations
❑ ‘Surface Horizon’ – Jean-Marie 
Appriou et Marguerite Humeau [tot 5/9] 

Le Bal
❑ ‘L’oeil qui marche’ – Wang Bing [tot 
14/11] 

Le Plateau – Frac Ile de France
❑ ‘Children Power. Exposition interdite 
aux + de 18 ans’ [tot 19/12] 

Maison de Victor Hugo
❑ ‘Victor Hugo Dessins. Dans l’intimité 
du génie’ [tot 21/11] 

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
❑ ‘The Power of My Hands. Afrique(s): 
artistes femmes’ [tot 22/8] 
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❑ ‘Pierre Gaudibert (1928-2006). Vers 
le musée du futur’ [tot 9/1/2022] 
❑ ‘Donation d’œuvres de Georg Baselitz’ 
[tot 9/1/2022] ❑ ‘Jeux de guerre’ – 
Henry Darger [tot 28/11] 
❑ Nina Childress [tot 20/10] 

Musée d’Orsay
❑ ‘Les origines du monde. L’invention de 
la nature au XIXe siècle’ [tot 18/7] 
❑ ‘Modernités suisses (1890-1914)’ [tot 
25/7] 

Musée de l’Orangerie
❑ ‘Magritte / Renoir. Le surréalisme en 
plein soleil.’ [tot 19/7] 
❑ ‘L’intervalle des images’ – Isabelle 
Cornaro [tot 6/9] ❑ ‘La peinture 
incarnée’ – Chaïm Soutine / Willem de 
Kooning [15/9 tot 10/1/2022] 

Musée du Luxembourg
❑ ‘The birth of a battle. Women painters, 
1780-1830’ [tot 25/7] ❑ Vivian Maier 
(1926-2009) [15/9 tot 16/1/2022] 

Musée national Eugène Delacroix
❑ ‘Un duel romantique. Le Giaour de 
Lord Byron par Delacroix ‘ [tot 23/8] 

Musée Rodin
❑ ‘Picasso – Rodin’ [tot 2/1/2022] 

Palais de Tokyo
❑ ‘Natures Mortes. Carte Blanche à 
Anne Imhof’ [tot 24/10] 

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris
❑ ‘Painting as legacy’ – Augustin Rouart 
[tot 10/10] 

Villeneuve d’Ascq

LaM – Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art brut
❑ ‘Deep See Blue Surrounding You / Vois 
ce bleu profond te fondre’ – Laure 
Prouvost [tot 3/10] 
❑ ‘Guillermo Kuitca. Dénouement’ [tot 
26/9] ❑ ‘Merveilles de l’inconnu – La 
redécouverte lumineuse de l’une des 
figures majeures de la scène artistique 
italienne’ – Giorgio Griffa [tot 28/11] 

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
❑ ‘Extra Muros – Labyrinthe végétal du 
Parc Central: Laby-Foot’ – Benedetto 
Bufalino [tot 5/9] ❑ ‘Triennale Jeune 
Création 2021 – Brave New World Order’ 
[tot 29/8] ❑ ‘New Age Landscape’ – 
Andrea Mancini [tot 31/7] 
❑ ‘Stronger than memory and weaker 
than dewdrops’ – Karolina Markiewicz & 
Pascal Piron [17/9 tot 28/11] 

Mudam Luxembourg
❑ ‘Portrait of a Young Planet. Collection 
presentation’ [tot 13/9] 
❑ ‘joints, voids and gaps’ – Leonor 
Antunes [tot 14/11] ❑ ‘25 years of the 
Mudam Collection’ [tot 18/4/2022] 
❑ ‘More Sweetly Play the Dance’ – 
William Kentridge [tot 30/8] 
❑ ‘Enfin seules. Photographs from the 
Archive of Modern Conflict’ [tot 16/9] 
❑ ‘Contact Tracing. Mudam Collection 
Online Screening Programme’ [tot 6/9]

Nederland
’s-Hertogenbosch

Design Museum Den Bosch
❑ ‘Für dich – wider dich’ – Meret 
Oppenheim (1913-1985) [tot 5/9] 
❑ ‘Radical Austria: Everything is 
Architecture’ [tot 3/10] 
❑ ‘Designprijs 2021’ [tot 19/9] 

Galerie Mieke van Schaijk
❑ ‘Dust’ – Caroline Achaintre, pelican 
avenue, Joke Robaard, Jelle Spruyt, Gino 
Saccone, Roy Villevoye [tot 1/8] 

WILLEM TWEE
❑ ‘Door de parels het bos weer zien’ 
– Manon Jeuken [tot 8/8] 

Aerdenhout

April in Paris
❑ JCJ Vanderheyden [tot 4/9] ❑ Sophy 
Naess / Joseph Stella [18/9 tot 13/11] 

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
❑ ‘Mirror – Mirror. Reflect Yourself!’ 
[tot 29/8] 

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
❑ ‘Nieuwe aanwinsten: Corneille’ [tot 
29/8] ❑ ‘Ben Cobra. Gastcurator: Aziz 
Bekkaoui’ [tot 24/10] ❑ ‘Cobra en 
Politiek’ [tot 26/9] ❑ ‘Karel Appel 100 
jaar’ [tot 24/10] ❑ ‘A Love Revolution’ 
– Frida Kahlo & Diego Rivera [tot 26/9] 

Amsterdam

andriesse eyck galerie
❑ ‘On Paper’ – Natasja Kensmil, Ellen 
Gallagher, Marlene Dumas, Kara Walker 
[tot 31/7] ❑ P. Struycken [3/9 tot 16/10] 

