
België – Belgique
P.B.

BRUSSEL X
3 / 2964

P706236

199
mei – juni 2019
jaargang 34

BRIAN DILLON

Het Brusselse Justitiepaleis is het resultaat 
van een ambtelijke en architecturale koorts-
droom, een bureaucratisch bolwerk à la 
Dickens’ Circumlocution Office dat als een 
sinistere seculiere basiliek zijn schaduw over 
de Marollen werpt. Het is groter dan de Sint-
Pietersbasiliek in Rome, strekt zich uit over 
zesentwintigduizend vierkante meter en zou 
de grootste stapel natuurstenen van Europa 
zijn. De architect, Joseph Poelaert, liet zich 
inspireren door de taferelen van apocalyptisch 
verval van John Martin. Hij droomde al jaren 
hardop van een dergelijk gebouw toen hij in 
1861 de opdracht kreeg om een nieuw paleis 
van justitie te ontwerpen. De tijd verstreek, de 
kosten stegen van vier naar vijftig miljoen 
frank, in 1879 stierf  Poelaert en vier jaar later 
kreeg de stad haar monumentale labyrint op 
de heuvel; ‘vanbuiten een kolos, vanbinnen 
een monster,’ zoals Verlaine het noemde. Het 
publiek reageerde vijandig. Het gebouw werd 
gezien als een affront voor Brussel, als een uit 
haar krachten gegroeide metafoor voor de 
Belgische imperialistische ambities, en op de 
openingsdag viel er een menigte binnen die 
beelden en schilderijen vernielde en de mar-
meren vloeren onderpiste en -scheet.
 Van meet af  aan leken de rechtszalen, de 
gangen en de hele omgeving van het 
Justitiepaleis tegelijk hun eigen noodlottige, 
fantastische museum te vormen. De omvang 
en de wanstaltige mix van Egyptische, 
Griekse en Byzantijnse invloeden doen den-
ken aan de architecturale rêverieën van 
Piranesi; er schijnen trappen te zijn die ner-
gens op uitkomen, zoals in zijn Carceri d’in-
venzione. Toen Freud het twee jaar na vol-
tooiing zag, deed het hem denken aan een 
Assyrisch paleis, aan een illustratie van 
Gustave Doré. Latere bezoekers werden al 
bij het woud van zuilen rond de hoofdin-
gang aan Kafka herinnerd; Orson Welles 
had er graag zijn versie van Het proces 
gefilmd. W.G. Sebald laat Jacques Austerlitz 
ronddwalen in de krochten van het Justitie-
paleis op zoek naar vrijmetselaarssymbo-
len, en er gangen aantreffen volgestouwd 
met oud kantoormeubilair, stoelen, lesse-
naars en rolluikkasten, als een barricade 
waarachter de laatste bewoners zich ooit 
hebben verschanst. 
 Toen de kunstenaar Carey Young voor 
het eerst op onderzoek uitging in het 
Justitiepaleis, vielen de vrouwelijke rechters 

en advocates haar op. In een rechtszaal zag 
ze vijf  vrouwen in conclaaf; zij zagen haar 
ook en deden schielijk de deur dicht. Youngs 
achttien minuten durende film Palais de 
Justice, te zien in de Towner Art Gallery, 
vormt een bespiegeling rond autoriteit en 
zichtbaarheid. Nadat haar verzoek om in 
het gebouw te filmen om veiligheidsredenen 
werd afgewezen – in 2010 werden een rech-
ter en haar griffier in het gebouw vermoord 
– besloot Young om in het geniep te opere-
ren, met een assistent, een klein statief  en 
telelenzen. Van een Belgische advocaat 
kreeg ze het advies, mocht ze worden 
betrapt terwijl ze haar camera de rechtszaal 
in richtte, om te zeggen dat rechters publie-
ke figuren zijn en geen recht hebben op pri-
vacy bij de uitoefening van hun ambt. Dat 
argument was afdoende voor de paar bewa-
kers die haar wilden tegenhouden.
 Palais de Justice wordt op een brede muur 
van de Towner Gallery geprojecteerd. 
Aanvankelijk lijkt het werk zich op de woes-
te iconografie en krankzinnige omvang van 
het Justitiepaleis te richten. Een jongeman 
in T-shirt en op sportschoenen daalt een 
monumentale trap af  geflankeerd door 
immense standbeelden van klassieke rede-
naars. (Toeristen komen vaak niet verder 
dan dit spektakelfilmdecor en wringen zich 
in bochten om alle markante hoekjes en 
doorkijkjes op de foto te krijgen.) Hierna kij-
ken we de duizelingwekkend grote, sombere 
centrale hal in, de salle des pas perdus, waar 
advocaten met hun cliënten afspreken aan 
fraaie tafels tussen de zuilen. In de verte 
duwt een beambte een karretje met paperas-
sen voor zich uit. Er loopt een groepje advo-
caten langs dat recht uit een spotprent van 
Daumier lijkt te zijn gestapt, zwaar beladen 
met uitpuilende dossiermappen. Maar 
Young neemt ons meteen weer mee, weg uit 
deze bureaucratische komedie, naar het 
hart van de gerechtelijke procedures en hun 
nauw luisterende afhandeling.
 De rechtszalen van het Justitiepaleis bezit-
ten zware, met leer beklede, gecapitonneer-
de deuren voorzien van ronde raampjes. 
Door die patrijspoorten heeft Young het 
grootste deel van haar film gedraaid, stie-
kem. Eerst richt ze zich op de gezichten en 
gebaren van de rechters; die schuiven met 
papieren of  laten, pen in de lucht, een stilte 
vallen; ze kijken over hun leesbril naar de 
advocaten voor zich, houden vragend hun 
hoofd schuin of  staren strak voor zich uit, 
schijnbaar dodelijk verveeld, maar waar-
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Transparantie en opaciteit (1)

‘Alle mensen streven van nature naar kennis,’ zo opende 
Aristoteles bijna vijfentwintig eeuwen geleden zijn Metaphysica 
Alpha. Het is goed mogelijk dat dit zinnetje het startschot is 
geweest van alles wat door de mensheid geschreven, gezegd 
en gedacht is. Aristoteles voegde er meteen aan toe dat het 
verlangen naar kennis ook, en misschien vooral, blijkt uit ‘het 
feit dat we houden van zintuiglijke waarnemingen. Ook als 
we er geen voordeel bij hebben, houden we hiervan om het 
waarnemen zelf, en het meest houden we van het waarnemen 
met onze ogen.’ Voor dat waarnemen met de ogen – en van de 
schitterende beloftes die het inhoudt – is transparantie zowel 
een voorwaarde als garantie: kijken betekent, in letterlijke of  
figuurlijke zin, ergens doorheen kijken, iets doorzien, zicht krij-
gen op de kern van iets of  iemand. Het verlangen naar trans-
parantie ontstaat met andere woorden uit de wil – altijd voor 
minstens een klein deel op angst gebaseerd – om te weten hoe 
de wereld in elkaar zit.
 In dit nummer van De Witte Raaf wordt, net als in het 
komende septembernummer, transparantie centraal gezet. 
Daarmee komt echter ook het tegendeel in beeld. Want zoals 
in de strips van Kuifje detective Jansen nooit optreedt zonder 
zijn collega Janssen, zo valt transparantie niet zonder opaciteit 
te denken. Zonder opaciteit – de obstakels waar de blik en het 
begrip op stuiten – zou het verlangen naar transparantie niet 
bestaan. Het zijn twee sleutelconcepten in de wetenschap, de 
kunsten, de cultuur en de politiek, die steeds in nieuwe onder-
linge relaties moeten worden gedacht, vandaag waarschijnlijk 
meer dan ooit tevoren.
 Het eerste deel van het nummer bevat vier bijdragen over 
transparantie in kunst en architectuur. Van Brian Dillon, 
essayist pur sang, is voor het eerst in het Nederlands een tekst 
vertaald, namelijk over Palais de Justice (2017) van Carey 
Young – een film die dringend in de Lage Landen getoond zou 
moeten worden. Stefanie De Winter schrijft over de rare fluores-
cerende lakverf  die Frank Stella op een dag besloot te gebrui-
ken; Noortje de Leij probeert te begrijpen waarom Benjamin 
Buchloh zoveel belang hecht aan transparantie, en ze komt tot 
de vaststelling dat hij, zoals alle onvoorwaardelijke liefhebbers 
van het begrip, ook met het tegendeel rekening zou moeten hou-
den. In de tekst van Christophe Van Gerrewey wordt de evolutie 
geschetst van transparantie in de architectuur van de twintigste 
eeuw: van een persoonlijke deugd bij de modernisten verwerd 
het tot collectieve fetisj, zelfs tot politiek cliché.
 Het tweede deel van het nummer bevat vier teksten waarin 
transparantie als maatschappelijk verschijnsel – en bedrei-
ging – wordt doorgelicht. Sarah Igo stelt vast hoe gedurende 
de afgelopen eeuw Amerikaanse burgers steeds gretiger hun 
privacy hebben vrijgegeven – is hun exhibitionisme geen gevolg 
van het streven naar kennis, maar van de hoop om begrepen 
te worden, en zo van eenzaamheid te worden bevrijd? Evert 
Beyers bekijkt deze ontwikkeling van de andere kant: wie heeft 
er eigenlijk voordeel bij de bereidheid om onszelf  te tonen? En 
moeten de machtsconcentraties die daar het gevolg van zijn 
transparant of  opaak worden genoemd? In een hoofdstuk uit 
zijn meest recente boek bekritiseert Slavoj Žižek een alom-
tegenwoordige variant van transparantiedwang: identiteits-
politiek. Wat is immers duidelijker en directer zichtbaar dan 
iemands huidskleur? Wat kan objectiever benoemd en gekwan-
tificeerd worden als iemands geslacht? En welke plaats in een 
opgedeelde wereld blijft er dan nog over voor universaliteit?
De laatste bijdrage is een terugkeer naar een kantelmoment in 
de geschiedenis van transparantie, en zelfs het moment waarop 
transparantie werd ontdekt, of  in ieder geval als maatschappe-
lijk project centraal gesteld: de Franse Revolutie. In een hoofd-
stuk uit een klassiek geworden boek van Jean Starobinski, 
de Zwitserse essayist die begin maart overleed, wordt het 
hoogstpersoonlijke transparantieverlangen van Jean-Jacques 
Rousseau geïnterpreteerd. Rousseau vond het hoogst irritant 
dat andere mensen zich zo onbegrijpelijk voordeden, terwijl hij 
zichzelf  niet alleen als uniek maar ook als volstrekt verstaan-
baar beschouwde, als de natuur zelf. Zo wordt het begrip trans-
parantie voor heel even zelf  transparant: de gekmakende moei-
lijkheid van de wereld en van het leven verdampt, alsof  beide 
probleemloos van hun meest typerende eigenschap verlost zijn.

 Christophe Van Gerrewey
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Frank Stella en DayGlo
STEFANIE DE WINTER

Eind jaren vijftig verwierf  Frank Stella 
bekendheid met de serie Black Paintings, 
waarin regelmatige stroken zwarte verf  van 
elkaar gescheiden zijn door dunne streepjes 
onbeschilderd canvas. Transparantie vormt 
een van de belangrijkste redenen waarom 
Stella in 1963 besloot om bij daglicht fluo-
rescerende lakverf  van het merk DayGlo te 
verwerken in een nieuwe reeks schilderijen. 
Hij was niet de eerste kunstenaar die met 
deze synthetische verven experimenteerde. 
Richard Bowman schilderde al sinds 1950 
met fluorescerende olieverf  om stralend 
natuurlijk licht weer te geven. Herb Aach 
beschouwde de nieuwe verven als een vol-
gende stap in de kleurenleer, en wilde hun 
potentieel verder onderzoeken. In de psyche-
delic art en popart werden fluorescerende 
kleuren ingezet om de beeldtaal nog sterker 
te maken. Stella wou dit soort verf  in eerste 
instantie gebruiken omwille van de autore-
ferentiële kwaliteit ervan.
 In een gesprek in 2014 verduidelijkte de 
kunstenaar zijn interesse voor verven die op 
grote schaal commercieel beschikbaar 
waren. Begin jaren zestig werden alumini-
um- en koperverven voornamelijk gebruikt 
voor het beschilderen van radiatoren. 
Fluorescerende verven werden ontwikkeld 
voor commerciële doeleinden en signalisa-
tie. ‘Op de verpakking van de fluorescerende 
verven prijkte het merk DayGlo,’ zei Stella, 
‘toen het enige grote bedrijf  dat zulke ver-
ven maakte.’ Hij koos deze luminescente 
verven niet omwille van hun typische opti-
sche effecten: ‘Ik zou fluorescerende kleu-
ren niet letterlijk gebruiken, want dan lijkt 
het resultaat op een reclamebord of  iets der-
gelijks. Reclameborden vind ik louter inte-
ressant als reclamebord. […] Ik hou van het 
effect van transparante verflagen op onge-
prepareerd doek, waardoor je de textuur 
van het doek erdoorheen kan zien.’1 DayGlo 
alkydverf  paste hij voor het eerst toe in de 

Moroccan- en Persian-reeksen (1964-1965). 
Vervolgens kocht Stella de verf  aan in poe-
dervorm, om te mengen met bijvoorbeeld 
acryl. Het resultaat, zichtbaar in de reeksen 
Irregular Polygons  (1965-1966) en 
Protractor (1967-1970), oogde matter en 
minder transparant dan in de vorige series. 
Voor Stella waren fluorescerende verven 
industrieel ogende ‘non-artist materials’. 
‘Ik maakte een reeks met deze fluoresceren-
de verven en daarna, wanneer ik het gevoel 
had dat het materiaal uitgeput was, scha-
kelde ik over op iets anders.’
 De transparante eigenschap van fluores-
cerende verven werd door veel kunstenaars 
als nadelig ervaren: enerzijds werden de 
verven er onmengbaar door, en anderzijds 
was er een spierwitte ondergrond voor ver-
eist. Stella daarentegen wou het schilderij 
uitpuren tot een vlak visueel object, vrij van 
enige vorm van illusie. Het zelfreferentiële 
karakter van de verf  en de zichtbaarheid 
van het doek droegen bij tot zijn modernisti-
sche esthetica. De eigenschappen van 
gehanteerde materialen transparant com-
municeren zonder een andere werkelijkheid 

voor te spiegelen: het was Stella’s manier 
om het door Clement Greenberg ontwikkel-
de ideaal van mediumspecificiteit te evena-
ren. Zijn experimenten uit het begin van de 
jaren zestig met aluminium en koperverf  
droegen reeds bij tot een verhoogde erva-
ring van ‘vlakheid’, hoewel dat een moeilijk 
te realiseren ideaal bleef. In zijn beroemde 
tekst ‘Specific Objects’ uit 1965 noemde 
Donald Judd de schilderijen van Stella ‘bijna 
onruimtelijk’, dus niet helemaal vlak.2 Met 
de transparante, fluorescerende verfhuid in 
bijvoorbeeld de Moroccan-reeks, nam de 
visuele ‘eerlijkheid’ ten aanzien van de 
materialiteit van het schilderij in hoge mate 
toe. Het resultaat was een ‘specifiek object’ 
dat louter bestaat als verflaag op doek.
 DayGlo verflagen zijn niet alleen sterk 
transparant, ze veroorzaken ook andere 
visuele effecten. Een fluorescerende kleur is 
anders dan een conventionele kleur: naast 
de normale absorptie- en reflectiemechanis-
men, wordt een deel van de geabsorbeerde 
energie omgevormd en terug uitgezonden 
als zichtbare straling. De resulterende 
‘gloed’ wordt gecombineerd met een kleur 

door het gereflecteerde licht binnen het 
zichtbare spectrum. Het resultaat, in relatie 
tot het omringende licht in de ruimte, wordt 
ervaren als een gloeiende kleur. Bij de obser-
vatie van DayGlo-schilderijen werden daar-
om soms diepte-effecten ervaren. Herb 
Aach beschreef  dat als een ‘licht-aan-het-
einde-van-de-tunnel-effect’3: de gloeiende 
capaciteit van verf  doet kleuren helderder 
lijken dan de conventionele variant. 
Daardoor lijkt het soms alsof  het vlakke 
verfoppervlak ‘oplost’, wat een transitieve 
ruimtelijkheid suggereert. Deze optische 
illusie is typisch voor dit soort materiaal en 
kan daarom worden omschreven als een 
‘intrinsieke illusie’.4 
 Paradoxaal genoeg ontstond er in Stella’s 
werk dus toch een perceptuele dualiteit die 
niet strookte met zijn modernistische idea-
len, en die hem ertoe brachten zijn concep-
tuele benadering bij te stellen. Stella, in het 
spoor van critici als Barbara Rose, benoem-
de de DayGlo-schilderijen als een vorm van 
‘abstract illusionisme’.5 De illusies waren 
abstract omdat ze intrinsiek verbonden 
waren met de materialiteit van het schilde-

Etiket van een pot oranje lakverf  van het merk DayGlo

schijnlijk eerder uit strategische onbewo-
genheid. Dit alles in stilte. Van achter de 
geluidswerende deuren geeft Young Palais de 
Justice de gedempte soundtrack mee van het 
leven in de wandelgangen, die we af  en toe 
weerspiegeld zien in het bekraste ruitje van 
een raampje met uitzicht op de rechtszaal.
 Palais de Justice wordt voornamelijk 
bevolkt door rechters, die gaandeweg plaats 
maken voor portretten van jongere vrou-
wen, de advocates die voor hen hun betoog 
houden. Een zo’n vrouw verschijnt al in het 
begin, in zijaanzicht, keurig omlijst door het 
raampje. Ze ziet eruit als een miniatuurstu-
die in retorische gebaren, in pleitende of  
zelfs smekende attitudes. Haar collega’s 
komen later langs en zijn gefragmenteerder, 
door de beperkte camerahoeken die Young 
tot haar beschikking had of  doordat ze hun 
gezicht opzettelijk weggeknipt heeft. De 
jonge advocates worden gereduceerd tot 
anonieme details: een oor, een nekje, haar 
dat een parallel vormt met de strakke plooi-
en en wijde vouwen van hun toga. In deze 
shots heeft Youngs telelens extreem weinig 
scherptediepte, waardoor bepaalde aspec-
ten van de persoon en de kleding zich scherp 
aftekenen tegen de vaag gesuggereerde 
rechtszaal met haar lambrisering en schil-

derijen in de verte, en de andere gezichtslo-
ze gedaanten. Alsof  er ineens met een ande-
re blik wordt gekeken, een voyeuristische, 
obsessieve, vermoedelijk mannelijke blik.
 Dat is onmiskenbaar de blik van haar 
cinematografische voorlopers. Al die achter-
hoofden, het haar opgestoken of  losjes over 
één schouder gedragen, doen denken aan 
bepaalde onvergetelijke shots uit Solaris van 
Andrej Tarkovski, uit La Jetée van Chris 
Marker en uit de oertekst daar weer van, 
Hitchcocks Vertigo. Palais de Justice heeft iets 
van een sciencefictionfilm: door de patrijs-
poorten, alsof  we in een onderzeeër zitten, 
en door de groeiende sensatie dat het werk 
een toekomst toont waarin vrouwen de 
instituties van justitie hebben overgenomen, 
en misschien nog veel meer (als er dan ten-
minste nog iets bestaat buiten dit giganti-
sche op zichzelf  gerichte systeem). De man-
nen die in Youngs video verschijnen, zien er 
op zijn best uit als perifere figuren, immer 
onderworpen aan de blik en woorden van de 
rechters, of  alsof  ze gestrand zijn in de gan-
gen en hallen. Een verzenuwde advocaat ziet 
eruit alsof  hij al eeuwen zit te wachten.
 Young maakt sinds een paar jaar kunst 
rond wet en recht, in verschillende media. 
Report of  the Legal Subcommittee (2010) is 

een uitdraai van een sterrenkaart vergezeld 
van de notulen van een vn-vergadering die 
de juridische definitie van de ruimte moest 
bepalen. Legal Maxims (2013) bestaat uit de 
frasen ‘wrong in itself’ en ‘nobody’s thing’, 
uitgevoerd in witte neonbuizen, alsof  de 
Common Law-begrippen malum in se en res 
nullius zijn vertaald in de retoriek en het 
register van straatreclame. Haar werk onder-
zoekt vaker de taal van de wet, met haar pre-
cisie, abstractie en informatiedichtheid.
 Palais de Justice benadert het onderwerp 
vanuit een andere, meer esthetische invals-
hoek. Young heeft ook een verwante serie 
van acht foto’s gemaakt, niet te zien in de 
Towner Gallery, die ze naar Kafka Before the 
Law heeft genoemd en die meer of  minder 
rijk gedecoreerde deuren van rechtszalen 
laat zien, gesloten, op een kier of  wijd open, 
waarmee een verschillende mate van trans-
parantie of  opaciteit van de rechtsgang 
wordt gesuggereerd. Verlaine schreef  dat het 
Justitiepaleis ‘even ontzagwekkend als de wet 
wil zijn, even streng en weelderig naakt’. In 
Youngs film overheerst een weelderige 
gestrengheid, in de architectuur en bij haar 
menselijke onderwerpen. De toeschouwer 
ziet hen vanuit haar verdekte opstelling, 
maar af  en toe lijkt er toch een adembene-

mend moment van verbinding te ontstaan. 
Dan dwaalt de blik van een rechter langzaam 
of  met een ruk af  naar de camera. Dan draait 
de wachtende advocate zich om en staart 
recht in de ogen van de kunstenaar (en die 
van ons). Alleen is dat een illusie: Young 
staat te ver weg of  is te goed verborgen om 
bekeken te worden. De magistratuur en zij 
zetten ondertussen hun arbeid voort, in het 
geniep en in het volle daglicht.

Vertaling uit het Engels: Leen Van Den 
Broucke

Afbeeldingen: Palais de Justice (2017),  
© Carey Young, Courtesy Paula Cooper 
Gallery, New York

Deze tekst verscheen op 4 april 2019 in num-
mer 7 van London Review of  Books. De ten-
toonstelling Carey Young: Palais de Justice 
loopt nog tot 2 juni in Towner Art Gallery in 
Eastbourne, UK.
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rij: de vlakheid ervan werd nog steeds bena-
drukt. Zoals hij aangaf  in 1965, heeft Stella 
de mogelijkheid van een optische ruimte in 
een schilderij wel degelijk omarmd: ‘de 
ruimte in een beeld is een ruimte waarin 
tweedimensionale vormen, dankzij een 
truc, driedimensionaal lijken, zodanig dat 
de waarneembare ruimte zich ergens tusse-
nin bevindt. En dit ‘tussenin’ is een goede 
analogie voor mijn werk. Ik werk door het 
platte oppervlak te verlaten, maar ik wil 
niet driedimensionaal zijn, toch niet letter-
lijk… meer dan twee dimensies, maar min-
der dan drie.’6

 De modernistische relevantie die Stella 
aan zijn schilderkunst toedicht, heeft voor-
namelijk te maken met materiaaleigen-
schappen. Dat is op zich niet uitzonderlijk. 
Transparantie, als optische eigenschap die 
aangeeft in welke mate je doorheen een 
materiaal kan kijken, werd reeds door klas-
sieke schilders toegepast in de vorm van een 
glacis. De glaceertechniek werd ontwikkeld 
in de traditionele olieverfschilderkunst: de 
schilder bracht een dunne transparante 
laag aan over een eerdere, gedroogde, 
monochrome verflaag, om een diepte-effect 
te verkrijgen. Soms speelden commerciële 
redenen een rol, bijvoorbeeld wanneer een 
dunne laag kostbare lapis lazuli bovenop 
een goedkopere azurietlaag werd aange-
bracht.7 De schilder verdunde dan normaal 
dekkende verf, met een grotere verspreiding 
van de pigmentpartikels over het picturale 
oppervlak tot gevolg. In de naoorlogse peri-
ode, met de opkomst van nieuwe syntheti-
sche materialen zoals alkyd, enamel, magna 
en later ook acryl, beschikten kunstenaars 
plots over de mogelijkheid om verf  anders 
aan te brengen op het canvas dan met olie-
verf  het geval was. Nieuwe mogelijkheden 
waren onder meer het aanbrengen van zeer 
pasteuze verflagen of  het bespatten en het 
bevlekken van het canvas. De relatie tussen 
de verflaag en het schilderdoek veranderde 
fundamenteel: de ‘gesso-laag’, de witte 
grondlaag die sinds eeuwen als buffer fun-
geerde tussen het doek en de verflaag, werd 
plots overbodig. Door verspreide vlekken te 
maken op het doek, brachten kunstenaars 
als Helen Frankenthaler en Morris Louis de 
drager mee op de voorgrond, als geïnte-
greerd onderdeel van het picturale opper-
vlak. De verf  werd voor dit proces sterk ver-
dund en uitgespreid, vaak met emmers over 
het canvas, waarna het pigment indrong 
tot in de vezels van het doek.8 Ook hier deed 
er zich een vorm van transparantie voor, 
net zoals bij de glacis van de oude meesters: 
de sterk verdunde verf  interageert met de 
kleur en de textuur van het canvas.
 De naoorlogse tendens om verf  en canvas 
direct met elkaar te relateren bleef  centraal 
staan in het verdere verloop van de moder-
nistische schilderkunst, en bereikte een 
hoogtepunt in het werk van Stella. Vanaf  
het eind van de jaren vijftig tot het begin 
van de jaren zestig bleef  hij zich houden 
aan enkele basisprincipes: het beeld werd 
ontwikkeld in een vooraf  bepaald schema, 
en symmetrie en herhaling resulteerden in 
een strikt patroon. Monochrome verfstro-
ken met uniforme breedte werden met een 
grote kwast aangebracht. Synthetische 
kleuren kwamen recht uit de verfpot. Ook 
liet Stella, net zoals enkele van zijn voorgan-
gers, de gesso-laag achterwege van zodra 
hij aluminium als materiaal introduceerde. 
Hij was niet geïnteresseerd in het bevlekken 
van het doek en bracht daarom, in sommige 
gevallen, een afsluitlaag aan met PVAc-
lijm, een quasionzichtbare laag witte hout-
lijm die het uitstrijken van de verf  op het 
doek vergemakkelijkt. Het ruwe canvas 
kreeg een permanente plaats in het pictura-
le oppervlak dankzij uitsparingen, met ach-
teraf  verwijderde schilderstape, tussen de 
geverfde stroken. De eenwording van de 
materialen, in combinatie met het patroon, 
zouden volgens Stella bij de waarnemer een 
gevoel van monotonie opwekken, wat zou 
toelaten om de essentie van het werk 
meteen te vatten, iets wat nog versterkt zou 
worden door het gebruik van een transpa-
rante verflaag.
 Om na te gaan of  dat klopt – of  fluoresce-
rende verven omwille van hun transparan-
tie bijdragen tot de monotonie en de vlak-
heid van een schilderij – is het belangrijk 
om te kijken naar de materiële gelaagdheid 
van verf. Elke verflaag bestaat uit een pig-
ment dat gebonden is in een verfmedium. 
Naast de kleur, eigen aan de pigmentsa-
menstelling, speelt ook de pigmentconcen-
tratie en de tactiliteit van de verf  een rol. De 

f luorescerende verflagen in Stella’s 
Moroccan- en Persian-reeksen zijn, in tegen-
stelling tot zowel de verdunde verflagen bij 
bijvoorbeeld Frankenthaler en Louis als de 
glacis van de oude meesters, intrinsiek 
transparant omwille van hun pigmentsa-
menstelling enerzijds en de vereiste lage pig-
mentdosering in de verf  anderzijds. 
Pigmenten die bij daglicht fluoresceren ont-
staan door de samenvoeging van organi-
sche kleurstoffen (zoals xanteen, rodhami-
ne en naphthalimide) in een transparante 
formaldehydehars die het fluorescerende 
effect versterkt. Het is opvallend dat het per-
centage van deze kleurstoffen enorm laag is 
ten opzichte van dat van de hars: uitvergro-
ting van een DayGlo pigmentvlok toont een 
zeer lage hoeveelheid kleurstof  per deel 
hars. Om de sterke fluorescerende kleur-
kracht te bekomen is een transparant 
mengsel vereist dat voldoende licht doorlaat 
en interageert met de eveneens transparan-
te kleurstoffen. Een kleurstoftoename in 
dezelfde hoeveelheid hars zou een troebele, 
donkerdere, weinig fluorescerende kleur 
veroorzaken. Een volwaardig fluorescerend 
kleureffect kan vervolgens enkel worden 
bekomen door de verf  in meerdere lagen 
aan te brengen op een spierwitte onder-
grond. Als gevolg van hun sterk transpa-
rante uiterlijk hebben fluorescerende ver-
ven, in vergelijking met meer conventionele 
varianten, niet genoeg draagkracht om bij 
vermenging hun intensiteit te behouden. Ze 
vertonen algauw een melkachtig uiterlijk 
na vermenging met slechts een kleine hoe-
veelheid wit, of  ze ogen bleker door men-
ging met een mat verfmedium.
 In de schilderijen waarvoor Stella alumi-
niumverf  gebruikte, laat de verflaag, net als 
wanneer traditionele opake verf  wordt 
gebruikt, geen licht door: het canvas wordt 
volledig afgeschermd. De aluminiumvlok-
ken weerkaatsen het zichtbare licht op een 
diffuse manier, zodat de omliggende ruimte 
op een troebele wijze wordt weerspiegeld in 
het picturale oppervlak. Een conventionele 
kleur zal door absorptie en reflectie een deel 
van het zichtbare licht in de vorm van een 
bepaalde kleur terugkaatsen. Dat is anders 
bij de DayGlo-schilderijen. De fluoresceren-
de alkydverflagen creëren niet enkel een 
gekleurde en transparante, maar ook een 
harde en glanzende laag op het katoenen 
doek – een belangrijk verschil met de 
bevlekte doeken van het abstract expressio-
nisme. Stella legde eerst een transparante 
verflaag over het doek, om de picturale laag 
ondergeschikt te maken aan het canvas. De 
dragende functie van het doek – het canvas 
als drager van de verflaag – kwam zo, door 
de integratie in de picturale laag, deels te 
vervallen. (Daarom prees Donald Judd 
Stella’s materiaalgebruik. In zijn eigen werk 
streefde hij naar dezelfde puurheid, maar 
dan zonder tussenkomst van een drager. 

Voor Judd was kleur intrinsiek aan een 
materiaal, en pas volwaardig anti-illusio-
nistisch als het niet als externe eigenschap 
werd aangebracht op een oppervlak.)
 Niet iedereen die Stella’s fluorescerende 
schilderijen bekijkt, zal stilstaan bij het 
transparante effect van de verflagen. Uit 
recente studies waarin de visuele impact 
van fluorescerende kleuren in het werk van 
Stella werd onderzocht, kan worden gecon-
cludeerd dat de kleuren een bepalende rol 
spelen in de receptie van de werken. 
Allereerst merkten de toeschouwers het 
transparante effect vaak niet spontaan op, 
wat misschien te maken heeft met de 
afstand ten opzichte van de omvangrijke 
werken. Van een grotere afstand valt de tex-
tuur van het doek minder op, en trekt het 
patroon van de afbeelding meer aandacht 
naar zich toe. Daarnaast kwamen de kleu-
ren vaak als fel over. Vaak vonden toeschou-
wers ze zo intens dat het pijn deed aan de 
ogen, en sterke nabeelden veroorzaakte. 
Sommigen vonden de kleuren daarom 
afstotend en aantrekkelijk tegelijkertijd, 
want ze bleven ernaar kijken; anderen von-
den de kleuren aangenaam, net omwille 
van hun bijzondere intensiteit.9 
 Hoewel in de literatuur weinig terug te 
vinden is over Stella’s nadruk op transpa-
rantie in zijn keuze voor DayGlo, wordt het 
fluorescerende surpluseffect hier en daar 
vermeld. De luminescentie van Marrakech 
uit 1964, uit de serie Morocco, werd in een 
catalogus uit 2011 als volgt omschreven: 
‘De afwisselend rode en gele banden raken 
elkaar niet echt, want ze zijn gescheiden 
door smalle stroken rauw canvas, maar 
toch reageren ze op elkaar om een glinste-
rende benadering van ‘de hitte van de woes-
tijn’ van Noord-Afrika te creëren; pulserend 
wit licht, een rijke oranje gloed, overeen-
komstige nabeelden.’10 Met andere woor-
den: een toeschouwer ervaart mogelijk een 
vervaging van de contouren van de kleur-
banden precies door hun intensiteit. Voor 
een groot aantal participanten aan het 
onderzoek leken de fluorescerende kleuren 
van het doek af  te stralen, inderdaad als een 
intrinsieke vorm van illusie. Door de hoge 
intensiteit ontstaat zoiets als ‘neon-imaging’: 
de gloed van fluorescerende kleuren verdoe-
zelt de stroken naakt canvas. In combinatie 
met het geometrisch patroon veroorzaakt 
dat een duw-trek effect en een optische illu-
sie, gelijkend op die van opart schilderijen, 
waardoor het werk als vibrerend wordt 
waargenomen. Robert Rosenblum wees er 
al in 1971 op dat opart kunstenaars louter 
gebruikmaakten van een diversiteit aan 
strakke, gefocuste patronen. Stella daaren-
tegen hanteerde volgens Rosenblum een 
onherleidbare brok stralende energie.11 Zijn 
gebruik van strepen in de basispatronen 
veroorzaakt een lichte dynamiek, die mis-
schien niet zo sterk is als in sommige opart, 

maar waarvan de optische werking wel 
wordt geactiveerd dankzij de fluorescentie.
 Is de illusie dan toch sterker dan de door 
Stella zo begeerde transparantie? In haar 
artikel ‘Abstract Illusionism’ uit 1967 
schreef  Barbara Rose dat Stella door zijn 
gebruik van industriële verven en syntheti-
sche kleuren een nieuw soort perceptie bin-
nen de schilderkunst tot stand bracht, en zo 
bewees dat het medium nog niet was uitge-
put. Rose ontkende in geen geval het ont-
staan van ruimte door optische illusie, maar 
ze maakte wel een duidelijk onderscheid 
tussen het illusionisme in Stella’s werk en in 
dat van de meeste andere schilders. De wijze 
waarop Stella, net als zijn tijdgenoten 
Walter Darby Bannard en Jules Olitski, 
omging met ruimte binnen het schilderop-
pervlak was nooit eerder gezien en veroor-
zaakte, volgens Rose, voor het eerst een ver-
eniging tussen abstractie en illusionisme. 
‘Deze kunstenaars streven naar artificiali-
teit en op die manier ook naar de abstractie 
van de picturale ruimte.’ Die kunstmatig-
heid werd op twee manieren bekomen: door 
de bewuste keuze van een bepaald materi-
aal, en door tegenstrijdigheden in de visuele 
informatie die de schilderijen aanreikten. In 
schilderijen uit de Moroccan-reeks zou de 
glanzende, harde en synthetische aard van 
de lakverflaag, in combinatie met het 
optisch patroon en de illusie door de fluores-
cerende kleuren, volgens Rose net een ver-
vlakking veroorzaken: verschillende illusies 
heffen elkaar op. Conventioneel illusionis-
me werd zo omgezet in zuiver abstract, con-
ceptueel en antinaturalistisch illusionisme.
 Stella’s DayGlo-schilderijen lijken zowel 
op visueel, theoretisch als emotioneel vlak 
ver verwijderd van het formalisme van zijn 
eerdere Black Paintings. Toch kan zijn expe-
riment met DayGlo worden beschouwd als 
een logisch vervolg. Niet alleen ‘vindt’ hij 
deze synthetische kleuren haast als een 
readymade op zijn weg, hij wil ook opnieuw 
het zelfreferentiële karakter van de verf  
naar voor schuiven en de katoenen drager 
dankzij de transparantie van de fluoresce-
rende kleuren betrekken in het picturale 
oppervlak. Stella’s DayGlo-schilderijen wer-
den echter minder positief  onthaald; een 
belangrijke reden was de angst voor hun 
snelle degradatie. Hoewel Stella zich daar-
van bewust was, vond hij dit geen reden om 
de verf  niet te gebruiken, zoals hij in 2014 
benadrukte: ‘Ik vind dat de kleuren er van-
daag nog tamelijk goed uitzien. Slechts een 
paar schilderijen hebben wat van hun 
extreme kleurkracht verloren. […] Het gaat 
voor mij telkens om de transparantie en de 
manier waarop die het doek doorschijnend 
maakt. De verflagen zijn dun, maar ze bie-
den toch nog voldoende visuele aanwezig-
heid.’ Het lijkt alsof  het voor Stella belang-
rijker is dat de transparantie geconserveerd 
wordt eerder dan het fluorescerende effect 
van de kleuren, waarvan de optische illusies 
voor hem uiteindelijk een bijwerking waren. 
In hun huidige staat, meer dan een halve 
eeuw later, benaderen de licht vervaagde 
DayGlo-schilderijen daarom beter dan voor-
dien de intenties van de kunstenaar.
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Tijdens de eerste helft van de twintigste 
eeuw werd door verschillende kunstenaars, 
architecten en theoretici een verbinding 
gelegd tussen materiële transparantie en 
culturele en maatschappelijke idealen van 
openheid, vernieuwing of  (technische) 
vooruitgang. In Vision in Motion bijvoor-
beeld, gepubliceerd in 1947, betoogde László 
Moholy-Nagy, dat de transparante, overlap-
pende vormen die in zijn gehele oeuvre terug 
te vinden zijn, het mogelijk maken om los-
staande elementen toch als een betekenisvol 
geheel te zien. Inzicht in deze visuele con-
structies zou ook de blik openen voor de con-
textuele ‘lagen’ van het werk. De gelaagd-
heid die visueel werd uitgedrukt dankzij 
doorschijnende, overlappende verf, plexiglas 
of  ander doorzichtig materiaal, werd een 
metafoor voor een manier van kijken door 
verschillende betekenislagen heen.1  
 Het is niet toevallig dat Walter Gropius 
Moholy-Nagy uitnodigde om aan de 
Bauhaus school in Dessau les te geven, waar 
eveneens een liefde voor transparante mate-
rialen en constructies heerste. Met het gla-
zen Bauhaus had Gropius een gebouw voor 
ogen dat zich zou ontdoen van elke vorm 
van ornament, symboliek en mystiek. Het 
moest enkel materiaal en constructie tonen 
– zichzelf  transparant maken. De rationele 
inslag van techniek werd boven de troebele, 
mythische tendens van het esthetische 
gesteld. ‘Kristalhelder moet het zijn,’ schreef  
Gropius in het manifest van het Bauhaus 
uit 1919.2