Arti et Amicitiae
❑ ‘UPDATE II – Werk van nieuwe leden’ 
[tot 1/8] 

De Brakke Grond
❑ ‘Famyly ‘ – Chloë Delanghe [3/9 tot 
10/10] 

De Oude Kerk
❑ ‘Here is where we meet’ – Aimée Zito 
Lema [tot 22/8] 

EENWERK 
❑ ‘Life-size and larger. Object-paintings/
life-size polaroid paintings (1988/89)’ 
– Karel Appel [5/9 tot 9/10] 

EYE Film Instituut Nederland
❑ ‘Vive le cinéma! Art & Film’ – 
Lucrecia Martel, Nanouk Leopold, 
Lemohang Jeremiah Mosese, Carlos 
Reygadas, Jia Zhang-ke [tot 5/9] 

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
❑ ‘Foam Talent 2020’ [tot 6/10] 
❑ ‘recommended: Olympus Fellowship 
2020’ – Karla Hiraldo Voleau, Tobias 
Kruse, Mika Sperling [tot 12/9] ❑ ‘Unbé 
t’aweró’ – Gilleam Trapenberg [16/7 tot 
12/9] ❑ ‘Leave and Let Us Go’ – 
Alexandra Rose Howland [17/9 tot 5/12] 
❑ ‘The Possibility of Existence’ – 
Shigeru Onishi [17/9 tot 9/1/2022] 

Framer Framed
❑ ‘A Funeral for Street Culture – a 
critical celebration and mourning of 
counter culture’ [tot 8/8] 

Galerie Franzis Engels
❑ ‘Escapes Oblivion’ – Romee van Oers, 
Leon van Opstal, Willem Harbers, 
Katrien Vogel, Kees de Vries, Marinke 
van Zandwijk [tot 31/7] ❑ ‘Interstellar’ 
– Frederique Jonker, Marinke van 
Zandwijk [2/9 tot 10/10] 

Galerie Onrust
❑ Toon Verhoef – curated by Carel 
Blotkamp [tot 24/7] 

Galerie Ron Mandos
❑ ‘Best of Graduates 2021, curated by 
Radek Vana and team Galerie Ron 
Mandos’ [24/7 tot 21/8] ❑ Isaac Julien 
[28/8 tot 16/10] 

Galerie Van Gelder
❑ ‘Tile painting’ – Kimball Gunnar Holth 
[tot 14/8] ❑ ‘You’re right!’ – Jaap 
Kroneman [4/9 tot 13/10] 

Huis Marseille
❑ ‘Infinite Identities. Photography in the 
Age of Sharing’ [tot 31/8] ❑ ‘Champú’ 
– Vincent Delbrouck [4/9 tot 5/12] 

Museum Het Rembrandthuis
❑ ‘Hansken, Rembrandts olifant’ [tot 29/8] 

Nxt Museum
❑ ‘Shifting Proximities’ – Heleen Blanken, 
The Algorithmic Justice League, Yuxi 
Cao (James), Roelof Knol… [tot 31/10] 

P/////AKT
❑ ‘Am I an Object, part 2’ – Nicola 
Arthen [tot 15/8] ❑ ‘P/////AKTPOOL’ – 
Benjamin Francis [tot 15/8] 
❑ ‘Am I an Object, part 3’ – June Crespo 
[11/9 tot 17/10] 
❑ ‘ P/////AKTPOOL’ – Benjamin Francis, 
Tessa Langeveld [11/9 tot 17/10] 

PS
❑ Elena Rucli – Jan van der Ploeg [tot 
31/8] 

Rijksmuseum
❑ ‘Muziekparade’ [tot 4/12] 
❑ ‘Slavernij’ [tot 31/8] 
❑ ‘Negen monumentale sculpturen’ – 
Ellsworth Kelly [tot 24/10] 
❑ ‘Rijksmuseum & Slavernij . Onderzoek 
naar de vaste opstelling’ [tot 28/2/2022] 
❑ ‘XXL Papier. Groot, groter, grootst!’ 
[tot 4/9] ❑ ‘Modern Japans Lak’ [tot 4/9] 
❑ ‘De kracht van het beeld’ – Vincent 
Mentzel [tot 6/6/2022] 

ROZENSTRAAT – a rose is a rose is 
a rose
❑ ‘Rosebud #5’ – Jakup Ferri [tot 31/7] 
❑ ‘Rearrangement of Priorities #9 
(HOME)’ – Rainbow Soulclub [tot 31/7] 
❑ ‘Old Love/ New Love’ – Robin Waart 
[tot 31/7] 

Slewe
❑ Domenico Bianchi, Nunzio [11/9 tot 
3/10] 

Spaarndammerbuurt en Houthaven
❑ ‘Weg die muur! Een project van 
Aimée Zito Lema. Cargo in Context 
i.s.m. Museum Het Schip (beginpunt van 
de wandeling)’ [27/8 tot 17/10] 

Stedelijk Museum Amsterdam
❑ ‘Van Thonet tot Dutch Design: 125 
jaar wonen in het Stedelijk’ [tot 12/9] 
❑ ‘SAF05’ – Charlotte Prodger [tot 5/9] 
❑ ‘We’re Out Here – een ode aan de 
straatguerilla-affichecultuur’ – Lydienne 
Albertoe, Serana Angelista, Jeanine van 
Berkel, Cengiz Mengüç [tot 22/8] 
❑ Bruce Nauman [tot 24/10] 

The Merchant House
❑ ‘Into Color’ – Elsa Tomkowiak [tot 
5/9] ❑ ‘Of Water’ – Zhu Hong [tot 5/9] 
❑ ‘Of the Earth’ – Kokou Ferdinand 
Makouvia [10/9 tot 21/11] 