 In dezelfde periode wou een productivisti-
sche kunstenaar als Alexander Rodchenko 
de schilderkunst radicaal egalitair maken, 
met monochrome doeken gekenmerkt door 
complete materiële transparantie, dankzij 
het gebruik van primaire, ongemengde 
kleuren. Door elke vorm van kunde, illusie 
of  obscuriteit weg te halen, kon getoond 
worden dat de kunst voor iedereen toegan-
kelijk was. Inzicht in het arbeidsproces 
spoorde met het communistische ideaal om 
arbeid te demystificeren: in plaats van een 
onzichtbare (en letterlijk onderdrukte) 
kracht voor het gewin van enkelen, moest 
werk een algemeen goed worden.
 Eveneens in lijn met Rodchenko’s com-
munistische idealen en Gropius’ visie op het 
Bauhaus, zag Walter Benjamin de glazen 
architectuur als symbool voor de vernieti-
ging van de scheiding tussen privé en 
publiek, binnen en buiten. Glas was volgens 
Benjamin de vijand van bezit. Het gladde, 
doorzichtige materiaal stond voor de ont-
manteling van het classicisme van de bour-
geoisie, waar de nadruk lag op het privé-in-
terieur, volgepropt met persoonlijke 
snuisterijen en ornamentele decoratie die 
uitdrukking gaven aan historisch ingesle-
ten gewoonten en gebruiken.
 Het is eenzelfde drang tot demystificeren, 
tot het zichtbaar maken van onderliggende 
context en constructie, die de hoofdrol speelt 
in Benjamin Buchlohs analyse van de concep-
tuele kunst van de jaren zestig in zijn canonie-
ke tekst uit 1990, ‘Conceptual Art 1962-
1969: From the Aesthetic of  Administration 
to the Critique of  Institutions’.3 De glazen 
façades van Gropius geven ondertussen 
zicht op kantoorklerken in de blinkende 
torens van financial districts in New York, 
Tokyo of  Amsterdam. Kunst maakt zichzelf  
transparant, maar in dit proces, zo schrijft 
Buchloh, is de kunstenaar tot administrator 
geworden, ‘tot catalogerende klerk’. Ener-
zijds bouwt de conceptuele kunst voort op 
de radicale aspiraties van de historische 
avant-garde. Transparantie, onttovering en 
demystificatie hebben in dit narratief  een 
progressieve rol: er wordt afgerekend met de 
valse schijn van de schone kunsten. 
Anderzijds stelt de kunst zich gelijk aan de 
droge, rationalistische en ontledende blik 
van de bureaucraat. Elke vorm van trans-
cendentie wordt verworpen en het kunst-
werk dat de kunst blootgeeft, ontdaan van 
esthetiek en materiaal, verwordt tot infor-
matieoverdracht. De glazen architectuur en 
de modernistische obsessie voor licht en 
transparantie stonden symbool voor de 

mogelijkheid om de ingesleten en genatura-
liseerde denkbeelden van de bourgeoisie uit 
te wissen en zicht te geven op de procesma-
tige kwaliteit van de onderliggende con-
structie. De onveranderlijke, in nevel gehul-
de mythe, gevangen in de contemplatieve 
en tijdloze visuele schoonheid van het tradi-
tionele kunstwerk, werd omgeruild voor 
een gelaagdheid die uitdrukking kon geven 
aan maakbaarheid, aan (democratisch 
georganiseerde) toegankelijkheid, open-
heid, temporaliteit en dus veranderlijkheid. 
 Buchloh laat zien dat eenzelfde impuls tot 
het tonen van dat wat er speelt ‘onder’ de 
oppervlakte – of  achter het materiaal – ook 
de conceptuele kunst van de jaren zestig en 
zeventig kenmerkt, met een modus operandi 
die voorbijgaat aan het visuele. Het kunst-
object lost als het ware in rook op, om de 
blik te verleggen naar de achterliggende 
ruimte. Volgens Buchloh komt dit naar 
voren in een dialectiek tussen transparantie 
en opaciteit. Het abstracte modernistische 
schilderij wees enkel naar zichzelf  door de 
toeschouwer geen illusionistisch beeld voor 
te schotelen – geen venster naar een andere 
voorstelling of  een andere wereld. Het werk 
werd opaak, omdat letterlijk en figuurlijk 
het zicht werd ‘belemmerd’ door een laag 
verf, en enkel nog oppervlakte werd 
getoond. Tegelijkertijd werd het kunstwerk 
‘transparant’, omdat het zich bevrijdde van 
mythe, kunde en illusie. Paradoxaal genoeg 
werd het doek toch weer een object of  een 
‘reliëf ’ in de ruimte van de toeschouwer, 
waardoor het niet meer naar zichzelf  wees, 
maar naar de directe omgeving. Het is pre-
cies deze omslag die in de protoconceptuele 
kunst uit de jaren zestig wordt overgeno-
men en uitgewerkt. Enerzijds door het werk 
‘ondoorzichtig’ te maken om materiële aan-
wezigheid en ruimtelijke inbedding te bena-
drukken – Buchloh noemt de monochrome 
doeken van Robert Ryman of  het werk uit 
de tweede helft van de jaren zestig van 
Robert Barry, Daniel Buren en Niele Toroni. 
Anderzijds door het werk juist ‘doorzichtig’ 
te maken, om zo een opening, bijna letter-
lijk een kijkgat, naar diezelfde ruimte te cre-
eren – de vroege ‘structuren’ van Sol LeWitt 
zijn exemplarisch voor deze strategie, als-
ook Rymans fiberglas schilderijen, en 
Michael Ashers en Gerhard Richters glazen 
panelen in metalen frames. Robert Morris’ 
Mirror Cubes combineren beide strategieën 
door het onderscheid tussen transparantie 
en opaciteit op verwarrende wijze af  te wis-
selen. Wat al deze werken bewerkstelligden: 
het individuele, autonome kunstwerk ver-
dween naar de achtergrond en de architec-
turale, curatoriële en conventionele context 
werd naar voren geschoven. Het is volgens 
Buchloh de verdienste van de institutionele 
kritiek om het visuele uiteindelijk geheel te 
laten ‘oplossen’ en plaats te maken voor het 

tentoonstellen van immateriële waar-
de-structuren. ‘Wat hier op het spel komt te 
staan,’ zo schrijft Buchloh,

is een kritiek die opereert op het niveau 
van het esthetische ‘instituut’. Het gaat 
om de erkenning dat materialen en pro-
cedures, oppervlakken en texturen, plek-
ken en plaatsing, niet alleen beeldhouw-
kundige of  schilderkunstige materie zijn 
waarmee moet worden omgegaan op 
basis van een fenomenologie van visuele 
en cognitieve waarneming of  in termen 
van een structurele tekenanalyse (zoals 
de meeste minimalistische en postmini-
malistische kunstenaars het nog geloof-
den), maar dat zij altijd ingeschreven zijn 
in talige conventies, en dus in institutio-
nele macht en ideologische en economi-
sche investeringen.

Wat we niet met het oog kunnen waarne-
men wordt in de conceptuele kunst, culmi-
nerend in de institutionele kritiek, aan de 
oppervlakte gebracht. De kunst ontdoet 
zich van farce, illusie en mysterie, en maakt 
zichzelf  transparant. De artistieke werke-
lijkheid is niet meer gevat in het object en in 
kleur, compositie en stijl, maar in de ideolo-
gisch gedetermineerde conventies van de 
taal, die uitdrukking geven aan institutio-
nele macht en de normen en waarden van 
een sociaal-politieke status quo. Het kritisch 
vermogen van de conceptuele kunst ligt in 
het blootleggen van deze lagen.
 Het dilemma waar deze ontmaskering 
tegenaan loopt, is dat ze al snel dezelfde 
vorm aanneemt van diezelfde status quo. 
Op het moment dat de minimalistische 
kunst de eerste stappen zette richting een 
graduele afbraak van formalistische estheti-
sche normen, kwam in Amerika een mid-
denklasse tot wasdom gekenmerkt door de 
immateriële arbeid van het administreren 
van werk en productie, en de distributie in 
plaats van productie van goederen. Het is 
dezelfde arbeidsvorm die de activiteiten van 
de conceptuele kunstenaar kenmerkt. 
Buchloh citeert Sol LeWitt om vast te stellen 
dat de ‘seriële’ kunstenaar geen mooi of  
mysterieus object produceert, maar enkel 
functioneert als een klerk die de resultaten 
van zijn eigen aanname catalogiseert. De 
bevrijdende, beloftevolle en democratische 
transparantie van het Bauhaus of  van het 
productivisme maakt plaats voor transpa-
rantie als management. Documenteren, 
catalogiseren, rationaliseren, controleren, 
surveilleren en ontleden: vormen van trans-
parantie die ondertussen haast niemand 
nog vreemd zijn.
 Volgens Buchloh is juist dit besef, en het 
gebrek aan utopische belofte dat erbij hoort, 
kenmerkend voor de conceptuele kunst. 
Hoewel deze kunst in eerste instantie veel 

overneemt van de ontmythologiserende 
strategieën en van de vormentaal van histo-
rische avant-gardestromingen zoals con-
structivisme en productivisme, keert ze zich 
tegen politieke beloftes. De feitelijke begren-
zingen en de onoverkomelijke inbedding in 
de heersende sociaal-maatschappelijke 
structuren zijn voor de conceptuele kunst 
zowel begin- als eindpunt. Het transparan-
tie-ideaal van begin twintigste eeuw wordt 
zo ontdaan van politieke hoop, en het laat-
ste restje artistieke aspiratie tot transcen-
dentie, zo schrijft Buchloh, wordt in de con-
ceptuele kunst onderworpen aan een 
genadeloos proces van onttovering en ratio-
nalisering. Dat is enerzijds noodzakelijk om 
de kunst geen valse illusie te laten worden, 
als een hypocriete afleiding van de realiteit. 
Maar anderzijds loopt kunst het gevaar om 
enkel nog de ‘totaal beheerste wereld’, zoals 
Theodor Adorno het noemde, te spiegelen, 
en wel affirmatief  in plaats van op kritische 
wijze. Buchloh adresseert deze tegenstelling 
tussen radicale kritiek en bureaucratische 
impasse in de conceptuele kunst, maar hij 
ziet geen uitweg. Hij eindigt zijn tekst uit 
1990 met het oordeel dat alles beter is dan 
een regressieve terugkeer naar de meer tra-
ditionele visuele kunst, zoals in het neo-ex-
pressionisme van de jaren tachtig gebeurde. 
 Het is een patstelling die precies aantoont 
waar Buchlohs kunstkritiek steeds opnieuw 
tegenaan loopt. De enige kunst die nog een 
kritische waarde kan hebben, is kunst die 
mimetisch laat zien dat ze geheel is over-
mand door de heersende cultuur. Kunst 
moet zichzelf  als het ware ‘ont-kunsten’, 
geheel ontdoen van esthetische waarde, om 
zo toe te geven totaal medeplichtig te zijn 
aan de werkelijkheid. Bij wijze van confessie 
probeert ze zich van haar schuld te ontlas-
ten door schuld te bekennen. Wat er over-
blijft is een herhaling van de status quo, al 
dan niet met een kritisch vermogen.
 Ten grondslag aan Buchlohs denken ligt 
een scherpe tegenstelling tussen de illusio-
naire schijn van het visuele en de begrips-
matige waarheid van het discursieve. 
Martin Jay heeft in zijn boek Downcast Eyes 
uiteengezet dat het gezichtsvermogen in de 
empirisch gestoelde moderniteit centraal 
stond als het meest betrouwbare zintuig. 
Het visuele domein was verbonden met de 
onmiddellijke toegang tot het object – met 
pure transparantie en zuivere zelfkennis. In 
de modernistische schilderkunst werd ver-
volgens het optische vermogen zelf  onder de 
loep gelegd en zichtbaar gemaakt.4 Het 
visuele onderhield binnen dit narratief  
nauwe relaties met openheid en transpa-
rantie: ‘Eerst zien, dan geloven.’ Het is dit 
beroep op de onmiddellijkheid en neutrali-
teit van het zicht waar met name het kri-
tisch postmodernisme, zoals getheoreti-
seerd door Buchloh en vele andere auteurs 
in het tijdschrift October, korte metten mee 
wil maken.
 Op de pagina’s van October is het visuele 
inderdaad vaak met valse schijn verbonden. 
In de westerse laatkapitalistische spektakel-
maatschappij van Guy Debord maakte de 
verleiding van reclamebeelden de mens 
ongevoelig voor onderdrukking, uitbuiting 
en andere structurele sociale problemen, 
niet in het minst veroorzaakt door de 
‘onzichtbare hand’ van de markt. In het 
Oostblok werd het beeld exclusief  ingescha-
keld in de sociaal-realistische propaganda-
kunst, terwijl het naoorlogse kunstveld 
door Clement Greenbergs nadruk op optica-
lity steeds verder gedepolitiseerde abstracte 
kunst produceerde. Op een meer theore-
tisch niveau werd het visuele veelal verbon-
den met een vorm van onmiddellijkheid, 
met ‘aanwezigheid’ of  met het idee dat 
‘waarheid’ direct toegankelijk zou kunnen 
zijn, zoals inderdaad sterk naar voren kwam 
in de epistemologische traditie van de ver-
lichting. Het kritisch postmodernisme bena-
drukt juist dat onze werkelijkheid altijd 
gemedieerd en geframed is. Alles wat onmid-
dellijkheid claimt, is verdacht. Onze ideeën, 
gedragingen en gewoontes zijn niet ‘natuur-
lijk’, maar ze worden bepaald door histo-
risch gevormde denkbeelden, machtsver-
houdingen en onbewuste verlangens en 
pathologieën, zo hebben de denkers van 

Robert Morris, Untitled, 1965/1976, Tate, Londen

Het visuele is door en door verdacht
Benjamin Buchlohs verlangen naar transparantie
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zowel de Franse als de Duitse kritische tradi-
tie aangetoond. Het immateriële, niet direct 
zichtbare, bevat in deze optiek meer ‘waar-
heid’ – heeft meer invloed op onze werkelijk-
heid – dan wat we met het blote oog kunnen 
waarnemen. Het visuele, het zicht, belet ons 
inzicht. Transparantie verwijst naar iets 
achter de oppervlakte, naar iets dat eigenlijk 
opaak en onzichtbaar is, en dat aan het licht 
gebracht moet worden. 
 Vanuit deze harde tegenstelling wordt het 
visuele per definitie opaak en ideologisch 
gedetermineerd, en wordt de kunst veroor-
deelt tot een discursieve wending waarin ze 
haar eigen aannames en constructies trans-
parant maakt. Waar Buchloh hiermee op 
uit lijkt te komen, is de vervanging van de 
ene vorm van (ogenschijnlijke) transparan-
tie door de andere. De transparantie van het 
visuele wordt aangemerkt als farce – inge-
bed enerzijds in de fantasmagorische beeld-
cultuur van de massamedia en anderzijds in 
het empirisch positivisme van het moderne 
tijdperk – en in plaats van bij het beeld te 
blijven moet de waarheid die erachter 
schuilt transparant gemaakt worden. In 
feite wordt het fantasmagorische spektakel 
der commercie zo vervangen door de droge, 
bureaucratische rationalisering en catego-
risering van de meetbare en kwantificeerba-
re maatschappij, als twee kanten van dezelf-
de (laatkapitalistische) medaille. Beide 
opties doen inbreuk op de mogelijkheden 
van de verbeelding en dwingen de kunst tot 
een keuze tussen valse illusie of  totale affir-
matie – volgens Buchloh, sterk beïnvloed 
door Debords kritiek op het spectaculaire 
regime, de minste van twee kwaden. 
 De vaststelling van de impasse binnen 
Buchlohs denken is niet nieuw. In 2001 
schreef  Jeroen Boomgaard in De Witte Raaf  
dat Buchloh ‘kritiek op visueel niveau nog 
niet [zou] herkennen als hij er zijn nek over 
brak’.5 Ook Frank Vande Veire verweet 
Buchloh het kunstobject tot een didactisch 
leerstuk te reduceren door voorbij te gaan 
aan de ‘niet-conceptuele’, visuele of  licha-
melijke, elementen van de (conceptuele) 
kunst.6 Toch is het te eenvoudig om te stel-
len dat Buchloh meer aandacht aan ‘het 
visuele’ zou moeten besteden, als tegen-
wicht voor zijn voortdurende neiging tot 
het discursieve. De oorzaak van het pro-
bleem ligt dieper: het visuele is voor Buchloh 
door en door verdacht. Productiever is het 
om zijn eenzijdige afwijzing van de opaci-
teit, die hij alsnog verbindt met het visuele, 
te bevragen. Buchloh is zich er wel degelijk 
van bewust dat voortdurende ontmaske-
ring zich niet kan onttrekken aan een gelij-
kenis met algemene sociale tendensen. Zijn 
begrip van transparantie is genuanceerd 
genoeg om te onderkennen dat de optimis-
tisch beloftes van een eeuw geleden zijn 
ingehaald door de ideologische transparan-
tie van het informatietijdperk – dit vormt de 
kern van zijn tekst uit 1990, en in zekere zin 
van zijn oeuvre. Transparantie is historisch, 
en betekent in elk tijdperk iets anders. 
 De verlegde focus van een naïeve vorm 
van transparantie (als ‘gewone’ weergave 
van wat we zien) naar transparantie van 
dat wat we niet waarnemen (het transpa-
rant maken van het opake) is eveneens 
overtuigend. Daartegenover stelt Buchloh 
de naïeve terugkeer naar het visuele regime 
in de neokunst van de jaren tachtig, waarin 
contemplatie, onmiddellijke schoonheid, 
mythe en het kunstenaarsgenie hun intrede 
weer doen alsof  ze nooit zijn weggeweest. 
Als dit het alternatief  is, kiest Buchloh 
uiteraard liever voor cynische ontmaske-
ring dan voor een naïeve vlucht in ontken-
ning. Zijn dilemma blijft echter overeind: 
mythe wordt bestreden met ‘verdinglijking’. 
Alleen een genuanceerder begrip van opa-
citeit, in een dialectische relatie met trans-
parantie, kan een uitweg bieden uit het 
soms deprimerende doolhof  van Buchlohs 
denken.
 Buchloh allieert zijn kunstkritiek nadruk-
kelijk met de theoretische erfenis van de 
Frankfurter Schule. De afzwering van het 
visuele, voorgesteld als mythisch of  specta-
culair, ligt vooral in lijn met de kritiek van 
Adorno. Ook hij verbond het beeld met 
mythe en idolatrie. ‘Wat zich vastklampt 
aan het beeld, blijft mythisch bevangen, 
afgodendienst,’ schreef  hij in zijn Negatieve 
dialectiek.7 Toch kende Adorno ook juist het 
niet-begrippelijke, wat we niet in concepten 
kunnen vangen of  kunnen duiden, een bij-
zonder grote waarde toe. Het kunstwerk (en 
zijn eigen denken) blijft in zijn esthetische 
theorie altijd iets enigmatisch hebben – iets 

esthetisch. Bij Adorno is het proces van ‘ont-
kunsting’ (Entkunstung) dan ook niet zo een-
duidig als de term doet vermoeden. Er blijft 
sprake van een onopgeloste dialectiek tussen 
het esthetisch onvermogen van het autono-
me kunstwerk en de onmogelijkheid om 
kunst te maken als maatschappijkritiek.8

 Voor Walter Benjamin, ander boegbeeld 
van de Frankfurter Schule, was het beeld 
minder problematisch. Het fantasmagori-
sche beeld van de koopwaar, verleidelijk uit-
gestald in glazen winkelvitrines, was een 
motief  binnen zijn denken. Maar het beeld 
was niet alleen maar trucage en bedrog; 
juist een dialectische vermenging van beeld 
en woord kon een vorm van inzicht brengen 
die zowel het begrip als het gevoel – de erva-
ring – aanspreekt. Benjamins essays waren 
zelf  een soort beelden, en in de visuele scè-
nes en symbolen die hij in het dagelijks leven 
tegenkwam, wist hij complexe cultureel-his-
torische narratieven te lezen. Twee centrale 
termen in zijn oeuvre zijn het immer crypti-
sche ‘dialectische beeld’ en de ‘beeldruimte’ 
(Bildraum). Zijn korte tekstjes over onder 
meer Napels, Marseille, verse vijgen in het 
Italiaanse Secondigliano en korte schadu-
wen, werden verzameld onder de titel 
Denkbeelden. Deze tekstvorm was geïnspi-
reerd op barokke embleemboeken (die 
Benjamin verzamelde), waarin door specifie-
ke combinaties van tekst, beeld en bood-
schap een verbeeldingsvolle wijze van lezen 
werd aangemoedigd, niet enkel abstract of  
intellectueel, noch puur gevoelsmatig of  
visueel. Door ergens een beeld van te krij-
gen, kunnen we begrijpen hoe iets in elkaar 
steekt, zonder dat het een intellectuele 
abstractie of  propositie hoeft te worden. 
Zoals Susan Buck-Morss duidelijk in haar 
diepgaande analyse van Benjamin naar 
voren brengt (alsook in haar eigen metho-
de), is zijn werk getekend door een kritische 
visualiteit die het mogelijk maakt om 
bestaande narratieven te doorbreken. Het 
beeld is hierin de sleutel tot denken, en het 
niet-rationele heeft intellectueel potentieel.9 
 Het visuele vervalt niet tot illusionair 
spektakel of  mythe, noch maakt het aan-
spraak op een vorm van optische transpa-
rantie die kan vervallen in positivistische 
simplificatie. Door de wisselwerking van 
tekst en beeld ontstaat een vorm van opaci-
teit waarin iets doorheen kan schijnen waar 
we met een discursieve uiteenzetting of  een 
kritische ontleding geen toegang toe zou-
den hebben. Adorno stelde dat in de zinne-
lijke schijn (Schein) van het kunstobject (die 
inderdaad veel weg had van de fetisjistische 
allure van de koopwaar), ook een waarheid 
doorschijnt (Widerschein). In het opake kan 
iets transparant worden.
 Ook binnen het poststructuralisme en 
aanverwante denkwijzen, waar een bijzon-
der sterk offensief  tegen de dominantie van 
het zicht werd aangewakkerd, lijkt de tegen-
stelling toch minder scherp dan in Buchlohs 
tekst. Bataille schreef  een lofzang op de ver-
blindende kracht van de zon; Lacan liet zien 
hoe de imaginaire eenheid van het subject 
ontstaat op het moment dat het zichzelf  in 
de spiegel waar kan nemen als omlijnd 
beeld, een ‘plaatje’ waarmee het uiteindelijk 
nooit echt kan samenvallen; en volgens 
Derrida veroorzaakte precies het vertrou-
wen in het visuele een vals geloof  in onmid-
dellijkheid en aanwezigheid. Maar, zoals 
ook Martin Jay stelt in Downcast Eyes, dit 

neemt niet weg dat er tegelijkertijd een fas-
cinatie ten opzichte van het zien bewaard 
bleef. De kritiek richtte zich vooral op de 
neutraliteit, de valse transparantie van het 
zicht. Hiertegenover werd echter het diffuse 
zicht, het belichaamde zien, en de multipli-
cerende in plaats van totaliserende blik van 
het visuele geplaatst. Het visuele wordt dus 
niet tegenover het discursieve of  antivisuele 
gezet, maar het transparante tegenover het 
opake. Het is juist de waarde van deze opaci-
teit die Buchloh soms over het hoofd lijkt te 
zien.
 Beeld en tekst, zien of  begrijpen, transpa-
rantie of  opaciteit, mythe of  affirmatie: het 
zijn tegenstellingen die geen van alle statisch 
te vangen zijn, en enkel waarde hebben in 
een levendige dialectiek. Het visuele was in 
de empirische school van de moderniteit 
gebonden aan transparantie, maar deze 
positivistische houding maakt blind voor 
wat we niet zien. Het visuele is in de massa-
cultuur een verblindende afleiding van de 
realiteit, maar juist in deze valse schijn licht 
onze werkelijkheid op. Transparantie kan 
vals zijn en verbloemen. Opaciteit kan iets 
zichtbaar maken dat voorbijgaat aan de 
droge opsomming van de database; onbe-
grijpelijke, kafkaiaanse kunst kan op de 
meest heldere wijze een concrete sociale 
waarheid tonen, terwijl een nauwkeurige 
discursieve ontleding van het kunstinstituut 
in een ontoegankelijke wirwar van referen-
ties kan uitmonden. Zo suggereerde ook 
Buchlohs coredacteur bij October, Hal Foster: 
uiteindelijk is het juist de droge conceptuele 
en discursieve kunst die totaal opaak is 
geworden, als een bureaucratisch labyrint, 
ontoegankelijk voor het gros van de toe-
schouwers.10 Een lichte mythische schijn of  
een vleugje visuele verleiding kan meer 
transparantie bieden, zonder zich helemaal 
bloot te moeten geven.
 Benjamins fascinatie voor de mogelijk-
heid om de scheiding tussen privé en publiek 
op te heffen, symbolisch gevat in de glazen 
architectuur, komt in meerdere van zijn tek-
sten naar voren. In zijn essay over het surre-
alisme beschrijft hij zijn verblijf  in een hotel 
in Moskou waar ook een groep Tibetaanse 
monniken te gast was. De monniken, zo 
bleek, hadden zichzelf  opgelegd nooit een 
deur te sluiten, om geheel in de openbaar-
heid te leven, niets te kunnen verbergen. Zo 
te leven, als in een glazen huis, stelt 
Benjamin, is een teken van morele deugd-
zaamheid, ‘een revolutionaire deugd bij uit-
stek’. Maar, zo vervolgt hij, ‘ook dat is een 
roes, een moreel exhibitionisme dat we hard 
nodig hebben’.11 Om smetteloos te leven is 
een meer pathologische of  donkere drift 
nodig, een bezetenheid met de (eigen) more-
le schoonheid, en de drang deze zuiverheid 
aan anderen te tonen. De transparantie van 
het deugdzame leven wordt vertroebeld 
door de driften die erachter schuilgaan. 
Revolutionaire krachten wordt niet aange-
wakkerd door humanistische redelijkheid 
of  abstracte moraal, en juist intoxicatie (in 
de roes van de droom, of  door gebruik van 
opiaten of  hasjiesj), zo betoogt Benjamin, 
kan de ogen openen voor de verblindende 
intoxicatie van de heersende ideologie. 
 In een recente tekst over het monochroom 
en de historiciteit van transparantie, sugge-
reert Jaleh Mansoor (die ooit een leerling 
van Buchloh was) een vergelijkbare these. 
Het opake omvat niet enkel de overgedeter-

mineerde structuur van heerschappij die in 
de conceptuele en postconceptuele kunst 
naar de oppervlakte wordt gehaald, maar 
herbergt evengoed het contingente, het 
onverwachte en nog niet gerealiseerde dat 
de kiem voor politiek sentiment en strijd 
vormt. ‘De massa arbeiders, dat wil zeggen, 
de klasse in nachtelijke afzijdigheid,’ zo 
citeert Mansoor Alain Badiou aan het begin 
van haar essay, ‘presenteert een opaciteit 
die veel sterker is dan de sterren.’12 De ideo-
logische determinatie van wat we niet kun-
nen waarnemen, van het illusionaire, scho-
ne of  mythische, leidt Buchloh tot een 
eenzijdige capitulatie voor een anti-estheti-
sche, over-getheoretiseerde en didactische 
positie, met weinig ruimte voor het onvoor-
spelbare, het zintuiglijke of  onbegrijpelijke 
– voor de beweeglijkheid van een levendige 
dialectiek en de potentie van barbarij. Juist 
deze aspecten kunnen een plek vinden in 
het esthetische. Een radicaal idee van vrij-
heid, zo laat Benjamin zien, kan alleen zon-
der restricties en zonder enige vorm van 
pragmatische calculatie genoten worden; 
het is dat wat alleen spontaan kan plaats-
vinden, nimmer gerealiseerd of  transpa-
rant, immer opaak.
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Publicatie 
The Konrad Fischer Years / 1964 – 1978 
Met de publicatie The Konrad Fischer Years / 1964 – 1978 
brengt Herbert Foundation een subjectief eerbetoon aan 
de Duitse art dealer Konrad Fischer die bepalend was voor 
de ontwikkeling van de Collectie van Anton en Annick 
Herbert. Aanvullend op de gelijknamige tentoonstelling, 
die bij Herbert Foundation opende op 21 januari 2018 en 
nog te zien is tot 2 juni 2019, biedt deze publicatie een 
persoonlijke reflectie op de figuur Konrad Fischer en zijn 
rol binnen de internationale kunstwereld van de jaren 1960 
en 1970. (Vanaf 2 juni beschikbaar bij Herbert Foundation.) 

Event
Zondag 2 juni 2019, 15:00
Afsluitende rondleiding door Lynda Morris doorheen de 
tentoonstelling The Konrad Fischer Years / 1964 – 1978. 
Graag inschrijven via reservation@herbertfoundation.org 

Herbert Foundation
Coupure Links 627 A, Gent 
t: +32 9 269 03 00 
contact@herbertfoundation.org  
www.herbertfoundation.org
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Transparante architectuur in de twintigste eeuw:  
van Le Corbusier tot Rem Koolhaas

CHRISTOPHE VAN GERREWEY

Voor veel modernistische architecten en 
theoretici in de jaren twintig en dertig was 
transparantie niets minder dan een revolu-
tionaire waarde die kon bijdragen tot een 
socialistische en meer rechtvaardige wereld. 
Transparantie zou de maatschappij veran-
deren, en kon verspreid worden dankzij de 
architectuur. Hoewel Le Corbusier er geen 
theorieën rond heeft ontwikkeld (het con-
cept is dan ook afwezig in de Encyclopédie Le 
Corbusier uit 1987)1,heeft hij de term wel 
gebruikt, en transparantie kan zelfs worden 
beschouwd als het basismotief  van zijn 
architectuur. In Précisions sur un état présent 
de l’architecture et de l’urbanisme uit 1930 
keek Le Corbusier terug op zijn werk door 
‘vier duidelijke soorten plannen’ te onder-
scheiden, ‘elk met karakteristieke intellec-
tuele bekommernissen’. In het derde type 
van die plannen, gebruikt in de Villa 
Baizeau in Tunis uit 1928, ‘wordt een zicht-
baar geraamte (een skeletstructuur)’ 
omhuld ‘met een eenvoudige omslag, hel-
der, transparant als een visnet’.2 Het is ver-
leidelijk om die metafoor Bijbelse dimensies 
te verlenen. Volgens het evangelie van 
Mattheus zei Jezus tegen zijn apostelen: 
‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van 
mensen maken.’ Een concept waarmee Le 
Corbusier zoveel mogelijk mensen wou 
‘vangen’ was zonder twijfel Maison Dom-
Ino, een rudimentaire en efficiënte struc-
tuur voor massahuisvesting. Maison Dom-
Ino werd bedacht in 1915, als reactie op de 
woningnood in Frankrijk en Europa, en op 
een woonarchitectuur vastgelopen in de 
burgerlijke gewoonte om elke familie van 
een vrijstaande, unieke of  in ieder geval 
gepersonaliseerde woning te voorzien. Le 
Corbusier onthulde in alle transparantie 
zijn bedoelingen: identieke huizen produce-
ren, serieel en industrieel, zo snel en zo veel 
mogelijk, terwijl ook de architectuur zelf  
niets van het wonen verborgen zou laten. 
Met dit prototype – drie betonnen vloeren, 
zes kolommen, en een reeks trappen – lijkt 
de ogenschijnlijk ouderwetse, traditionele 
en altijd wat mysterieuze activiteit van het 
wonen verlost van alle geheimen en proble-
men. De oneindig herhaalbare structuur 
van het Maison Dom-Ino is het huis – de 
rest, zoals de gevel, is weliswaar niet overbo-
dig, maar zonder dragende functies vrij in te 
vullen ten voordele van het interieur.
 Een belangrijk woord uit Le Corbusiers 
beschrijving van de Villa Baizeau is het 
geraamte, oftewel de skeletstructuur. Dat 
kan letterlijk worden genomen. Beatriz 
Colomina heeft aangetoond dat de uitvin-
ding van elektromagnetische straling in 
1895 door Wilhelm Röntgen bepalend is 
geweest voor de relatie tussen modernisti-
sche architectuur en transparantie.3 Zoals 
röntgenstralen lichamelijke gebreken zoals 
botbreuken aan het licht brachten, zo zou 
ook architectuur alle aspecten van het 
wonen blootleggen, en sterker nog: de 
gebreken ervan zouden meteen verdwijnen. 
Transparantie werd bijna exclusief  gedefi-
nieerd als een zaak van woningen, en dus 
als een (politieke) zaak van iedereen. 
Dankzij transparantie en de daarmee 
gepaard gaande reductie van het wonen tot 
het strikt noodzakelijke, zouden huizen 
minder traditioneel, beklemmend en pri-
vaat worden. Wonen zou niet langer een 
individueel probleem zijn, gedefinieerd of  
gedetermineerd door rijkdom of  afkomst; 
wonen zou generisch worden – en dit is een 
synoniem, of  in ieder geval de belangrijkste 
betekenislaag van transparantie in moder-
nistische architectuur. Het kan als wetma-
tigheid gelden: wat transparant is, kan 
generisch zijn, en vice versa. 
 Huizen die een duidelijke en bepalende 
structuur hebben, ingepakt in niets dan een 
visnet, zijn meteen verlost van overbodige, 
onderscheidende kenmerken zoals orna-
menten. Een goed functionerend skelet is 
immers min of  meer hetzelfde voor ieder-
een; alle gezonde mensen lijken op elkaar, 
het is enkel dankzij ziektes en de sympto-
men daarvan dat het ene lichaam van het 
andere verschilt. Dankzij de introductie van 

het transparante en in het verlengde daar-
van het generische zou de architectuur ver-
lost zijn van de verplichting om klassenver-
schillen tot uitdrukking te brengen. Wonen: 
niet langer een private en individuele bezig-
heid in een ongezond, stoffig en zelfs zieke-
lijk burgerlijk interieur, maar een moderne, 
bevrijde, gedeelde activiteit voor mensen die 
niets meer te verbergen hebben, en die niet 
alleen bezittingen, maar ook flink wat 
eigenschappen en kwaliteiten delen. 
Transparantie in de architectuur betekent 
dus ook het uit de weg ruimen van het 
onderscheid tussen publiek en privaat, of  
zelfs tussen individuen onderling. Het 
Maison Dom-Ino valt zo in verband te bren-
gen met Malevich’ schilderij De sporters uit 
1931, waarin menselijke figuren verlost 
zijn van alles wat hen van elkaar onder-
scheidt – wat hen discrimineert of  tot een 
minderheid doet behoren – ten voordele 
van een nagenoeg geometrische en stralen-
de gelijkheid. Zijn deze sporters niet ook de 
bewoners van de toekomst?
 Wat er met deze extreem positieve opvat-
ting van transparantie is gebeurd geduren-
de de twintigste eeuw kan worden samen-
gevat aan de hand van twee tegengestelde 
citaten, het ene van Walter Benjamin uit 
1929 en het andere van Rem Koolhaas uit 
2001. Als geen ander heeft Benjamin de 
waarde van transparantie in kunst en 
architectuur onderkend. Hij stelde transpa-
rantie, vooral in zijn essay ‘Ervaring en 
armoede’ uit 1933, gelijk aan een nieuw 
soort positieve armoede – aan een nieuw en 
beter begin, teweeggebracht door kunste-
naars en architecten van de generatie van 
Le Corbusier. In dezelfde tekst waarschuw-
de Benjamin echter ook, subtiel en een beet-

je ironisch, voor de gevaren van transpa-
rantie en voor al te generische menselijke 
wezens, die niet alleen hun oude identiteit 
samen met hun geheimen en ziektes van 
zich af  zouden schudden, maar die ook iets 
van hun traditionele menselijkheid zouden 
verliezen. Barbaren zouden het worden, zo 
suggereert Benjamin, of  versies van Mickey 
Mouse, met verondersteld bovenmenselijke 
krachten, gebaseerd op een totaal onproble-
matische omgang met technologie. (Een 
volledig transparante persoon is misschien 
niet in de eerste plaats doorzichtig en dus 
onzichtbaar, maar gaat veeleer op Mickey 
Mouse lijken – de kapitalistische, hyperkine-
tische en extraverte versie van de sportlui 
van Malevich.)
 Benjamin koestert zowel hoop als vrees. 
Het slechtste kan na louter met de ogen te 
knipperen het beste worden, en omgekeerd. 
Dat besef  spreekt hij nogmaals uit in een 
bespreking uit 1929 van het boek Spazieren 
in Berlin van Franz Hessel. Hierin heeft 
Benjamin niet alleen het groeiende belang 
van transparantie voorspeld, maar transpa-
rantie ook benaderd vanuit de tijd (dus niet 
in termen van ruimte, structuur of  opper-
vlak). ‘Het uur van het wonen oude stijl,’ 
schrijft hij, ‘waarvoor de geborgenheid op 
de eerste plaats kwam, heeft geslagen. 
Giedion, Mendelssohn en Le Corbusier 
maken van de verblijfsplaats van mensen 
vooral een doorgangsruimte van alle denk-
bare krachten – golven van licht en lucht. 
De toekomst staat in het teken van de trans-
parantie: niet alleen van de ruimten, maar, 
als we de Russen mogen geloven die van 
plan zijn de zondag af  te schaffen ten gun-
ste van flexibele vormen van vrije tijd, zelfs 
van de weken.’4 In de herfst van 1929, toen 

Benjamin deze tekst aan het schrijven was, 
werd de Sovjetkalender inderdaad aange-
past: de werkweek van zes dagen met één 
rustdag was niet langer de collectieve tijds-
eenheid om de productie te organiseren, en 
werd vervangen door individueel verschil-
lende arbeidsblokken. In sommige gevallen 
was de reorganisatie rigoureus: een aaneen-
gesloten periode van niet minder dan dertig 
werkdagen werd bijvoorbeeld gevolgd door 
zeven dagen rust.5 Op die manier konden de 
machines blijven draaien, en werd de 
tijdsorganisatie rationeler en in die zin 
transparanter. Net als de architectuur van 
Maison Dom-Ino was het voorstel van de 
Sovjets, dat overigens in 1940 opnieuw ver-
vangen werd door de gregoriaanse kalender 
omdat de efficiëntiewinsten tegenvielen, 
een aanval op het traditionele leven en de 
private sfeer. In de woningen van Le 
Corbusier werd bijna elke activiteit volledig 
zichtbaar en was er niets meer te verbergen. 
In de nieuwe tijdsorganisatie door de Sovjets 
gebeurde iets gelijkaardigs, aangezien zon-
dagen niet langer dagen waren waarop 
iedereen ophield met werken (om de eucha-
ristieviering bij te wonen, wat door de com-
munisten als een dwaze activiteit werd 
beschouwd), en er dus geen momenten 
meer bestonden die collectief  aan het priva-
te leven konden worden besteed.
 Vandaag lijkt eerder transparante tijd dan 
transparante ruimte het belangrijkste utopi-
sche (of  dystopische) verlangen. De verschil-
len tussen werkdagen en weekends, tussen 
publiek en privaat, zijn steeds relatiever 
geworden. Iedereen kan probleemloos mails 
verzenden en ontvangen op een zondag, 
zonder thuis of  op kantoor te moeten zijn – 
het kan zelfs in een kerk. Meer nog: voor veel 
mensen betekent zondag (en misschien 
vooral zondagavond) geen vrije tijd meer – 
voor veel mensen is het e-mailtijd. Proberen 
om je inbox op een zondag leeg te maken, 
zodat de werkweek met een schone lei kan 
beginnen, lijkt een goed idee – het is zelfs 
zo’n goed idee dat iedereen het doet. Een 
mail verstuurd op zondag wordt vaak 
meteen beantwoord, want iedereen is zijn of  
haar mailbox aan het leegmaken.
 Die recuperatie van transparantie – het is 
geen socialistische of  communistische 
droom meer, maar harde kapitalistische 
werkelijkheid – wordt samengevat in een 
andere quote, van Rem Koolhaas. Het gaat 
om een passage uit het essay ‘Junkspace’ uit 
2001, geschreven naar aanleiding van een 
onderzoeksstudio aan Harvard University. 
De tekst werd gepubliceerd in het boek The 
Harvard Design School Guide to Shopping, en 
een jaar later hernomen in October. 
‘Junkspace’ is een zowel grappige als depri-
merende verzameling aforismen, een krui-
sing tussen La société du spectacle van Guy 
Debord, Howl van Allen Ginsburg en een 
monoloog van Woody Allen, maar ook een 
tirade over de staat van publieke architec-