Van Gogh Museum
❑ ‘Van Gogh inspireert: Jan Robert 
Leegte’ [tot 12/9] 
❑ ‘Ongekend. 10 jaar bijzondere 
aanwinsten en hun verhalen’ [tot 12/9] 

W139
❑ ‘Night of the Precariat’ [26/7 tot 15/8] 
❑ ‘Verbogen Verbrijzeld’ – Philip 
Vermeulen [10/9 tot 1/10] 

Zone2source
❑ ‘Here and Elsewhere’ – Irene 
Kopelman [tot 12/9] 

Arnhem

Erfgoedcentrum Rozet
❑ ‘Oost en West ontmoeten elkaar niet 
Martha Christina Tiahahu en Maurits Ver 
Huell’ [tot 26/9] 

Machinery of Me
❑ Hira Nabi [tot 29/8] 

sonsbeek20->24
❑ ‘Force Times Distance. On Labour and 
its Sonic Ecologies – on the Laborious 
and the Colonial’ – Jennifer Tee, 
Buhlebezwe Siwani, Wendelien van 
Oldenborgh and Erika Hock, Nader 
Mohammed Saadallah, Oscar Murillo… 
[tot 30/8] 

Beetsterzwaag

Kunsthuis Syb
❑ Inge Meijer [tot 15/8] 
❑ ‘LANGSTME, De Derde Triënnale van 
Beetsterzwaag’ [10/9 tot 19/9] 

Bergen

Museum Kranenburgh
❑ ‘A tiny world and countless 
compositions in it’ – Irene Kopelman [tot 
3/10] 

Breda

Club Solo
❑ Jean Bernard Koeman [5/9 tot 17/10] 

Stedelijk Museum Breda 
❑ ‘You Know I Am Not There. 
schoonheid, mystiek en melancholie in de 
wereld van Nick Drake’ – Danielle 
Lemaire [tot 7/11] ❑ ‘Evenwicht in 
cortenstaal’ – Helen Vergouwen [tot 
31/10] ❑ ‘Sacha! – 50 jaar 
modefotografie’ [tot 5/12] 

Delft

38CC
❑ ‘Scenery’ – Anouk Griffioen, Lawrence 
James Bailey, Hertog Nadler [tot 8/8] 

Galerie De Zaal
❑ ‘Painting & Photography’ – Martina 
Sauter, Jaap van den Ende, Ria Patricia 
Röder, Jyrgen Ueberschär… [18/7 tot 
30/8] ❑ Anjes Adriaansens [19/9 tot 25/10] 

Den Haag

1646 – Experimental Art Space
❑ ‘Tarwe en Walnoot’ – Jani Ruscica [tot 
8/8] ❑ Roee Rosen [10/9 tot 10/10] 

Dürst Britt & Mayhew
❑ ‘What the moon can tell you has been 
said by the sun’ – Willem Hussem, Esther 
Tielemans, Alejandra Venegas, Jongsuk 
Yoon [17/7 tot 5/9] 

Fotomuseum Den Haag
❑ ‘Papier en licht’ – Popel Coumou [tot 
3/10] ❑ ‘Borealis – Life in the Woods’ 
– Jeroen Toirkens & Jelle Brandt 
Corstius [tot 3/10] ❑ ‘Kunstenaars-
portretten’ – Eva Besnyö, Koos Breukel, 
Thomas Struth… [tot 12/12] 

Galerie Maurits van de Laar
❑ ‘Monster’ – Jan Brokof, Kevin Simon 
Mancera, Anya Belyat Giunta, Peter Vos 
[tot 22/8] 

Galerie Ramakers
❑ ‘Cool Gray – Yellow C’ – Ien Lucas, 
Marian Bijlenga Hieke Luik, Joncquil… 
[tot 1/8] 

KM21
❑ ‘Upaya’ – Mickey Yang [tot 15/8] 
❑ Caroline Walker [28/8 tot 28/11] 

Kunstmuseum Den Haag
❑ Joseph Sassoon Semah [tot 29/8] 
❑ ‘Het gedroomde museum. Berlages 
meesterwerk’ [tot 7/11] ❑ ‘CoBrA en 
Chaissac’ [tot 19/9] ❑ ‘Chinees glas’ [tot 
12/12] ❑ Bas van Beek [tot 24/10] 
❑ ‘Haagse bluf. Porselein 1776-1790’ 
[tot 5/12] ❑ Bob Bonies [tot 5/9] 
❑ ‘Delen is vermenigvuldigen’ – Qasim 
Arif [tot 12/12] ❑ ‘Cloisonné’ – Marie 
Kuyken [tot 17/10] 

Nest
❑ ‘III – She spins the thread, she 
measures the thread, she cuts the thread ‘ 
– Donna van Milligen Bielke, Mila 
Lanfermeijer, Ana Navas, Evelyn 
Taocheng Wang [tot 1/8] ❑ ‘Is it possible 
to be a revolutionary and still like 
flowers? Tentoonstellingstweeluik met 
Centraal Museum Utrecht ‘De Botanische 
Revolutie: over de noodzaak van kunst en 
tuinieren’’ [10/9 tot 9/12] 

Parts Project
❑ ‘Meet Me in the Middle’ – Gerrit van 
Brakel, Yoko Ono, Hadassah Emmerich, 
Rita Ponce de León [tot 18/7] 
❑ ‘After Daan van Golden’ – Kees 
Goudzwaard, Mirthe Klück, Niek 
Hendrix, Carel Blotkamp, Riette 
Wanders… [5/9 tot 7/11] 