Le Corbusier, Maison Dom-Ino, 1914-1915
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tuur en shoppingcentra aan het begin van 
de eenentwintigste eeuw. De passage over 
transparantie luidt:

Alsof  het Volk zopas de private vertrek-
ken van een dictator heeft betreden, zo 
valt Junkspace het best te genieten door 
er als in een postrevolutionaire toestand 
met open mond naar te staren. 
Polariteiten zijn in elkaar opgegaan – 
tussen verlatenheid of  razernij bestaat 
er niets meer. Neon geeft zowel het oude 
als het nieuwe te kennen; interieurs ver-
wijzen zowel naar het steen- als naar 
het ruimtetijdperk. Zoals een virus dat 
onschadelijk is gemaakt na een inen-
ting, zo blijft Moderne architectuur 
essentieel, maar alleen in de meest ste-
riele manifestatie van de High Tech (die 
leek zo dood, nog geen decennium gele-
den!). Wat vorige generaties geheimhiel-
den wordt nu tentoongesteld: structu-
ren komen tevoorschijn als veren uit 
een matras; noodtrappen bengelen als 
een didactische trapeze; sondes worden 
in de ruimte geschoten om op te leveren 
wat eigenlijk alomtegenwoordig is: gra-
tis lucht; enorm veel glas hangt aan 
spichtige kabels, strakgespannen hui-
den omhullen slappe non-events. Het 
enige wat transparantie onthult is alles 
waaraan je geen deel mag hebben. Als 
de klok middernacht slaat kan alles 
weer Taiwanese gotiek worden; binnen 
drie jaar zal het naadloos overgaan in 
Nigeriaanse sixties, Noors vakantie-
huisje of  christelijk, bij verstek. 
Aardbewoners leven nu in een kleuter-
schoolgroteske…6

De postrevolutionaire staat waarvan sprake 
aan het begin van dit citaat is de toestand 
na de modernistische architectuur. 
Verschillende doelen van de avant-garde 
zijn gerealiseerd, maar helaas niet met een-
duidig positieve gevolgen. Transparantie is 
een hoax: de indruk van bereikbaarheid 
wordt gecreëerd, maar zodra je ‘binnen’ 
bent, blijkt je niet alleen iets te zijn voorge-
spiegeld – er volgt meteen weer een andere 
loze belofte. Schoenen van Prada, de skyline 
van New York, maaltijden van Ottolenghi 
en lichamen als dat van Beyoncé zijn al swi-
pend te bewonderen, maar wie is gefor-
tuneerd genoeg om er vervolgens deel aan 
te hebben? Ook op dit vlak is, zoals Koolhaas 
beweert, shopping de norm: zo transparant 
mogelijk worden we bestookt met aan te 
kopen goederen, verwezenlijkingen en dien-
sten, maar consumeren levert uiteindelijk 
niets meer op dan leegte, ontevredenheid, 
en vooral een even futiel als futloos verlan-
gen naar nog meer.
 Het is dan ook niet verwonderlijk dat in 
het werk van Koolhaas’ bureau OMA trans-
parantie allesbehalve een eenduidig doel is. 
In een tijdperk waarin zowel het publieke 
als het private domein verzadigd zijn van 
veronderstelde transparanties, maar dan 
zonder veel hoop op sociale emancipatie, 
kunnen enkele projecten van OMA opgevat 
worden als lessen in opaciteit – als manie-
ren om transparantie altijd met het tegen-
deel ervan te combineren.
 Dat is voor Koolhaas in de eerste plaats 
een kwestie van zelfkennis: waar het op 
aankomt, is te weten dat het volledig kennen 
en bepalen van je eigen identiteit een fictie 
is, laat staan dat je vervolgens strikt naar dat 
spiegelbeeld (of  ideaalbeeld) zou kunnen 
handelen. De meest hedendaagse uiting van 
de droom van zelfrepresentatie is de spiegel-
selfie, een foto gemaakt met de smartphone 
van je reflectie in de spiegel van de bad- of  
slaapkamer, als een directe neerslag van wie 
je bent, met of  zonder kleren. Anders dan 
het fotografische zelfportret gaat het om een 
beeld dat meteen in intieme kring of  juist 
met iedereen gedeeld kan worden. De hui-
zen die OMA bouwde in de jaren tachtig 
zijn, in retrospect, te interpreteren als plek-
ken waar het maken van spiegelselfies 
onmogelijk is: de Patio Villa’s, gebouwd tus-
sen 1984 en 1988 in Kralingen (Rotterdam), 
het zogenaamde Dutch House in de bossen 
bij Holten (1992-1995) en het Fukuoka 
wooncomplex in Japan (1988-1991). Het 
exterieur van de Patio Villa is een minder 
rechtlijnige versie van dat van het 
Farnsworth House van Mies van der Rohe 
(1945-1951): niet alleen glas en staal, maar 
ook andere materialen worden gebruikt. 
Koolhaas breekt ook met een ander moder-
nistisch taboe – een huis mag geen centrum 
hebben, en al zeker niet in de vorm van een 

primitief  haardvuur – door een schoorsteen 
te introduceren als obstakel in de voorgevel. 
Vooral bijzonder is dat een gedeelte van het 
interieur leeg blijft, als patio. Over deze 
ruimte in het Dutch House heeft Bart 
Verschaffel het volgende geschreven.

De binnenruimte, waar men met zich-
zelf  en zijn lichaam alleen is, is zo geheel 
niet enkel geïsoleerd maar ook verbor-
gen. De keuze is radicaal: te midden van 
het bos worden de meest intieme ruim-
tes geheel afgesneden van het ‘uitzicht’ 
en de openheid rondom. De slaapkamer 
kijkt uit op de blinde muur van het bin-
nenkoertje en op een streep lucht. Maar 
ook de vier wanden van de leefruimtes 
volgen de modernistische principes niet: 
de glaswanden worden niet gebruikt om 
het huis geheel te openen en binnen en 
buiten in elkaar te laten overlopen. De 
wanden zijn gemaakt van verschillende, 
spiegelende en kleurende glassoorten, 
en ze kunnen op verschillende manie-
ren worden afgeschermd. Het effect 
hiervan is dat de glaswanden niet vol-
maakt doorzichtig zijn, maar als scher-

men fungeren waarop het uitzicht ver-
sneden en geprojecteerd wordt als 
semi-artificiële landschappen.7

Koolhaas ensceneert op deze manier het 
verlangen naar persoonlijke transparantie – 
een transparantie niet tegenover de ander 
of  de maatschappij maar tegenover jezelf. 
Wat is een huis? Geen machine à habiter zoals 
Le Corbusier nastreefde, waar binnen en 
buiten, en privaat en publiek samenvallen, 
en waarmee de bewoner kon tonen dat er 
nauwelijks nog iets te tonen viel. Voor 
Koolhaas is een huis een plek om helemaal 
in je eentje het onmogelijke verlangen naar 
transparantie zo zelfbewust mogelijk te 
internaliseren. Transparantie wordt een 
private aangelegenheid, omdat we enkel 
transparant kunnen proberen te zijn ten 
opzichte van onszelf, en zelfs dan gaat het 
om een eindeloos proces, dat gepaard gaat 
met reflecties of  schaduwen van de buiten-
wereld, en met perversies, verstoringen, 
complexen, obstakels, blinde vlekken. Het 
gaat, met andere woorden, om een vorm 
van psychoanalyse, met de architectuur als 
analist, zonder dat anderen – en de maat-

schappij in het algemeen – daarbij direct of  
openlijk aanwezig kunnen zijn. Iets gelijk-
aardigs gebeurt in het collectieve woning-
project van OMA in Fukuoka in Japan 
(1988-1991). Op foto’s van dit gebouw kan 
het lijken alsof  de bewoners hier in alle 
openheid wonen – belicht en verlicht, en 
zichtbaar voor voorbijgangers. De realiteit is 
anders: deze wooneenheden – en dat heeft 
vooral te maken met het haast ongelooflijke 
compositorische vernuft van het plan – zijn 
noch met elkaar noch met de straat verbon-
den. Dankzij een landschap van golvende 
daken zien de bewoners slechts de hemel, 
het dak van de buren en, soms, hun eigen 
reflectie. Het resultaat is collectieve en 
geconcentreerde eenzaamheid – de anderen 
zijn er overduidelijk, maar je ziet ze niet.
 De omgang van OMA met publieke trans-
parantie komt het duidelijkst naar voren in 
het project voor de Très Grande Bibliothèque 
in Parijs uit 1989. Deze wedstrijd voor een 
nationale bibliotheek werd gewonnen door 
de Franse architect Dominique Perrault. 
Het gebouw opende in 1996 zijn deuren en 
bestaat uit vier L-vormige glazen torens 
voor de opslag van boeken, in een recht-
hoek geplaatst op een betonnen podium, 
met een tuin in het midden, langs de Seine. 
Perraults project werd gekozen omwille van 
zijn eenvoud en onmiddellijkheid: het gaf  de 
indruk dat boeken, informatie en kennis, 
aan het eind van de twintigste eeuw en bij 
aanvang van het digitale tijdperk, toegan-
kelijker waren dan ooit tevoren. De biblio-
theek van Perrault was op die manier open-
lijk functionalistisch, maar toch ook 
opmerkelijk klassiek en symbolisch. Als een 
beeld van vier ‘open boeken’ werd het toege-
juicht door Jack Lang, toenmalig minister 
van cultuur, als ‘een nieuw monument 
representatief  voor ons tijdperk’.8 Het werd 
bovendien geprezen als plek eerder dan als 
gebouw – de architectuur leek immers zo 
vanzelfsprekend dat ze onzichtbaar werd. 
Transparantie werd opgevoerd (je kunt 
door het gebouw heen kijken) en kreeg tege-
lijk een meer symbolische betekenis: dit 
gebouw ziet eruit als vier openstaande boe-
ken – ce que vous voyez est ce que vous obtenez.
 Transparantie was het sleutelwoord, ook 
in de andere grands projets die door de Franse 
president François Mitterrand werden 
gelanceerd in de jaren tachtig. De giganti-
sche spiegelende bol in het Parc de la Villette 
(met binnenin een bioscoop), L’Arche de la 
Défense (met als officiële naam La Grande 
Arche de la Fraternité), de piramide van het 
Louvre (ontworpen door I.M. Pei, voorzitter 
van de wedstrijdjury voor de nationale 
bibliotheek): het werden symbolen voor een 
sociaaldemocratische overheid die streefde 
naar universaliteit, openheid en een her-
nieuwde ‘verlichting’. De taak van de archi-
tecten van deze grands projets was eenvou-
dig. Ze dienden een architectuur te scheppen 
die niet bedrukkend of  agressief  overkomt, 
maar die, door middel van glas of  spiegels of  
beide, niet zozeer gebouwen of  constructies 
creëerde, maar ruimte, open ruimte, vrij 
toegankelijk voor alle Franse burgers. De 
modernistische queeste naar transparantie 
op een huiselijk niveau aan het begin van de 
twintigste eeuw kwam terug als transpa-
rantie op politiek en institutioneel vlak in 
het (Franse) fin de siècle.
 De gewenste architectuur leidde vaak tot 
twijfelachtige resultaten. Een gebouw volle-
dig bekleed met spiegelglas – zoals binnen-
kort te zien zal zijn als het door MVRDV ont-
worpen depot van Boijmans Van Beuningen 
er staat – is niet zozeer onzichtbaar als wel 
opvallend en vaak smoezelig aanwezig. En 
ondanks de voorgespiegelde transparantie 
blijft de Bibliothèque Nationale de France 
een ontoegankelijk gebouw met niets dan 
ondergrondse leeszalen, en met boeken die 
vaak tot een uur lang onderweg zijn vooral-
eer ze de leestafels bereiken. In de roman 
Austerlitz van W.G. Sebald uit 1999 doet het 
gelijknamige hoofdpersonage zijn beklag 
over deze bibliotheek, die hij helemaal niet 
als licht of  elegant ervaart, maar als zwaar 
en massief. Na een paar dagen boeken en 
archiefstukken geconsulteerd te hebben, 
besluit hij het gebouw te verlaten, nadat hij, 
in zijn eigen woorden, ‘dag en nacht gecon-
fronteerd’ werd ‘met het schijnbaar slechts 
uit hindernissen bestaande apparaat dat 
meer en meer een aanslag deed op mijn 
zenuwen’.9

 Het gebouw van Dominique Perrault kan 
beschouwd worden als een huwelijk tussen 
politiek en architectuur, gesloten om de 
indruk te wekken dat transparantie niet 
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alleen een noodzakelijke eigenschap is van 
politieke en culturele instituties, maar ook 
iets waar architectuur makkelijk in kan 
voorzien. Anthony Vidler heeft dat als volgt 
omschreven: ‘De aspiraties van de adviseurs 
van Mitterrand en de polemisch verwoorde 
basis van het ontwerp van Perrault lijken 
elkaar op een nogal natuurlijke wijze te 
ondersteunen, alsof  de architect op een of  
andere manier de innerlijke esthetische drijf-
veren van de jury en de president geraden 
had – vormgegeven had, om zo te zeggen – 
op een manier die ze beiden nooit hadden 
kunnen voorspellen.’10 Eén wedstrijd-
ontwerp uit 1989 – Vidler noemt het ‘een 
briljante en architectonisch originele evo-
catie van de poëtica en de pragmatiek van 
informatietechnologie, en veruit de meest 
succesvolle inzending’11 – was precies op dit 
essentiële vlak helemaal anders: het project 
van OMA en Rem Koolhaas, dat weliswaar 
evenzeer appelleerde aan het verlangen 
naar transparantie, maar tegelijkertijd 

reeds de obstakels (of  de hindernissen, zoals 
Austerlitz ze noemt) bevatte en belichaam-
de die zich onvermijdelijk voordoen, zowel 
op praktisch als op theoretisch vlak, niet 
alleen wanneer er institutionele of  politieke 
macht in het spel is, maar ook wanneer van 
de architectuur verwacht wordt de indruk 
te wekken dat boeken, informatie, media en 
kennis probleemloos en voor iedereen in 
gelijke mate beschikbaar zijn. 
 Het project van OMA valt te zien als een 
driedimensionale informatiechip, een grote 
kubus, een massief  blok informatie. 
Binnenin dit blok zijn holtes uitgespaard 
voor leeszalen, bioscopen en auditoria. Een 
rooster van negen liftschachten maakt deze 
ruimtes toegankelijk, terwijl één platte 
rechtopstaande schijf  aan één kant van het 
gebouw administratieve en technische 
ruimtes bevat. Het project werd gepresen-
teerd, voor het eerst in het oeuvre van OMA, 
door middel van computersimulaties, maar 
ook met heel verschillende en vaak contra-

dictorische maquettes. Eén schaalmodel 
toont de structuur en de publieke ruimtes, 
terwijl de eigenlijke opslag (de boeken en de 
media en dus de inhoud van de bibliotheek) 
onzichtbaar blijven. In een andere maquet-
te wordt juist het omgekeerde belicht: de 
boeken en de data vormen een massief  
ondoordringbaar geheel, waaruit enkele 
gaten weggevreten zijn, als bij toeval, of  als 
de omtrekken van kleine organische tumo-
ren die zopas zijn verwijderd. 
 Het belangrijkste aspect van het project is 
de gevel. Hoe dit gebouw in werkelijkheid 
‘omhuld’ zou zijn, blijft onbepaald. 
Afhankelijk van het tijdstip en van de activi-
teiten in de ‘organen’ van het gebouw zou 
de gevel ‘een vlak’ geworden zijn, ‘soms 
transparant, soms translucent, soms opaak; 
mysterieus, onthullend of  zwijgend’12, 
zoals Koolhaas het omschreef  in S,M,L,XL. 
Op die manier zou ook dit gebouw van OMA 
het concept van en het verlangen naar 
transparantie – naar een compleet neutrale 
en evidente architectuur, en naar een vlotte 
toegankelijkheid van informatie, van 
geschiedenis en cultuur – in scène hebben 
gezet. Dit al te menselijke (en al te moderne) 
verlangen zou zijn gerespecteerd, maar 
tegelijkertijd zouden de inherente para-
doxen en moeilijkheden ervan in bouwma-
teriaal – in vorm – zijn omgezet. 
 Het project van OMA voor de Franse nati-
onale bibliotheek werd gemaakt aan het 
eind van de twintigste eeuw, net voor de 
alomtegenwoordigheid van internet, dat 
slechts enkele jaren later oncontroleerbaar 
zou beginnen te groeien, en dat voor nieu-
we problemen en obstakels zou zorgen bij 
het verlangen naar transparantie. Het is 
mogelijk om het project van OMA te inter-
preteren als een voorspelling van onze 
hedendaagse situatie. Eind jaren tachtig 
bereikten de massamedia (televisie voorop) 
een ongekende dominantie, en de stroom 
informatie, met al dan niet fake nieuws en 
data, zou door het internet tot bijna 
ondraaglijke hoogten worden opgeschroefd. 
In 1989, het jaar van de wedstrijd voor de 
Parijse bibliotheek, publiceerde Gianni 
Vattimo zijn boek La società trasparante. Hij 
betoogde dat de opkomst van massamedia 
en de groeiende communicatiemogelijkhe-
den de ‘postmoderne samenleving niet 
meer ‘transparant’ maken, maar meer com-
plex, en zelfs chaotisch’.13 Dit is precies de 
boodschap van OMA’s Très Grande 
Bibliothèque: het tijdperk waarin het denk-
baar is dat kennis en cultuur integraal in 
bibliotheken te lokaliseren zijn, in gebou-
wen, in architectuur, is voorbij. En hoe meer 
de media zich vermenigvuldigen, hoe meer 
informatiekanalen geschapen worden, hoe 
meer camera’s er op de feiten gericht zijn, 
des te minder een maatschappij (samen met 
de instituten van die maatschappij) nog 
claims kan maken op transparantie, die elke 
vanzelfsprekendheid voorgoed verloren 
heeft. OMA’s project was niet zozeer een 
gebouw maar een wolk, een cloud, oprijzend 
ten gevolge van, in Vattimo’s woorden, een 
‘algemene explosie en razendsnelle toena-
me van het aantal Weltanschauungen’.14

 Wie over transparantie denkt in verband 
met het boek en de bibliotheek, of  in ver-
band met architectuur en met de definitie 
van de grenzen van publiek en privaat 

leven, zal altijd aan obstakels en opaciteit 
denken – en wie andersom met obstakels 
begint, komt uit bij een verlangen naar 
transparantie. De projecten van OMA in de 
jaren tachtig tonen een interactie tussen 
transparantie en opaciteit die recht doet 
aan de complexiteit en de onzekerheid van 
het leven – een onzekerheid die enkel is toe-
genomen in een maatschappij die bijna 
dwangmatig mikt op transparantie, maar 
die van de weeromstuit compleet opaak 
wordt – als een raam met evenveel barsten 
als er wereldburgers zijn, miljarden indivi-
duen die met evenveel brute kracht hun 
neus tegen het venster drukken. In een der-
gelijk tijdperk is de eis transparant te zijn 
veeleer leugenachtig dan noodzakelijk. En 
misschien is zelfs ‘postmoderne’ of  ‘translu-
cente’ opaciteit op basis van ambiguïteit en 
complexiteit als strategie te subtiel gewor-
den. De mogelijkheid die openblijft is een 
architectuur – een kritische cultuur – die zo 
eerlijk mogelijk, op het gewelddadige af, 
obstakels opwerpt, al was het maar om 
iedereen echt met de neus op de feiten te 
drukken, en tot actie te doen overgaan. 
Maar zoals Walter Benjamin zou hebben 
gewaarschuwd: ook een architectuur van 
obstakels zal, net als totale transparantie, 
een nieuw barbarendom inluiden.
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SARAH E. IGO 

In de Verenigde Staten hebben recente data-
lekken – het Equifax-schandaal bijvoorbeeld, 
waarbij de financiële informatie van onge-
veer 143 miljoen mensen te grabbel werd 
gegooid, of  het ongeoorloofde gebruik van 
Facebook-gebruikersgegevens door schimmi-
ge politieke krachten bij Cambridge Analytica 
– tot grote verontwaardiging geleid. Helaas is 
het daarbij gebleven. In de weken nadat kre-
dietverstrekker Equifax werd gehackt regen-
de het nog publieke veroordelingen en 
beleidsvoorstellen. Een jaar later blijven van 
die stortvloed slechts wat spatjes over. Het 
schandaal is, zoals dat zo vaak gebeurt, naar 
het achterplan verdrongen. 
 Daarin valt een patroon te ontwaren. Ook 
andere inbreuken op individuele privacy die 
bij hun invoering alom op afkeuring stoot-
ten, werden al snel gemeengoed en passeren 
nu onopgemerkt. Een voorbeeld uit het verre 
verleden van 2010: bodyscanners op lucht-
havens. Hun plotselinge verschijnen leidde 
tot enkele protesten en rechtszaken. Maar 
het duurde niet lang of  de apparaten – als-
ook de rijen volgzame passagiers die hun 
beurt afwachten om stil te staan, hun 
armen omhoog te doen en tot de vliegreis 
toegelaten te worden – werden voor gerou-
tineerde reizigers een vertrouwd beeld op 
luchthavens overal ter wereld. 
 Amerikanen beweren privacy hoog in het 
vaandel te hebben. Afgaand op hoe ingrij-
pend de regels omtrent privacy van de afge-
lopen eeuw zijn herschreven als gevolg van 
technologische en sociale veranderingen 
zouden historici die claim echter in twijfel 
kunnen trekken. 
 In feite heeft druk van de publieke opinie 
privacyinbreuken slechts zelden kunnen 
stoppen. Een leerrijke uitzondering op die 
regel is de overheidscampagne voor de alge-

mene afgifte van vingerafdrukken aan het 
begin van de twintigste eeuw. De campagne 
was tot mislukken gedoemd door arbeiders-
protesten en een hardnekkige associatie 
tussen vingerafdrukken en criminaliteit. 
Daardoor beschikt het Federal Bureau of  
Investigation (de FBI) vandaag de dag niet 
over een alomvattende databank met vin-
gerafdrukken. Maar zelfs deze zekerheid 
brokkelde de laatste jaren af. Samen met 
andere biometrische identificatiemiddelen 
zoals netvliesscans hebben vingerafdruk-
ken terrein gewonnen in commerciële con-
texten en consumententoepassingen. Ze 
bevestigen nu regelmatig onze identiteit, 
waardoor we toegang krijgen tot een 
gebouw of  een apparaat. Andere voorbeel-
den van inderhaast toegestane inbreuken 
zijn kredietcontrole, videobewaking, soft-
ware die persoonlijke aanbevelingen doet, 
geolocatietracking en profilering via sociale 
media.
 De herhaalde schandalen rond privacy – 
en het feit dat die schandalen altijd weer 
snel uit de actualiteit verdwenen – wijzen 
op een dilemma dat niet zo snel weggaat als 
de krantenkoppen. Dat dilemma speelt in 
een samenleving die keer op keer dezelfde 
afweging heeft gemaakt, met steeds als uit-
komst dat een grondiger kennis van haar 
leden voordelen oplevert als het gaat om 
veiligheid, efficiëntie, gemak en welzijn.
 Als gevolg van recente controverses over 
wat onderling sterk verschillende organisa-
ties als de National Security Agency (NSA) 
en Facebook allemaal over ons weten, zijn 
infrastructuren bloot komen te liggen die in 
de voorbije anderhalve eeuw stukje bij beet-
je voet aan de grond hebben gekregen. 
Steeds geavanceerdere technieken voor het 
herkennen en volgen van personen – van 
foto’s en vingerafdrukken tot geboorteak-
tes, sociaal-fiscale nummers, persoonlijk-
heidstests en computerdatabanken – gre-

pen om zich heen. Al die technieken gaven 
aanleiding tot debatten over individuele pri-
vacy en in sommige gevallen zelfs tot parle-
mentaire onderzoek, een ander beleid bij 
ondernemingen en nieuwe federale wetge-
ving. Niettemin werden de normen omtrent 
toegang bijna altijd opgerekt. Moderne 
blootstellings- en onthullingstechnologieën 
vonden ingang zonder al te veel politiek 
debat of  toezicht. Ze leidden tot een ingrij-
pende herdefinitie van bestaande ideeën 
over de juiste scheidslijn tussen het private 
individu en de publieke persoon.
 Privacykwesties traden voor het eerst op 
de voorgrond in de decennia na de 
Amerikaanse Burgeroorlog, toen de bevol-
king zich geconfronteerd zag met tal van 
particuliere instanties die informatie door-
gaven en verkochten. In de tijd daarvoor 
leken de meeste Amerikanen persoonlijke 
privacy te begrijpen als iets wat nauw ver-
bonden was met de grenzen van hun eigen-
dom en hun directe fysieke omgeving. 
Vanaf  het einde van de negentiende eeuw 
echter onderging dat begrip een fundamen-
tele verandering als gevolg van innovaties 
in de journalistiek en communicatie. Vooral 
het groeiende netwerk van telegraafkabels 
en telefoonlijnen, dat zich over het hele land 
uitstrekte en dat al gauw ook voor commer-
ciële en persoonlijke doeleinden gebruikt 
werd, had een enorme impact. Zowel pri-
vécorrespondentie als nieuws over openba-
re evenementen verspreidde zich nu sneller 
en vrijer. De keerzijde hiervan was dat com-
municatie minder veilig werd. De nieuwe 
technologieën waren kwetsbaar voor afluis-
terpraktijken (het zogenaamde wiretapping), 
wat rond de eeuwwisseling leidde tot een 
nieuw literaire genre, dat van de wire thril-
ler. Het gevaar afgeluisterd te kunnen wor-
den leidde in sommige staten ook tot nieuwe 
wetgeving; een rechtbank oordeelde, in een 
vroege uitspraak, dat maatregelen noodza-

kelijk waren ‘om te voorkomen dat privé-
aangelegenheden openbaar gemaakt zou-
den worden […] voor privaat geldgewin of  
ter bevrediging van nutteloze roddelzucht’. 
 Net zoals het internet dat een eeuw later 
zou doen, introduceerde de telegrafie nieu-
we manieren om informatie op te slaan en 
te delen. Om een telegram te verzenden 
moest de inhoud ervan aan een derde partij 
worden bekendgemaakt, en bedrijven hiel-
den kopieën bij, soms wel op drie of  vier 
afzonderlijke locaties. Deze opgeslagen 
kopieën bleken bijzonder kwetsbaar voor 
gedwongen inzage van overheidswege. Ook 
telefoongesprekken, zelfs informele of  privé-
gesprekken, waren vatbaar voor inbreuken: 
het medium nodigde er haast toe uit dat 
telefoonoperatoren of  buren met wie een 
lijn werd gedeeld meeluisterden. Een criti-
cus uit die tijd zag daarom misprijzend een 
tijdperk aangebroken van ‘elektronisch 
exhibitionisme en voyeurisme’. 
 Ook door de technologische vooruitgang 
die het mogelijk maakte intieme scènes te 
bekijken en op te nemen, gecombineerd met 
een nieuwe, driestere en brutale invulling 
van media- en reclameberoepen, werd de 
grens tussen het openbare en het privéleven 
verlegd. Deze ‘virtuele huisvredebreuken’ 
van journalisten en fotografen gaven aan-
leiding tot de eerste moderne juridische 
claims op een ‘recht om met rust te worden 
gelaten’, met name in een artikel van de 
Harvard Law Review uit 1890, geschreven 
door Samuel Warren en Louis Brandeis, dat 
vandaag de dag nog steeds wordt geciteerd. 
 De dagbladen in de grote steden en popu-
laire tijdschriften zochten en brachten ver-
halen die voorheen van het grote publiek 
afgeschermd waren geweest – in het bijzon-
der bijeenkomsten van notabelen, echt-
scheidingen en schandalen van de elites. 
Door de komst van de ‘instantfotografie’ in 
de jaren 1880 was medewerking van het 

De naakte maatschappij
Meer dan een eeuw inbreuken op onze gezamenlijke privacy

Athanasius Kircher, Spionage-Ohr, Entwurf  einter Abhöranlage, Musurgia Universalis, 1650
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onderwerp van de foto niet langer vereist. 
Het verlangen van de Kodak-adepten om 
heimelijke foto’s te maken leidde tot restric-
ties bij het gebruik van camera’s, niet alleen 
in het Witte Huis, maar ook in treinen, op 
veerboten en op privéterreinen. De combi-
natie van een schandaalbeluste pers met 
nieuwe vormen van fotografie zette, zeker 
nadat het rasterprocedé voor krantenfoto’s 
sterk was verbeterd, de deuren wagenwijd 
open voor een massale verspreiding van 
beelden. 
 In het zog van deze commerciële indrin-
gers volgden de adverteerders. Het is zelfs zo 
dat enkele van de vroegste rechtszaken over 
het ‘recht op privacy’ in de VS werden aan-
gespannen door mensen van wie de beelte-
nis zonder hun medeweten of  toestemming 
werd gebruikt om reclame te maken voor de 
meest uiteenlopende producten, van siga-
retten tot zeep. In een veelbesproken rechts-
zaak in New York uit 1902 klaagde Abigail 
Marie Roberson een meelbedrijf  aan voor 
het ongeoorloofd gebruik van haar afbeel-
ding in 25.000 ‘lithografische afdrukken, 
foto’s en beeltenissen’. (Ze wist van de cam-
pagne niets af  totdat ze haar eigen gezicht 
op een zak meel zag staan.)
 Robersons aanvankelijke gelijk voor de 
rechtbank geeft aan welke aanstoot de nieu-
we handel in persoonlijke beelden kon 
geven. Maar even veelzeggend zijn de rede-
nen waarom een andere rechter die uit-
spraak later ongedaan maakte. Hij verwierp 
namelijk wat hij spottend ‘het zogenaamde 
recht op privacy’ noemde vanwege de naar 
zijn zeggen belachelijke bewering ‘dat een 
man het recht heeft om, als hij dat wil, door 
deze wereld te reizen zonder dat zijn foto’s 
worden gepubliceerd, zijn zakelijke onderne-
mingen worden besproken, zijn succesvolle 
experimenten ten behoeve van anderen 
worden opgeschreven, of  zijn eigenaardig-
heden worden becommentarieerd in strooi-
biljetten, rondschrijven, catalogi, tijdschrif-
ten of  kranten’. In een massacultuur, zo 
impliceerde hij, was er geen aannemelijk 
recht om louter privépersoon te zijn.
 In deze eeuwenoude debatten over tele-
foonlijnen en circulerende portretten wor-
den de grondlijnen van onze hedendaagse 
dilemma’s zichtbaar. In de victoriaanse tijd 
bestond er veel enthousiasme over de ont-
wikkeling van de moderne communicatie 
en de mogelijkheden om een blik in het 
leven van anderen te werpen. Toch was er 
ook veel behoefte aan beschutting tegen een 
cultuur die het persoonlijke leven wilde 
blootleggen.

In de nieuwe eeuw verlegden de Amerikanen 
hun aandacht van de publiciteitsindustrie 
naar de sterk toenemende overheidsregis-
tratie. Ooit was ‘bekend zijn bij de autoritei-
ten’ een schandvlek geweest. Zo had de FBI 
tijdens de Eerste Wereldoorlog zonder veel 
publieke ophef  criminelen, dissidenten en 
vreemdelingen in de gaten gehouden. Maar 
in de eerste decennia van de twintigste 
eeuw veranderde de relatie tussen de 
moderne staat en zijn burgers. Ook ‘fatsoen-
lijke’ burgers werden in toenemende mate 
gevolgd aan de hand van geboorteakten, 
paspoorten of  andere identiteitsbewijzen.
 In 1925 was het zo ver dat er in Chicago 
een opiniestuk verscheen dat ‘de vreselijke 
inbreuk op de privacy’ aankaartte. 
Aanleiding was de opeenhoping bij de over-
heid van autovergunningen, hypotheek- en 
belastinggegevens, en huwelijks- en overlij-
densakten, elk document verbonden met 
zaken die een individu liever buiten de publie-
ke sfeer houdt. Deze ‘vreselijke’ inbreuken in 
de persoonlijke levenssfeer vormden echter 
ook de toegangspoort tot bureaucratische 
zichtbaarheid en de daarbij behorende voor-
delen. Het zou niet lang meer duren voor de 
sociale bijstand – en de technieken om die te 
verlenen – veel Amerikanen op andere idee-
en zou brengen wat betreft de vraag wanneer 
en met welk doeleinde de staat zijn burgers 
mag registreren. 
 Neem de ouderdoms- en werkloosheids-
verzekering. De taak van degenen belast met 
de uitvoering van de Social Security Act uit 
1935 was, aldus meerdere initiatiefnemers, 
‘van een ongeziene omvang, van een totaal 
andere orde zelfs dan de Amerikaanse volks-
tellingen, de dienstplicht tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, de uitbetaling van de vetera-
nenbonus, of  tal van andere private organi-
satorische huzarenstukjes’. Een van de 
nevenproducten van de uitvoering van die 
wet was de uitgifte van een sociaal-fiscaal 
nummer, het social security number. Dat 

nummer was een middel om iemands ‘gehele 
loopbaan’ bij te houden, zodat de juiste uitke-
ringen konden worden berekend. Uit heden-
daags perspectief  fungeert zo’n nummer 
natuurlijk ook als iets anders: het is een cru-
ciale draad in het web van ‘persoonlijk iden-
tificeerbare informatie’ waar Amerikanen 
vandaag nog altijd in zitten.
 In de jaren dertig maakte men zich zor-
gen of  door de sociaal-fiscale nummers las-
tige werknemers en vakbondsleden konden 
worden opgespoord en op een zwarte lijst 
gezet. Het Republican National Committee 
zorgde voor ophef  met het doemscenario 
dat burgers binnenkort gedwongen zouden 
worden om ‘dogtags’ te dragen met daarop 
hun van staatswege uitgereikte nummer. 
Ook braken er politieke protesten uit rond 
de onheilspellende implicaties van de alge-
hele ‘overheidsregistratie’. Veel mensen 
vroegen zich af  wie toegang zou hebben tot 
gevoelige informatie in de dossiers van de 
sociale bijstand over bijvoorbeeld woon-
adres, ras, geboortedatum, burgerlijke staat 
en loopbaan. Niettemin werd het sociaal-fis-
cale nummer opvallend snel en efficiënt 
ingevoerd. Slechts 28 dagen na de eerste 
verspreiding van de inschrijvingsformulie-
ren in 1936 had het agentschap al meer 
dan 22 miljoen aanvragen ontvangen, op 
een verwacht totaal van 26 miljoen.
 Voor die miljoenen woog de garantie van 
economische veiligheid zwaarder dan het 
schrikbeeld van een staat die inzage had in 
hun loopbaan en financiële geschiedenis. 
Voor sommige Amerikaanse werknemers 
werd het sociaal-fiscale nummer zelfs een 
met trots gedragen teken van inclusie en 
identiteit. Het is nu moeilijk te vatten, maar 
in de jaren dertig en veertig ontstond er een 
bloeiende markt voor plaquettes, borden, 
bagagelabels en andere snuisterijen met je 
persoonlijke unieke nummer. Sommige 
mensen personaliseerden ringen en andere 
sieraden – zelfs hun kunstgebit – met hun 
nummer. Anderen gingen nog verder en lie-
ten hun persoonlijke cijfercombinatie op 
hun rug of  biceps tatoeëren, wat kranten 
als een enorme meevaller voor de tattoo-in-
dustrie omschreven. Deze praktijken tonen 
aan dat veel Amerikanen in deze jaren van 
depressie en oorlog bereid waren om zicht-
bare burgers te worden. Sommigen waren 
wel degelijk bezorgd over de steeds dieper in 
de privésfeer reikende tentakels van de 
staat, maar in een tijdperk van toegenomen 
sociale voorzieningen was het vooruitzicht 
níét meer te kunnen worden geïdentificeerd 
door de federale overheid vaak een grotere 
zorg.
 Na de Tweede Wereldoorlog taande het 
vertrouwen in nauwgezette bureaucrati-
sche registratie. Zo leverde in de jaren vijftig 
het House Un-American Activities Committee, 
met zijn hoorzittingen, zijn propagandapro-
gramma’s op federaal niveau, de telefoon-
taps bij burgers en de uitgebreide FBI-
dossiers het bewijs dat de regering bij 
machte was om tot diep in de huiskamer 
door te dringen. Tijdens de Koude Oorlog 
werden de Amerikanen zich bewust van 
allerhande afluisterpraktijken en het mis-
bruik van de staatsmacht waarmee het den-
ken over nationale veiligheid gepaard ging. 
Ze raakten ook meer gespitst op ogenschijn-
lijk kleinere inbreuken, zoals televisiecame-
ra’s die het winkelend publiek volgen, 
bedrijfsmatig onderzoek naar de drinkge-
woonten van werknemers en het eindeloze 
opinieonderzoek van gedragswetenschap-
pers, tele-enquêteurs en marktonderzoe-
kers. Halfweg de jaren zestig kwam er een 
spervuur aan onthullende publicaties – met 
titels als De afluisteraars, De naakte maat-
schappij, Inbreuken op de privacy en De onbe-
kende FBI – dat de aandacht vestigde op de 
afnemende ruimte voor privacy in het dage-
lijkse leven van Amerikanen.
 Opiniemakers noemden het particuliere 
huiseigenaarschap en het privéleven zeer 
typisch voor VS, wat in schril contrast zou 
staan met de controlestaat van de Sovjet-
Unie. Toch is de publieke aandacht in deze 
periode ook vaak gericht op de controleme-
chanismen ingebed in de Amerikaanse cul-
tuur. Socioloog William Whyte, etnograaf  
van de naoorlogse buitenwijken en auteur 
van The Organization Man (1956), vat het, in 
de woorden van een van zijn informanten, 
nog het beste samen: ‘Je bent nooit alleen, 
zelfs niet als je denkt dat je dat bent.’
 Er was een groeiende behoefte aan psy-
chotherapeuten en psychologen, maar 
evengoed aan marketeers, marktonderzoe-
kers, bedrijfsleiders, personeelsfunctiona-