Stroom Den Haag
❑ ‘OpZicht: Matters, Acts’ – Yeon Sung 
[tot 1/8] ❑ Neo Matloga [4/9 tot 3/10] 

West
❑ ‘A variable number of things’ – Cesare 
Pietroiusti [tot 22/8] ❑ ‘Brutalist 
Marcel Breuer’ – Agnes Mezosi [tot 
22/8] ❑ ‘Broeders verheft u ter vrijheid’ 
– Dries Verhoeven [tot 15/8] 
❑ ‘Alphabetum VIII. Gebareniconen’ [tot 
22/8] 

Deventer

R.S.O.L. – Room for the Study Of 
Loneliness
❑ ‘two inbetween days’ – Glenn Plaisier 
[tot 28/8] 

Diepenheim

Drawing Centre Diepenheim
❑ ‘Becoming Numerous’ – Asbjørn Skou 
[tot 28/11] 

Kunstvereniging Diepenheim
❑ ‘Joint Venture: Groepstentoonstelling’ 
[tot 26/9] 

Dordrecht

Dordrechts Museum
❑ ‘Breakdown after before’ – Kévin Bray 
[tot 1/8] 

Drenthe

Into Nature
❑ ‘Into Nature – New Energy: 
Kunstroute door het Drents landschap’ – 
Marguerite Humeau, Nina Canell, 
Johannes Büttner, Chaim van Luit… 
[31/7 tot 24/10] 

Eindhoven

lxhxb
❑ Peter Liversidge / Kees Goudzwaard 
[tot 21/8] 

MU
❑ ‘Real Feelings: Emotion and 
Technology’ [tot 12/9] 

Van Abbemuseum
❑ ‘1525’ – Victor Sonna [tot 9/1/2022] 
❑ ‘Bartleby & Co.’ – Thorsten Baensch 
[tot 29/8] ❑ ‘De Onkruidenier. Forever 
Summer’ – Jonmar van Vlijmen en 
Ronald Boer [tot 3/10] ❑ ‘Positions #6: 
Bodywork’ – Laure Prouvost, Praneet 
Soi, Zach Blas, Navine G. Khan Dossos, 
Ajla R. Steinvåg [tot 26/9] 
❑ ‘Dwarsverbanden. Nieuwe collectie- 
presentatie’ [18/9 tot 1/7/2024] 

Gorssel

MORE – Museum voor modern 
realisme
❑ ‘Happy Painting’ – Bob Ross [tot 5/9] 
❑ ‘Venus Ex Machina’ – Konrad 
Klapheck [tot 26/9] 

Groede

VierVaart
❑ ‘Plastikos’ – Jan Eric Visser [tot 9/10] 
❑ ‘Future Relics’ – Suzette Bousema 
[tot 9/10] ❑ ‘project Souvenir’ – Anne-
Marie van Sprang, Nanda Runge, Edith 
Meijering [tot 9/10] 

Groningen

Groninger Museum
❑ ‘Collectie / Memphis Design / 
Kunstkring De Ploeg’ [tot 31/12] 
❑ ‘Pronkjewails. Design uit heden en 
verleden – Samenstelling: John Veldkamp’ 
[tot 30/8/2022] ❑ ‘Are You Now’ – 
Gabrielle Kroese, Sabine Liedtke, Ismaël 
Lotz [tot 31/10] ❑ ‘Grand Stairwell 
Installation’ – Dale Chihuly [tot 31/12] 
❑ Alida Pott (1888-1931) [tot 31/10] 
❑ ‘The Show Must Go On’ – Barokke 
portretten van de achttiende-eeuwse 
Groninger familie Sichterman, Barend 
Cornelis Koekkoek, H.N. Werkman, Andy 
Warhol, Jeff Koons… [tot 3/10] 

Haarlem

Frans Halsmuseum
❑ ‘Het fenomeen Hals’ [tot 1/1/2023] 
❑ ‘Haarlemse Helden. Andere Meesters’ 
[tot 1/7/2022] ❑ ‘Frans Hals – Alle 
schutterstukken’ [tot 1/7/2022] ❑ ‘Who 
is she? Portretten vertellen’ – Patricia 
Kaersenhout, Charley Toorop, Hellen van 
Meene, Julika Rudelius, Charles Howard 
Hodges, Jan Sluijters… [tot 2/1/2022] 

Heerlen

SCHUNCK
❑ ‘The End of Sitting’ – Rietveld 
Architecture-Art-Affordances (RAAAF) 
[tot 31/12] ❑ ‘U bevindt zich hier – 
Geschiedenis van het Glaspaleis’ [tot 
31/12] ❑ ‘If then is now – muur-
schildering ‘ – Vera Gulikers [tot 31/12] 
❑ ‘Theofanie – Up and Out / muur- 
schildering’ – Gijs Frieling [tot 29/8] 
❑ ‘Tegendraads. Aad de Haas – 100 jaar’ 
[tot 31/12] ❑ ‘Moederdier’ – Trees Ruijs 
& Aad de Haas [tot 31/10] 
❑ ‘In search of Sharawadgi’ – Piet 
Oudolf en LOLA [tot 17/10] 

Helmond

Museum Helmond
❑ ‘Harry Gruyaert. Retrospective’ [tot 
19/9] 

Leeuwarden

Fries Museum
❑ ‘Hindeloopen’ [tot 31/12/2023] 
❑ ‘Haute Bordure’ [tot 18/7] 
❑ ‘hindeloopen: Éric Van Hove’ [tot 
31/12/2023] ❑ ‘Your silence will not 
protect you’ – Afra Eisma [tot 31/10] 
❑ ‘it’s possible to raise the ceiling a bit*’ 
– Taus Makhacheva [tot 6/3/2022] 
❑ ‘Icons. topstukken uit de national 
portrait gallery’ [11/9 tot 9/1/2022] 

Keramiekmuseum Princessehof
❑ ‘Human after all’ – William Cobbing, 
Nathalie Djurberg & Hans Berg, Klara 
Kristlova, Liliana Porter, Geng Xue… 
[tot 5/9] ❑ ‘Huid & Haar. Hedendaagse 
aanwinsten van de conservator’ [tot 
17/10] ❑ ‘Meu Corpo é Político’ – Kim 
Habers [tot 5/9] ❑ ‘EKWC@
Princessehof: Social Treasures’ – Koen 
Theys [tot 7/11] 

Leiden

Galerie LUMC
❑ ‘Favorieten uit openbare 
kunstcollecties’ [tot 26/9] 

Maastricht

Bonnefantenmuseum
❑ ‘Engelenkeel’ – Berlinde De 
Bruyckere [tot 3/10] ❑ ‘The Studio #4’ 
– Floor Martens [tot 5/9] ❑ ‘Huid 
– presentatie voor kinderen van 8 tot 12 
jaar’ [tot 5/9] ❑ ‘That’s where the beauty 
is’ – Margaret Kilgallen [tot 7/11] 

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
❑ ‘Love in a Mist – de architectuur van 
vruchtbaarheid’ [tot 15/8] ❑ ‘Hartsuyker. 
Visies op alternatieve woningen’ [tot 15/8] 

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
❑ ‘Intimate Geographies’ – Charbel-
joseph H. Boutros’ en Stéphanie Saadé 
[tot 15/8] 

Middelburg

Vleeshal Middelburg
❑ ‘The Vleeshal Opera’ – Dorothy 
Iannone & Juliette Blightman [tot 12/9] 

Otterlo

Kröller-Müller Museum
❑ ‘Accumulation of things’ – Anne Geene 
[tot 27/2/2022] ❑ ‘Cornelius Rogge. 
Werken uit de collectie’ [tot 31/10] 
❑ ‘Ger van Elk. La Pièce’ [tot 29/8] 
❑ ‘Planned landscapes – 25 Horizons’ 
– Ger Dekkers (1929-2020) [tot 5/9] 
❑ ‘De futuristische collectie’ [tot 
9/1/2022] ❑ ‘distance = length, length = 
distance’ – stanley brouwn [tot 26/9] 
❑ ‘Marinus Boezem. Alle Shows’ [tot 
14/11] ❑ ‘sonsbeek20->24. Force Time 
Distance – On Labour and its Sonic 
Ecologies’ [tot 30/8] 

Rotterdam

A Tale of a Tub
❑ ‘Trade Winds in the Age of 
Underwater Currents’ – Sami Hammana, 
Kristina Õllek, Elisa Strinna [tot 8/8] 
❑ ‘The Brain Mixologist – curated by 
Eva Posas’ [21/8 tot 31/10] 

Garage Rotterdam 
❑ ‘The Great Invocation’ – Emma Talbot, 
Madge Gill, Mikala Dwyer, Suzanne 
Treister… [4/9 tot 7/11] 

Het Nieuwe Instituut
❑ ‘Lang leve de toekomst! Maakplek 
voor families’ [tot 31/12] ❑ ‘Atelier 
Nelly en Theo van Doesburg’ [tot 10/10] 
❑ ‘Lithium’ [tot 15/8] ❑ ‘Open Archief 
2020-2021’ [tot 5/9] ❑ ‘Presentatie 
interieurmaquette Theo van Doesburg’ 

[tot 5/9] ❑ ‘Archiprix 2021’ [tot 29/8] 
❑ ‘Het Ontwerp van het Sociale’ [tot 
7/7/2024] ❑ ‘Disney. De architectuur 
van een wondere wereld’ [5/9 tot 
27/3/2022] 

Joey Ramone
❑ ‘Home Video’ – Gyz La Rivière [4/9 
tot 30/10] 

Kunsthal Rotterdam
❑ ‘Isomatrix’ – Marleen Sleeuwits [tot 
5/9] ❑ ‘We Are Animals’ – Maurizio 
Cattelan, Candida Höfer, Paul McCarthy, 
David Shrigley… [tot 24/10] ❑ ‘This is 
Hallstatt, kein Museum!’ – Hans Wilschut 
[tot 26/9] ❑ ‘Zilte haring, rode kroot’ – 
Ineke Hans & Erik Mattijssen [tot 5/9] 
❑ ‘ING Talent Award. Resilience, a 
personal story’ [tot 29/9] ❑ ‘All you can 
Art 2021. Atelier met IBB’ [tot 5/9] 
❑ ‘Magnetisch Noorden. Canada 
verbeeld in schilderkunst 1910-1940’ 
[11/9 tot 9/1/2022] 

Kunstinstituut Melly
❑ Simon Fujiwara [tot 12/9] ❑ Sasha 
Huber [tot 12/9] ❑ ‘Rotterdam Cultural 
Histories #19: Homes for People, Not for 
Profit’ – FGA [tot 25/9] ❑ ‘84 STEPS. 
Kunstinstallaties en activiteitgerichte 
kunstprojecten’ – Afra Eisma, de 
Feminist Health Care Research Group, 
Moosje M. Goosen & Suzanne Weenink, 
Raja’a Khalid, Lisa Tan, Domenico 
Mangano & Marieke van Rooy, Romily 
Alice Walden [tot 20/3/2022] ❑ ‘Night 
into Nights ‘ – Dan Zhu [tot 12/9] 