rissen, schooladviseurs en persoonlijkheids-
testers; deze duiders van het menselijk 
gedrag waren een tastbaar teken van de 
nieuwe orde. En diepgaandere psychologi-
sche kennis betekende dat burgers te maken 
zouden krijgen met nog intiemere peilingen 
– die plaatsvonden in de voorstedelijke 
gemeenschappen en de consultatieruimtes 
van therapeuten, maar ook in kantoren, 
klaslokalen en de consumentenmarkt.
 In het naoorlogse Amerika gold psycholo-
gische expertise, ook al was die dan geba-
seerd op het naar boven halen van intieme 
geheimen, niet als een ongewenste indringer. 
Enerzijds waren burgers geboeid door de 
nieuwe technieken om tot diep in de geest 
van het individu door te dringen, anderzijds 
maakte hen dat ongerust. Amerikanen uit de 
middenklasse streefden naar zelfkennis via 
individuele therapiesessies, huwelijksthera-
pie en adviesrubrieken. Maar net als in onze 
eigen tijd vonden ze het soms eng als dezelfde 
instrumenten ingezet werden om spullen of  
overtuigingen uit te venten. Voorbeelden 
daarvan waren subliminale reclame en 
marktonderzoek, die het onbewuste van de 
consument peilden om producten nog effici-
enter aan de man te brengen.
 Persoonlijkheidstesten – door een criticus 
‘hersenspotten’ genoemd – deden ook 
alarmbellen afgaan. Zo werd in een lijst met 
125 persoonlijkheidsvragen getiteld 
Personality Inventory (op grote schaal 
gebruikt in het bedrijfsleven) rechtstreeks 
gepeild naar de emotionele stabiliteit, het 
seksleven, de houding tegenover het werk, 
de gezondheidstoestand en de religieuze 
waarden van werknemers. Met instrumen-
ten zoals de populaire Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory, een waslijst van 566 
vragen oorspronkelijk ontworpen om psy-
chische stoornissen op te sporen, werd een 
gebied betreden waarvan men vroeger vond 
dat een bedrijf  er niets te zoeken had.
 Deze instrumenten, stuk voor stuk voor-
lopers van de psychografische technieken 
van Cambridge Analytica, waren contro-
versieel genoeg om het Amerikaanse 
Congres in 1965 tot hoorzittingen te nopen. 
Toch was men niet zo verontrust dat scho-
len en bedrijven overtuigd werden van de 
noodzaak om ze aan banden te leggen.
 De groeiende lijst van privacybedreigin-
gen in de Amerikaanse samenleving, die uit 
alle richtingen kwamen, schreeuwde om 
een officiële reactie. In 1965 kwam er één: 
het Hooggerechtshof  verklaarde dat priva-
cy een grondwettelijk recht is. In de decen-
nia die volgden werd de kwetsbaarheid van 
dat recht echter duidelijk door de razend-
snelle ontwikkelingen van sociaal onder-
zoek, overheidscontrole en geautomatiseer-
de databanken – om nog maar te zwijgen 
van de hoogsteigen wens van veel 
Amerikanen om hun leven in de openbaar-
heid te brengen.
 Het was toen, en niet in de jaren dertig, 
dat de Amerikaanse bevolking rekening 
begon te houden met de mogelijkheid dat 
veel partijen – overheidsinstanties, maar 
ook particuliere verzekerings- en kre-
dietagentschappen – niet alleen informatie 
over hen verzamelden, maar ook in staat 
waren om hun gewoonten en geschiedenis 
te monitoren. De discussie over privacy zou 
zich al snel volledig gaan richten op ‘gege-
vensbescherming’. Tot dan toe hadden de 
meeste Amerikanen weinig aandacht 
besteed aan alle persoonlijke informatie die 
zich gestaag in overheidsdossiers opstapel-
de. Maar ineens werden archiveringssyste-
men met allerhande informatie over bur-
gers (van strafbladen tot schooldossiers) 
omstreden. De federale wetgeving over de 
toegang tot dossiers van openbare scholen, 
de Family Educational Rights and Privacy Act 
van 1974, vloeide voort uit de vrees, aldus 
een voorstander van de wet, dat de ‘resulta-
ten van persoonlijkheidstesten, persoonlijk-
heidsprofielen en andere gegevens die ver-
zameld worden wanneer een leerling zes 
jaar oud is voor de rest van zijn leven opge-
slagen kunnen worden – wat meestal het 
geval blijkt’.
 Dat besef  zorgde voor een heel andere kijk 
op het sociaal-fiscale nummer dan in 1936. 
In de loop der jaren was het nummer de 
facto uitgegroeid tot het nationale identi-
teitsbewijs bij uitstek. Eind jaren zestig werd 
het erkend als de spil van een uitgebreid net-
werk van computerdatabanken met daarin 
persoonlijke informatie over bijna elke vol-
wassene in de Verenigde Staten. En zo, lut-
tele decennia na de introductie ervan, zou 
het nummer leiden tot de oprichting van 

een federale taskforce, verschillende hoor-
zittingen van het Congres en nieuwe wetge-
ving, in de vorm van de Privacy Act uit 
1974. Slechts weinigen, kunnen we aanne-
men, overwogen nog een sofi-tattoo te laten 
zetten.
 Toch was het precies in de tijd dat het 
sociaal-fiscale nummer ‘privé’ werd dat 
allerhande seksuele, emotionele en autobio-
grafische informatie, in vroegere tijden met 
de grootst mogelijke discretie behandeld, 
richting de openbaarheid begon op te schui-
ven. Onder invloed van het Watergate-
schandaal, de Vietnamoorlog, de therapeu-
tische cultuur en de sociale bewegingen uit 
die jaren eiste men in de jaren zeventig het 
einde van de geheimen. Transparantie was 
overduidelijk een streefdoel van de tweede 
feministische golf, die de schendingen en de 
machtsdynamiek van het intieme leven aan 
het licht wilde brengen. Maar transparantie 
was ook duidelijk aanwezig in de bredere 
cultuur van de jaren zeventig: in nieuwe 
standaarden voor authenticiteit in docu-
mentaires (denk aan de cinema vérité) en de 
beginnende reality-tv, in de agressieve ont-
maskering van publieke figuren door jour-
nalisten, en in het feit dat politici spontaan 
hun belastingaangifte openbaar maakten.
 In de overgang van de jaren zeventig naar 
de jaren tachtig en negentig werd de impuls 
om te ontmaskeren en te onthullen duide-
lijk in de emotionele teneur van de praat-
programma’s op televisie, in het uit de kast 
komen van bekende homo’s, en in hét boe-
kenfenomeen van de jaren negentig: de per-
soonlijke memoires. In 1890 had de New 
Yorkse redacteur E.L. Godkin nog tegen de 
verregaande vragen bij de volkstelling van 
dat jaar geprotesteerd op grond van het feit 
dat ‘geen enkele man, en vooral geen enkele 
vrouw, graag een vreemde vertelt over een 
geheime ziekte of  handicap’. Een eeuw later 
bewezen memoiresschrijvers hem in drom-
men het tegendeel.
 Critici klaagden al snel over de komst van 
een ‘biechtcultuur’ waarin vlot kunnen 
praten over de eigen misstappen en beproe-
vingen, van drugsverslaving tot seksueel 
misbruik, het enige was wat nog telde. In 
een verschuiving die de advocaten die net 
hadden opgeroepen tot een ‘recht om met 
rust te worden gelaten’ zou hebben verbijs-
terd, argumenteerden sommigen dat het 
haast dwangmatig naar buiten brengen 
van persoonlijke zaken haast nog zorgwek-
kender was dan de ongepaste belangstelling 
van de media of  de overheid voor de privé-
sfeer. Met andere woorden: ook al probeer-
den de Amerikanen hoogstpersoonlijke 
informatie af  te schermen, tegelijkertijd wíl-
den zij zichzelf  ook blootgeven door middel 
van nieuwe communicatieplatformen, van 
webcams tot Facebook.
 Aanspraken op privacy zijn in de 
Amerikaanse samenleving ontstaan door – 
maar ook geëvolueerd naast – camera’s en 
vingerafdrukken, persoonlijkheidstesten en 
databanken. Burgers hebben hun aan-
spraak op een privésfeer nooit zomaar opge-
geven, ook al geloofden ze in bepaalde 
gevallen dat de voordelen verbonden aan 
het deels opgeven ervan zwaarder wogen 
dan de risico’s. Naarmate ze door allerlei 
instanties steeds meer ‘leesbaar’ werden en 
zich tegen verdere transparantie verzetten, 
omdat ze bepaalde aspecten van hun leven 
wilden afschermen en andere juist wilden 
blootgeven, pasten ze zich aan – en daar-
mee veranderden ook hun ideeën over de 
eisen die de informatiemaatschappij stelt 
aan privacy. Voor wie een koerswijziging 
verwacht na Equifax en Cambridge 
Analytica maakt deze geschiedenis duide-
lijk dat verontwaardiging slechts tijdelijk en 
dus onvoldoende is. Onze privacydilemma’s 
beginnen of  eindigen niet zozeer met het 
misbruik van technologieën of  een reeks 
onwettige handelingen, maar veeleer met 
de ongemakkelijke acceptatie van ons steeds 
alwetender sociaal bestel, dat al een eeuw in 
ontwikkeling is.

Vertaling uit het Engels: Iannis Goerlandt

Oorspronkelijk verschenen in The Times 
Literary Supplement, 9 november 2018.
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EVERT BEYERS

Gelijkschakeling 

‘Sunlight is said to be the best of  disinfec-
tants.’ Het is niet het motto van Operatie 
Schone Handen in het Belgische topvoetbal, 
maar een aforisme uit Other People’s Money 
and How the Bankers Use It, een boek van 
Louis Brandeis uit 1914. Als advocaat en als 
rechter aan het Amerikaanse Hoog gerechts-
hof  pleitte Brandeis al aan het begin van de 
twintigste eeuw voor wat vandaag alge-
meen als ‘transparantie’ wordt omschreven. 
Het centrale idee: wie of  wat gezien wordt, is 
deugdzaam. Met zijn metafoor over het zon-
licht (en over zeep van het merk Sunlight) 
verwees Brandeis naar de morele kwaliteit 
van transparantie, een aspect waarvan het 
belang enkel zou toenemen en dat onder 
meer in het begrip corporate governance vorm 
heeft gekregen. Transparantie is vandaag 
het beste recept om vertrouwen te winnen. 
Nooit eerder in de wereldgeschiedenis is er 
meer gesproken over een plicht tot transpa-
rantie, en nooit is er meer beroep gedaan op 
het recht op transparantie. Tegen de bestrij-
ding van corruptie en machtsmisbruik is 
uiteraard niets in te brengen, maar de vraag 
waarom transparantie een onbetwiste sta-
tus in onze maatschappij heeft verworven 
wordt nauwelijks gesteld. Transparantie 
garandeert zichtbaarheid, maar niet altijd 
inzicht, terwijl die illusie wel degelijk wordt 
gewekt. Bovendien impliceert transparantie 
iets dat onzichtbaar is, zoals een glazen pla-
fond, en dat verborgen blijft tenzij we er 
tegenaan lopen. De verhouding tussen 
transparantie en opaciteit roept ongemak-
kelijke vragen op, die ik mezelf  vooral ben 
gaan stellen, enkele jaren terug, toen ik 
auto’s van Google Street View opmerkte in de 
straat waarin ik woon. Ik stelde vast dat de 
opmars van transparantie, als intrinsiek 
moreel goed in een maatschappelijke logica 
die openheid koestert, ook gepaard kan gaan 
met onrustbarende systeemdwang en over-
belichting. Een hyperdoorzichtige menselij-
ke levensvorm lijkt te ontstaan zodra trans-
parantie instrumenteel wordt ingezet en 
omslaat in economische sturing of  maat-
schappelijke controle.
 In zijn boek Transparenzgesellschaft uit 
2012 waarschuwt filosoof  Byung-Chul 
Han voor een cultuur van onthulling en 
voyeurisme die ‘openheid’ omarmt, maar 
die tevens een bedreiging vormt voor socia-
le, economische en politieke processen. Zijn 
kritiek is vooral gericht op een maatschappij 
waarin alles en iedereen met elkaar verbon-
den is door een obscuur, onderbelicht bestu-
ringssysteem. Een essentieel kenmerk van 
deze cultuur is de uitbanning van het nega-
tieve, en dit is volgens Han een belangrijke 
oorzaak voor de problemen van onze tijd. 
Om het belang hiervan te benadrukken, 
spreekt hij over een paradigmaverschuiving 
die vanaf  de jaren negentig van de vorige 
eeuw op gang is gekomen. De oude, door 
tegenstellingen gekenmerkte samenleving 
heeft het veld moeten ruimen voor een 
transparante samenleving waarin elke 
negativiteit, en dus elke tegenkracht, steeds 
verder wordt teruggedrongen ten gunste 
van het positieve. Voor Han neemt deze 
samenleving afscheid van het dialectische 
denken van Hegel, wiens Geist zich niet 
afkeert van de negatieve kracht, maar het 
‘andere’ laat gelden, waardoor interne 
spanning wordt opgewekt die de geest 
levenskracht geeft. In de transparante 
samenleving horen begrippen als ‘geest’ of  
‘bewustzijn’ niet meer thuis. Steeds wordt 
opgedragen om positief  te denken. Typerend 
is daarom de consequente weigering van 
Facebook om een ‘vind ik niet leuk’-knop te 
maken: die zou een afkeuring impliceren 
van het pseudoplezier dat het sociale net-
werk ons biedt. In het bedrijfsleven wordt 
positiviteit gecultiveerd om gelijke tred te 
houden met veranderende trends en nieu-
we technologieën. Dit betekent ook dat op 
de werkvloer een positieve mindset samen-
valt met werkdruk. Taaluitingen worden 
ingekapseld in een geoperationaliseerde 
taal zonder enige ambivalentie: tegenslagen 

worden ‘leermomenten’, het verlies van 
rechten betekent ‘omgaan met nieuwe uit-
dagingen’, en gebrek aan zekerheid heet 
‘flexibiliteit’. In het transparantiediscours 
komen kritiek, contradicties of  ambiguïteit 
niet voor: rationaliteit functioneert als plet-
wals om belemmeringen glad te strijken en 
obstakels uit de weg te ruimen. Dit uit zich 
volgens Han in de doctrine van gelijkscha-
keling, die de mens nivelleert tot functioneel 
systeemelement. Hij ontleent deze term aan 
journalist Ulrich Schacht, die in 1973 in de 
DDR tot zeven jaar gevangenis werd veroor-
deeld wegens een ‘staatsgevaarlijke haat-
campagne’, en zich tot de overheid richtte 
met de woorden: ‘Daarin bestaat jullie tota-
litaire beweging: ‘Nieuw woord voor gelijk-
schakeling: transparantie.’’
 In een leven dat zich grotendeels online 
afspeelt, neemt die gelijkschakeling toe. 
Beeld wordt belangrijker dan tekst, op zo’n 
veelvuldige manier dat beelden transparant 
lijken te worden: ze missen het negatieve en 
het onvolmaakte dat zou aanmoedigen tot 
nog eens kijken, tot reflectie. Dat heeft niet 
alleen gevolgen voor swipen of  surfen, het 
kan ook menselijk contact beïnvloeden. 
Google Glass – een bril met ‘intelligente’ gla-
zen die alles wat bekeken wordt meteen 
‘doorlicht’ – kan op die manier een metafo-
risch artefact voor toekomstige relaties wor-
den: als er niets meer te raden is, niets meer 
te vermoeden of  te fantaseren, verdwijnt 
het mysterie uit de ontmoeting. Inter-
menselijk contact is dan een kwestie van 
inloggen, ook in het fysieke domein.
 Alomtegenwoordige zichtbaarheid – of  
het streven ernaar – is een volgend kenmerk 
van onze condition humaine. Wellicht is het 
een gevolg van een ander devies van rech-
ter-advocaat Brandeis: ‘Electricity is the 
best police man.’ In de publieke ruimte van 
onze risicomaatschappij wordt idealiter 
ieder duister hoekje verlicht. Sluiers moeten 
worden verwijderd om alles meteen in volle 
openbaarheid te kunnen tonen. Er is geen 
‘buiten’ meer nodig om het zichtbare te dui-
den, te ironiseren of  te ontkennen. Het 
zichtbare is evident, zodat transparantie 
kan ontaarden in schandpaalpolitiek, of  in 
een cultus van voyeurisme en exhibitionis-
me. Walter Benjamin vergeleek, in zijn 
essay over het surrealisme uit 1929, het 
leven in een glazen huis met ‘een roes’, een 
‘moreel exhibitionisme’ dat noodzakelijk 
zou zijn. ‘De discretie inzake het eigen 
bestaan is van een aristocratische deugd 
meer en meer een aangelegenheid van 
gearriveerde kleinburgers geworden.’ 
Voyeurisme wordt in de hand gewerkt door 
het hedendaagse narcisme dat mensen en 
dingen een ‘expositiewaarde’ geeft. In de 
‘me-conomie’ moet je tentoongesteld worden 
om te bestaan. Alleen de stijl van exposeren 
of  de enscenering creëert nog waarde, en de 
opkomst van sociale media heeft de moge-
lijkheden daarvoor vergroot. Het gebruiks-
gemak en de efficiëntie waarmee we swipen, 
surfen, chatten, megabytes transfereren of  

praten tegen virtuele assistenten, heeft de 
zichtbaarheid onweerstaanbaar gemaakt. 
Niets van dit alles is echter gratis, en voor 
dit vermaak betalen we een dure prijs: onze 
privacy.