Nederlands Fotomuseum 
❑ ‘Ellen Thorbeckes China’ [tot 3/10] 
❑ ‘Nowhere – Imagining The Global City’ 
– Frank van der Salm [tot 3/10] ❑ ‘Now 
You See Me Moria’ [tot 17/10] 

TENT
❑ ‘Dolf Henkes Prijs 2021’ – Kevin 
Osepa, Koes Staassen, Jay Tan, Geo 
Wyeth [tot 22/8] 

Schiedam

De Ketelfactory
❑ ‘A-un’ – Roosmarijn Pallandt [tot 25/7] 

Sittard

Museum De Domijnen
❑ ‘Kunst & Kunststof Ontwerpen voor 
een betere wereld’ [tot 19/9] 

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
❑ ‘The Things I Used To Do’ – Hans 
Broek [tot 12/9] ❑ ‘Liminal’ – Maya 
Watanabe [tot 5/9] ❑ ‘Without Trace. De 
Pont collectie’ [tot 5/9] ❑ ‘Première 
Aircraft (FAL), video-installaties, 
tekeningen en storyboards uit de 
collectie’ – David Claerbout [tot 28/11] 
❑ ‘Wolf Corridor’ – Kasper Bosmans [tot 
5/9] ❑ ‘Das kann doch kein Motiv sein 
– De complete edities uit de collectie 
Kunstraum am Limes’ – Sigmar Polke 
[tot 5/9] ❑ ‘The Revolutions That Did 
(Not) Happen’ – Silvia Martes [18/9 tot 
28/11] 

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
❑ ‘Fragments of Repair’ – Kader Attia 
[tot 26/9] 

Centraal Museum
❑ ‘Ondertussen in Utrecht: Onbekende 
schatten van de stad’ [tot 15/10] 
❑ ‘Annex: Tabita Rezaire’ [tot 15/8] 
❑ ‘Voices of Fashion. Black couture, 
beauty & styles’ [tot 15/8] 
❑ Natalia Ossef [tot 12/9] 

Museum Catharijneconvent
❑ ‘Maria Magdalena. De 
tentoonstelling!’ [tot 9/1/2022] 

Vijfhuizen

Kunstfort bij Vijfhuizen
❑ ‘Microbial Oasis’ – Katja Novitskova 
[tot 5/9] ❑ ‘World of earth. 
Groepstentoonstelling’ [tot 1/10] 
❑ ‘Liquid Anchors’ – Isabel Marcos [tot 
31/8] 

Wassenaar

Museum Voorlinden
❑ Robin Rhode [tot 26/9] 
❑ ‘Vacuuming the Gallery’ – Rodney 
Graham [tot 31/12] 

Wijlre

Buitenplaats Kasteel Wijlre 
❑ ‘Spirit of Kindergarten – over de 
relatie tussen het gedachtegoed van de 
Duitse opvoedkundige Friedrich Wilhelm 
Fröbel (1782-1852) en moderne en 
hedendaagse kunst en architectuur’ [tot 
9/1/2022] ❑ ‘Grey Matters’ – Oscar 
Lourens [tot 9/1/2022] 

Zaandam

Het HEM
❑ ‘Chapter 4OUR: Abundance’ – 
Simon(e) van Saarloos [tot 31/10] 

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
❑ ‘John Heartfield – Fotografie plus 
Dynamiet’ [tot 22/8] ❑ ‘Van wie is de 
wereld? – in samenwerking met HKU’ 
[tot 22/8] ❑ ‘ONDER WATER’ – Sticks 
& Typhoon [tot 22/8] ❑ ‘Design by 
Nature – in samenwerking met Biobased 
Creations’ [tot 3/10] 

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
❑ ‘Collection in Focus: Sophie 
Taeuber-Arp in Unknown Photographs’ 
[tot 26/9] ❑ ‘Collection in Focus: 
Sculptural Explorations of the Pictorial 
Space’ [tot 26/9] ❑ ‘Swiss Sculpture 
since 1945’ [tot 26/9] ❑ ‘Collection in 
Focus: Markus Raetz’ [tot 26/9] 

Basel

Fondation Beyeler
❑ ‘Life’ – Olafur Eliasson [tot 31/7] 
❑ ‘Natureculture. Presentation of the 
collection’ [tot 21/9] ❑ ‘Close-Up’ 
– Lotte Laserstein, Modersohn-Becker, 
Alice Neel, Elizabeth Peyton, Marlene 
Dumas… [19/9 tot 2/1/2022] 

Kunsthalle Basel
❑ ‘Back wall project’ – Judith Kakon [tot 
15/8] ❑ ‘Proto’ – Matthew Angelo 
Harrison [tot 26/9] ❑ ‘INFORMATION 
(Today)’ – Marguerite Humeau, Simon 
Denny, Sondra Perry, Laura Owens… [tot 
10/10] ❑ ‘Back wall project’ – Yoan 
Mudry [11/9 tot 15/5/2022] 

Kunstmuseum Basel
❑ ‘Continuously Contemporary. New 
works from the Emanuel Hoffmann 
Foundation’ [tot 9/1/2022] ❑ ‘Shadows. 
Image and Imagination’ [tot 26/9] 
❑ ‘A Black Hole is Everything a Star 
Longs to Be’ – Kara Walker [tot 26/9] 
❑ ‘Camille Pissarro (1830–1903). The 
Studio of Modernism’ [4/9 tot 23/1/2022] 

Museum Tinguely
❑ ‘Impasse Ronsin. Murder, Love, and 
Art in the Heart of Paris’ [tot 29/8] 
❑ ‘Leu Art Family. Caresser la peau du 
ciel’ [tot 31/10] ❑ ‘Bruce Conner. Light 
out of Darkness’ [tot 28/11] 

Bern

Kunsthalle Bern
❑ Jef Geys [tot 25/7] ❑ ‘Women Artists 
in the Kunsthalle Bern – An Archival 
Investigation’ [tot 25/7] 
❑ Sergej Jensen [7/8 tot 4/10] 

Kunstmuseum Bern
❑ ‘Works from the Collection. From the 
Late Medieval Period to Ferdinand 
Hodler, from Pablo Picasso to Meret 
Oppenheim’ [tot 24/10] ❑ ‘Border 
Crossings. North and South Korean Art 
from the Sigg Collection’ [tot 5/9] 
❑ ‘Modern animals’ – August Gaul 
(1869–1921) [tot 24/10] ❑ ‘Monkeys in 
Human Guise. The Singeries of the Zunft 
zum Affen’ [tot 29/8] ❑ ‘The Way to 
Happiness. The Bern Tablet of Cebes and 
Baroque Imagery’ [3/9 tot 28/11] 

Zentrum Paul Klee
❑ ‘Paul Klee – Ich will nichts wissen’ 
[tot 29/8] ❑ ‘Giant=Creation. The World 
of Adolf Wölfli’ [tot 15/8] 
❑ ‘In memoriam Aljoscha Ségard’ [tot 22/8] 
❑ ‘Paul Klee. Humans Among 
Themselves’ [28/8 tot 22/5/2022] 
❑ ‘Max Bill Global’ [16/9 tot 9/1/2022] 

Luzern

Kunsthalle Luzern
❑ ‘Wandzeich(n)en’ – Niels Blaesi, Peter 
Bräm, Trix Brechbühl, Jolanda Epprecht, 
Claudio Näf, Anja Wicki, Malin Widén 
[tot 8/8] ❑ ‘Der Schimmel im Nacken’ 
– Serafin Krieger [tot 8/8] ❑ Giacomo 
Santiago Rogado [21/8 tot 3/10] 

Kunstmuseum Luzern
❑ ‘werden und vergehen. 
Zustandsberichte aus der Sammlung’ [tot 
21/11] ❑ ‘I like a bigger garden’ – 
Charlotte Herzig, Ben Sledsens, 
Josephine Troller [tot 17/10] 
❑ ‘I Licked the Yellow Suit of the Sun’ 
– Lipp & Leuthold [tot 19/9] 

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
❑ ‘How to Win at Photography – Image-
Making as Play’ [tot 10/10] 

Kunsthalle Winterthur
❑ ‘Mem – on being light and liquid’ – 
Lisa Biedlingmaier [tot 5/9] 
❑ Su Hui-Yu [19/9 tot 14/11] 

Kunstmuseum Winterthur
❑ ‘Etikette und Maskerade – Miniatur-
bildnisse des Barock’ [tot 16/1/2022] 
❑ ‘Works on Paper / Word Vitrines’ – 
Bethan Huws [tot 5/9] ❑ ‘Moment.
Monument – Aspekte zeitgenössischer 
Skulptur’ [tot 15/8] ❑ ‘Expressionism 
Switzerland’ [tot 16/1/2022] 
❑ Charlotte Prodger [4/9 tot 14/11] 
❑ Alan Charlton – Richard Long [4/9 tot 
14/11] 

Zürich

Kunsthalle Zürich
❑ ‘Minuet of Manners’ – Lorenza Longhi 
[tot 5/9] ❑ ‘Das Zittern des Zufalls in 
Zeiten der Anmassung. How are you? A 
bookshop at the end of solitude’ [tot 5/9] 
❑ ‘Art Club2000. Selected Works 
1992–1999’ [18/9 tot 16/1/2022] 

Kunsthaus Zürich
❑ ‘Remembering the Future’ – Kader 
Attia [tot 10/10] ❑ ‘Landschaft’ 
– Gerhard Richter [tot 25/7] 
❑ ‘Hodler, Klimt and the Wiener 
Werkstätte’ [tot 29/8] ❑ ‘The 2000 
Sculpture. Walter De Maria’s 
space-filling installation’ [27/8 tot 
20/2/2022] 

Migros Museum für Gegenwartskunst
❑ ‘One Is Always a Plural’ – Yael Davids 
[tot 5/9] ❑ ‘Songs for dying / Songs for 
living’ – Korakrit Arunanondchai [18/9 
tot 9/1/2022] 

Museum für Gestaltung
❑ ‘Le Corbusier and Color’ [tot 28/11] 
❑ ‘Taking Pictures – Making Pictures’ 
– Alberto Venzago [tot 2/1/2022] 

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt 
op 20 september 2021. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór
20 augustus 2021 op het postbus adres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of ‘De Witte Raaf’ will
be released on September 20th, 2021.
Please send your information before
August 20th, 2021 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
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Personalia

Theodor W. Adorno (1903-1969) was een Duits socio-
loog, filosoof, musicoloog, componist en literatuurcriticus. 
Recente vertalingen: Aspecten van het nieuwe rechtsradica-
lisme (Octavo), Negatieve dialectiek (Klement) en Minima 
Moralia (Vantilt).

Alena Alexandrova is cultuurwetenschapper, curator en 
theoriedocent aan de Gerrit Rietveld Academie (Amsterdam), 
afdelingen beeldende kunst en fotografie.

Steyn Bergs is onderzoeker en kunstcriticus. Hij werkt aan 
een proefschrift met als werktitel Control Copy: Commodifica-
tion of  The Digital Artwork (VU Amsterdam).

Bambi Ceuppens is conservatrice hedendaagse Afrikaanse 
kunst en senior researcher in het KMMA in Tervuren. Ze 
doceert aan KASK Gent en Sint Lucas Antwerpen.

Elke Couchez werkt als FWO Senior Postdoctoral Fellow 
aan de Faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit 
Hasselt.

Sofie Frederix is alumna Kunstwetenschappen (UGent) en 
vervolledigt de postgraduaatsopleiding Curatoral Studies 
(KASK). Ze publiceerde eerder in Documenta. Tijdschrift voor 
theater.

Beatriz Van Houtte Alonso is afgestudeerd als ingenieur- 
architect (UGent) en als architectuurhistoricus (Bartlett, 
Londen). Ze werkt voor CRIT. architects in Brussel.

Fieke Konijn is kunsthistorica, doceerde aan de VU Amsterdam 
en gaf  leiding aan de master Museum conservator. Ze publi-
ceert over museumgeschiedenis en presentaties in musea.

Noortje de Leij schrijft aan de Universiteit van Amsterdam 
een dissertatie over de relatie tussen kunst en sociale kritiek 
in October. Ze is redacteur van De Witte Raaf.

Pia Louwerens is als kunstenaar-onderzoeker geïnteres-
seerd in de performance van ‘de kunstenaar’ in relatie tot 
(kunst)instituten. Ze woont en werkt in Brussel.

Fred Moten is een Amerikaans dichter en cultuurtheoreti-
cus. Hij is professor performance studies (New York University) 
en professor emeritus aan de Universiteit van Californië. 
Recent verschenen All Incomplete (met Stefano Harney) en 
de dichtbundel All That Beauty. 

Marrigje Paijmans is universitair docent Nederlandse let-
terkunde (Universiteit van Amsterdam). Ze bestudeert vroeg-
moderne literatuur met als doel gemarginaliseerde stemmen 
zichtbaar te maken en een diverser beeld te scheppen van het 
verleden.

Annelot Prins is promovendus aan het John F. Kennedy 
Instituut voor Amerikanistiek aan de FU Berlijn.

Ilse van Rijn is kunsthistoricus. Ze is verbonden aan de 
Universiteit van Amsterdam, de Gerrit Rietveld Academie 
en DAS Graduate School.  

Mieke Rijnders is geassocieerd onderzoeker bij het RKD 
– Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Ze publi-
ceert over museale enscenering en de kritische receptie van 
moderne en hedendaagse kunst.

Merel van Tilburg is universitair docent kunstgeschiede-
nis aan de Rijksuniversiteit Groningen en is als wetenschap-
pelijk onderzoeker verbonden aan de Université de Genève.

Wilco Versteeg is fotograaf, docent en onderzoeker (Radboud 
Universiteit Nijmegen en St. Joost School of  Art and Design, 
Breda). Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar heden-
daagse oorlogsfotografie (Université Paris Diderot).

Thema’s van de komende nummers: redigeren en corri-
geren, Zwitserland, activisme, ouderschap, Alleingang.
 Bijdragen (ongevraagde inzendingen) over deze en 
andere onderwerpen kunnen worden ingestuurd via 
redactie@dewitteraaf.be
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West          RSVP & INFORMATION: WWW.WESTDENHAAG.NL 

—————————————————————————————————————————————

SCHOOL OF '21 DEEP SUSTAINABILITY
WEST SUMMER SCHOOL WITH SIMONE AUGHTERLONY / EMMANUEL 
FERRAND / GAVIN MENDEL-GLEASON / MAGDALENA GORSKA / 
LUIZ CESAR MARQUES / BARUCH GOTTLIEB AND OTHERS 23.08.2021 — 28.08.2021
THE SCHOOL OF ‘21 IS A WEEK STRUCTURED AROUND DAILY WORKSHOPS WITH PERFORMANCE-MAKER SIMONE AUGHTERLONY. THESE DAILY WORKSHOPS WILL BE  
SUPPLEMENTED BY SPECIAL WORKSHOPS WITH THINKERS GRAPPLING THE RICH COMPLEXITY OF OUR PRESENT. THE SCHOOL OF ‘21 IS LIMITED TO 25 PARTICIPANTS. 
THERE IS PER PARTICIPANT A FEE OF 175,- (INCL. LUNCH). THE PROGRAM WILL BE HELD IN ENGLISH. INFORMATION: WWW.WESTDENHAAG.NL
—————————————————————————————————————————————

HARAWAY AND THE ARTS CIRCLES: READING AND DISCUSSION GROUP 25.07.2021 & 29.08.2021
—————————————————————————————————————————————

DRIES VERHOEVEN BROEDERS VERHEFT U TER VRIJHEID TILL 15.08.2021
—————————————————————————————————————————————

CESARE PIETROIUSTI A VARIABLE NUMBER OF THINGS TILL 22.08.2021
—————————————————————————————————————————————

AGNES MEZOSI BRUTALIST MARCEL BREUER TILL 22.08.2021
—————————————————————————————————————————————

ALPHABETUM VIII GEBARENICONEN 26.05.2021 — 22.08.2021
—————————————————————————————————————————————
LOCATION: FORMER AMERICAN EMBASSY BY MARCEL BREUER — LANGE VOORHOUT 102, DEN HAAG / OPEN: WEDNESDAY TILL SUNDAY 12:00 — 18:00 H
—————————————————————————————————————————————

 

6 rue St-Georges | St-Jorisstraat, 1050 Brussels, Belgium 
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Group Exhibition 
Gridscape 

8 July — 21 August 2021

Lynda Benglis 

9 September — 16 October 2021

Cathy Wilkes 

3 June — 17 July 2021

Huma Bhabha 

9 September — 16 October 2021

44 rue Van Eyck | Van Eyckstraat 107 rue St-Georges | St-Jorisstraat