Privacy

In 1890 publiceerde Louis Brandeis het 
artikel ‘The Right to Privacy’ in de Harvard 
Law Review en wierp hij zich op als de gees-
telijke vader van privacy als juridisch con-
cept. Jaren later, in de tijd dat de vaste tele-
foon populair werd, pleitte Brandeis voor 
het recht op privacy in Olmstead vs. United 
States (1928), een zaak waarin illegale 

drankstokers zich op basis van de grondwet 
wilden verdedigen tegen onwettige tele-
foontaps. Toen de Bill of  Rights werd opge-
steld, bestond de telefonie nog niet, zodat 
het Hooggerechtshof  oordeelde dat de rech-
ten van de verdediging niet geschonden 
waren. Hoewel het vonnis na jarenlang 
juridisch getouwtrek in 1967 herroepen 
werd, en hoewel privacy zelfs een mensen-
recht geworden is, opent zich in naam van 
transparantie een nieuw tijdperk waarin de 
persoonlijke levenssfeer wordt vrijgegeven 
zonder dat de consequenties duidelijk zijn. 
Er is sprake van een privacyparadox: we 
vinden privacy belangrijk, maar handelen 
er niet naar. De facto komt onze digitale voe-
tafdruk, en zelfs gevoelige informatie zoals 
gewicht, relatiestatus, geaardheid, religie 
en politieke voorkeur in het bezit van tech-
nologiebedrijven als Google en Facebook. 
Door het marktdenken zijn de opportuni-
teitskosten (de kosten van gemiste kansen) 
van privacy belangrijker geworden dan 
haar heilzame werking; de privatisering van 
privacy zet het humanistisch concept van 
subjectiviteit op de helling. Het delen van 
informatie wordt sterker gewaardeerd dan 
het verlies aan privacy, zelfs al betekent dit 
het opgeven van de veilige en private ruimte 
waarin men kan reflecteren en het mysterie 
koesteren. Wij schatten het nut van trans-
parantie hoger in dan de schade en hebben 
een instrumentele visie op het leven ont-
wikkeld waarbinnen alles, inclusief  privacy 
en anonimiteit, voor het oprapen ligt, niet 
in het minst op sociale media. 
 Twee Amerikaanse presidenten hebben 
er alvast verkiezingen mee gewonnen en 
vandaag gebruiken ook de meeste politieke 
partijen data en advertentiemogelijkheden 
van Facebook om een stevige verkiezings-
strijd te voeren. Niettemin is het zonneklaar 
dat bedrijven als Facebook geleid worden 
door controlekapitalisten die op een parasi-
taire, gratuite manier persoonsgegevens en 

Elektriciteit is de beste politieman
De transparante samenleving
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menselijke ervaringen gebruiken als grond-
stof  voor verdoken commerciële activitei-
ten, in strijd met de wetten van de privacy. 
Onlineadvertenties van Google leken nog 
niet zo lang geleden heel onschuldig, maar 
al snel werd wat ooit reclame heette 
non-stopgedragsmodificatie op wereldwijde 
schaal. Dat het gebruik van de producten 
gratis was, sprak ons in het begin wellicht 
het meeste aan. Wij moesten Google niet 
betalen voor een zoekopdracht of  om een 
YouTube-filmpje te bekijken; er werden 
geen kosten aangerekend om een Facebook- 
of  Twitteraccount te openen. Juist omdat ze 
gratis waren, groeiden deze diensten tot 
fenomenale hoogten. Het was tevens de 
basis voor een destructief  verdienmodel dat 
een groot deel van de menselijke soort tot 
laboratoriumratten heeft gemaakt, die zijn 
gaan geloven dat de verbinding tussen twee 
personen alleen tot stand kan komen door 
een derde persoon die betaalt om hen te 
manipuleren. In de traditionele reclame 
kon men zelf  bepalen of  een product vol-
deed aan de verwachtingen nadat de recla-
meboodschap was uitgezonden, maar nu 
worden gepersonaliseerde feeds voortdu-
rend door middel van behavioristische tech-
nieken aangepast om ervoor te zorgen dat 
het individueel gedrag verandert in plaats 
van dat er een evaluatie plaatsvindt. We 
worden bestookt met reclamebanners en 
krijgen steeds andere boodschappen of  
ander nieuws te zien, als stimuli voor geïn-
dividualiseerde gedragsmodif icatie. 
Persoon lijke gegevens worden verhandeld 
om dingen te verkopen of  om propaganda te 
verspreiden. 
 Sociaal vandalisme en groepsdruk, ver-
schijnselen die zoveel invloed hebben op de 
menselijke psyche en het menselijk gedrag, 
doen hier hun werk. Facebook bezondigt 
zich daarbij aan metafysisch imperialisme. 
Een recente herziening van de ‘religieus’ 
geïnspireerde missie omvat formuleringen 
als ‘een wereld creëren waarin iedereen een 
levensdoel en gemeenschapszin heeft’. 
Facebook ziet er voortaan op toe dat ieder 
mens een doel heeft, wellicht omdat het 
bedrijf  ervan uitgaat dat een doel voorals-
nog ontbrak. Deze eigenwaan vertaalt zich 
in het fenomeen van censor bots. Meningen 
over controversiële of  politieke onderwer-
pen die niet stroken met hun morele inzich-
ten worden bij Google en Facebook domweg 
gecensureerd. Hoewel zij, zoals wel meer 
‘tech-optimisten’, moreel gezag claimen en 
steeds herhalen met hun software wereld-
problemen te kunnen oplossen, tonen 
recente schandalen aan dat deze platfor-
men het niet nauw nemen met de bescher-
ming van onze gegevens. Technologie wordt 
gemaakt voor en door mensen, en weerspie-
gelt de morele opvattingen van ontwerpers. 
Dat ondervond Amazon vorig jaar toen een 
experiment werd stopgezet om via artificiële 
intelligentie sollicitanten te filteren. Het 
algoritme bleek, nog meer dan feilbare men-
sen, systematisch te discrimineren, en alles-
behalve transparant te werk te gaan. Het 
inschakelen van privacyverklaringen en 
transparantietools zal aan al de schimmige 
zakelijke praktijken niets veranderen zolang 
bij de zelfverklaarde masters of  the universe 
het ethisch besef  ontbreekt om zich te 
gedragen als volwassen en verantwoorde 
rentmeesters. De Europese privacywet 
beoogt meer transparantie tot stand te 
brengen, maar roept in de praktijk de 
onterechte illusie van doorzichtigheid op. 
Door zich te richten op het geven van ‘toe-
stemming’ wordt het probleem verlegd naar 
de gebruiker, die de tijd noch de capaciteiten 
heeft om ingewikkelde privacyverklaringen 
te analyseren, laat staan om te begrijpen 
wat het achterliggend algoritme doet met 
zijn persoonsgegevens. Uiteindelijk willen 
we vooral foto’s delen of  informatie opzoe-
ken. Het toont wat voor een leeg begrip 
transparantie kan zijn. Het probleem is niet 
alleen dat gebruikers in onlineomgevingen 
zich achteloos blootgeven, of  dat we met 
apparaatjes (mobiele telefoons) rondlopen 
geschikt voor massale gedragsmodificatie. 
Het probleem is evenmin te reduceren tot 
een kleine elite die reusachtige ‘cloudcom-
puters’ aanstuurt en tegelijkertijd in het 
bezit is van onze data. Het probleem is voor-
al dat deze verschijnselen worden aange-
dreven door een obscuur besturingssysteem 
en pervers verdienmodel, op zoek naar 
klanten die bereid zijn te betalen om men-
sen te corrumperen.
 Daarin schuilt – los van de privacykwestie 
– een bijkomend gevaar. Algoritmes en de 

wildgroei en opeenstapeling van data zijn 
minder een middel tot waarheid dan een 
oefening in macht. Vandaag circuleert 
macht anders dan voorheen het geval was. 
Zoals Paul Frissen schrijft in zijn boek Het 
geheim van de laatste staat uit 2016, creëert 
het geloof  in data als de ultieme bron van 
waarheid de overtuiging dat autoriteit een 
eigenschap is van technologie, en niet van 
mensen. Als we constateren dat algoritmes 
nauwkeuriger en sneller oordelen vellen over 
data, dan manoeuvreren we de menselijke 
autonomie en de vrije wil naar de marge.

Macht

Transparantie is een instrument van een 
nieuw soort machtsaanspraak. De machts-
aanspraken van de staat zijn sinds de ver-
lichting fundamenteel in twijfel getrokken. 
Transparantie werd oorspronkelijk opgevat 
als beschavingsideaal en als hoeksteen om 
te bouwen aan een doorzichtiger gemeen-
schap, vrij van onderdrukking en tirannie. 
Ook Jeremy Bentham koppelde macht aan 
transparantie. In zijn studie over het gevan-
geniswezen beschreef  hij het panopticon als 
een koepelgevangenis met transparante cel-
len rond een centrale wachttoren. Het is een 
concept waarin de totale zichtbaarheid van 
de gedetineerden, die zelf  nooit weten wie 
hen begluurt, centraal staat. Autoriteit 
heeft een oog maar blijft zelf  onzichtbaar. 
Daardoor werkt de macht, zelfs al is er geen 
controle. Bentham ging ervan uit dat 
gevangenen, aan banden gelegd door de 
idee van permanent toezicht, zich op elk 
moment van de dag zouden gedragen zoals 
het hoorde – niet enkel om straf  te ontlopen, 
maar vooral omdat de disciplinaire blik van 
de bewakers geïnternaliseerd werd. 
Bijgevolg kon de macht door de architec-
tuur van het gebouw preventief  uitgeoe-
fend worden en ontstond er een instrument 
voor onderwerping, perfect in zijn eenvoud. 
 Deze architectuur heeft grote invloed 
gehad op latere generaties van denkers. 
Voor Michel Foucault was het panoptische 
principe paradigmatisch voor een samenle-
ving waarin de macht van de wet heeft 
plaatsgemaakt voor de macht van de norm. 
Met de notie surveillance trad de gedachte 
van de maakbaarheid van de maatschappij 
op de voorgrond: volgens Foucault konden 
er naast de disciplinerende technieken ook 
machtsstrategieën ontwikkeld worden die 
aan de basis lagen van wat hij ‘gouverne-
mentaliteit’ noemde. Met dit neologisme 
plaatste Foucault soevereine macht tegen-
over ‘biomacht’: een veelvoud aan machts-
technieken om het lichaam te disciplineren 
en de bevolking te besturen, te controleren 
en te reguleren. Een opvallend aspect van 
dit machtsbegrip is dat het de vrijheid van 
het individu vooronderstelt. Precies door te 
wijzen op het sturen van het gedrag van 
mensen, komt het positieve element van de 
vrijheid of  de actieve subjectiviteit in de 
analyse van de macht binnen. Dit betekent 
dat de machtsinstantie, in de veronderstel-
ling dat mensen vrij zijn en spontaan han-
delen, incentives zal geven om het gedrag bij 
te sturen. Het is niet verboden om te roken, 
maar omdat de overheid waakt over de 
gezondheid van haar onderdanen wordt 
het wel steeds moeilijker. Ook BOB-
campagnes en sensibiliseringsprogramma’s 
voor vaccinaties tegen virussen en voor het 
isoleren van woningen behoren tot deze 
categorie. Verliezen we daardoor onze vrij-
heid? Nee, want we blijven vrije mensen. 
Worden we gedisciplineerd? Nee, we wor-
den in ons gedrag gestuurd. Vanuit dit 
opzicht is de machtstechniek van het 
panopticum de voorbode van de systeem-
dwang in de transparante samenleving die 
een manipulatieve wereld creëert van sti-
mulans en respons, van beloning en straf. 
Dit komt tot uiting op de sociale media en in 
de pakhuizen van Amazon, maar ook in 
subtiele technologieën die verband houden 
met de digitalisering van de winkelstraat en 
met smart cities waarin mensen geredu-
ceerd zijn tot een digitaal profiel – tot een 
pixel op een enorm scherm waarmee bedrij-
ven en overheden de complexe mensheid in 
real time proberen te monitoren. Nieuw zijn 
de onzichtbare technieken die zich niet 
meer richten op de bevolking of  op groepen, 
maar op individuen. Zij drukken veel meer 
op onze autonomie dan een regering die een 
wet uitvaardigt. Deze nieuwe machtsaan-
spraak hoort niet meer thuis in de oude 
ideologie van onderdrukkers en onderdruk-

ten, maar heeft wel raakpunten met de 
ongrijpbare machtsuitoefening zoals die 
door Aldous Huxley werd uitgetekend in 
zijn roman Brave New World uit 1932.
 Vandaag heeft het panopticon plaatsge-
maakt voor een nog efficiëntere structuur. 
De architectuur van een gebouw is vervan-
gen door de architectuur van een virtueel 
netwerk waarin het machtsmechanisme 
van de alziendheid berust op de blik van 
anderen. Er is geen onderscheid meer tus-
sen binnen en buiten. Door de logica van de 
vrijwillige zelftransparantie houdt de homo 
digitalis zichzelf  onder controle. Iedereen 
voert een mobiel panopticon met zich mee 
waarvan men tegelijkertijd bewoner en 
bewaker is. In tegenstelling tot de geïsoleer-
de gevangenen in Benthams panopticon 
wordt op het internet zonder ketens gecom-
municeerd: maatschappelijke uitsluiting 
wordt opgevolgd door digitale insluiting, en 
de disciplinering van het lichaam door de 
sturing van de geest. Wanneer we in politie-
ke termen spreken over insluiting dan heeft 
dit te maken met het feit dat men zonder een 
aansluiting op het web niet (meer) kan par-
ticiperen in de samenleving. Insluiting bete-
kent ook dat met behulp van filter bubbles 

nieuwe muren opgetrokken zijn. Het panop-
ticon was nog aan een perspectivistische 
blik gebonden, maar de digitale Big Brother 
is a-perspectivistisch. Dit betekent dat er 
geen onderscheid meer bestaat tussen het 
centrum en de periferie. Behoort met deze 
a-perspectivistische vorm van toezicht de 
asymmetrie tot het verleden? Ligt de bevrij-
dende oplossing in een symmetrische vorm 
van transparantie, in een open samenleving 
waarbij niemand achter de schermen aan 
de touwtjes trekt? 
 Het antwoord is nee. De euforie uit de 
begin jaren is verdwenen: het internet is 
helaas niet zomaar een digitale netwerkarchi-
tectuur, als een open medium met onbegrens-
de vrijheid en mobiliteit. De ondoorzichtige en 
ongrijpbare vorm van machts uitoefening is 
veel doordringender dan eender welk regime 
in een vorig tijdperk voor mogelijk kon hou-
den. Dat is verontrustend omdat toezicht, 
controle en het aan banden leggen van vrij-
heid altijd al idealen zijn geweest van onder-
drukkende regimes. De manier waarop we 
vandaag informatie openbaar maken, 
bestond voor de opkomst van de mobiele 
telefoon alleen in de dromen van totalitaire 
dictators. In 1983 werd in West-Duitsland 
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een volkstelling georganiseerd die inkijk 
moest bieden in privélevens aan de hand 
van een enquêteformulier. Dit plan lag erg 
gevoelig, en men vreesde in een orwelliaans 
scenario te belanden. Toen de overheid hard 
optrad tegen weigeraars groeide het protest. 
Uiteindelijk oordeelde het Constitutionele 
Hof  dat het verzamelen en koppelen van 
persoonsgegevens ongrondwettelijk was, 
en het onderzoek werd afgeblazen. In Oost-
Duitsland was er minder zichtbare tegen-
stand. In de film Das Leben der Anderen uit 
2006 werd onder meer aanschouwelijk 
gemaakt hoe de Oost-Duitse politiestaat vol-
ledig binnendrong in het leven van haar 
onderdanen. 
 Voor 1989 bestond er een tegenstelling 
tussen enerzijds een overheid die alles wou 
zien of  horen, en anderzijds burgers die 
alles wilden verbergen om hun vrijheid te 
beschermen en zich niet bespied te voelen. 
De klassieke liberale schotten tussen staat 
en maatschappij, tussen publieke en private 
sfeer, geplaatst om de macht van de staat te 
begrenzen, stonden nog overeind. Zelftrans-
pa ran tie beperkte zich tot afgebakende 
ruimten, zoals de biechtstoel of  de sofa van 
de psychiater. Na de Val van de Muur kregen 
concepten als openbaarheid, privacy en 
transparantie een heel nieuwe dimensie. 
Transparantiedwang werd een kenmerk van 
de postmoderne samenleving, en daarachter 
ging een wereldbeeld schuil waarin transpa-
rantie de poort was naar een betere wereld. 
Transparantie zou machtsongelijkheid zicht-
baar maken en op termijn doen verdwijnen. 
Die gedachte blijkt in onze digitale samenle-
ving een utopie. Vele vormen van technolo-
gische machtsuitoefening maken daarbij 
gebruik van de zelftransparantie van het 
individu. Een duidelijk voorbeeld is het 
Amerikaanse PRISM-programma dat via het 
Bureau voor Nationale Veiligheid (NSA) 
vanaf  2007 directe toegang kreeg tot de 
servers van Google, Facebook, Microsoft, 
Yahoo, YouTube, Skype, Apple en anderen. 
Dit amalgaam van technologische bedrij-
ven, inlichtingendiensten, consultants, 
retailers, IT-departementen en hackers 
bezit de grootste concentratie aan informa-
tie in de geschiedenis van de mensheid. Ze 
onderscheppen mails, tweets, posts en sel-
fies, maar ook onze belastingaangifte, het 

energieverbruik in onze woning en in som-
mige gevallen zelfs de inhoud van onze koel-
kast, onze medische geschiedenis en men-
struatie- en vruchtbaarheidscycli, en de 
werking van ons metabolisme.
 Het merkwaardige gevolg is dat we naast 
onze authenticiteit ook onze eigenwaarde 
verliezen: alles wat we uploaden of  sharen, 
wordt namelijk meteen ingevoerd in een 
beoordelingssysteem. Het internet staat vol 
met data over hoeveel vrienden en volgers 
we hebben, of  we populair zijn, en of  we een 
lintje verdiend hebben van een winkel 
omdat we anderen hebben aangespoord om 
iets te kopen. Dat maakt het digitale panop-
ticon transparanter dan de architectuur 
van Bentham. Om dit digitale panopticon te 
doen functioneren, wordt het toezicht door 
ons niet meer geïnternaliseerd, maar gene-
geerd, zodat we ons verlangen, onze ver-
beelding en ons plezier onbelemmerd kun-
nen uiten. Het principe van de macht is dus 
niet alleen gelegen in de persoon van een 
toezichthouder, maar ook in de blikken, het 
licht, de procedures, de apparatuur, kortom 
in het kleine theater van de persoonlijke 
exposure waarin we gevangen zitten.
 De enorme asymmetrie in kennis en 
macht toont zich ook in de openbare ruim-
te, die is ingepalmd door slimme camera’s, 
gepantserde hekken, geluidsdetectoren en 
wifisnuffelaars. Jan Jambon, tot eind vorig 
jaar Belgisch minister van Binnenlandse 
Zaken, kondigde het aan op Twitter met de 
hashtag ‘veiligheidscultuur’ en met de 
mantra ‘wie niets te verbergen heeft, hoeft 
niets te vrezen’. De zucht naar transparan-
tie wordt net zo omvattend als het klassieke 
streven naar volledige geheimhouding in de 
dictatuur. Alles – politiek, publiek, privaat – 
moet onmiddellijk openbaar worden 
gemaakt. Daarom heeft de wil om alles aan 
het licht te brengen en elke vorm van duis-
ternis te verjagen totalitaire kenmerken, en 
dit leidt tot een situatie waarin alles en 
iedereen gecontroleerd wordt. Dankzij de 
onuitwisbare digitale sporen van bijvoor-
beeld leerlingen, patiënten of  werknemers, 
maken tracking en tracing fysiek toezicht 
vanuit de wachttoren overbodig. Het resul-
taat: transparante maar machteloze bur-
gers en consumenten versus een opaak con-
glomeraat van overheden en private 
bedrijven. We zijn onze eigen informanten 
geworden. In onze maatschappij is een don-
kere plek ontstaan waar hedonistische 
exposure uitloopt in het bestuursparadigma 
dat van ons modelburgers wil maken. Deze 
nieuwe vorm van gouvernementaliteit kan 
door hoogontwikkelde vormen van propa-
ganda, identificatie en bestraffing onze acti-
viteiten kanaliseren, en wel in de richting 
van consumptie die gepaard gaat met poli-
tieke apathie. En wie voldoende indicatoren 
voor toekomstig risicogedrag vertoont, kan 
maar beter bewaakt worden. Tijdens een 
betoging op het Maidanplein in Oekraïne 
tegen de pro-Russische regering van Viktor 
Janoekovitsj kregen demonstranten een 
sms waarin werd gemeld dat ze werden 
geregistreerd voor hun deelname aan een 
massaal en illegaal oproer. In China krijgen 
burgers een ‘sociale kredietscore’ op basis 
van hun (online) gedrag. Met kredietpunten 
kunnen Chinezen makkelijker leningen 
afsluiten, of  krijgen ze sneller toegang tot 
overheidsdiensten. Gedraagt men zich onli-
ne niet zoals de partij het wil of  is men als 

burger ongehoorzaam, dan verlaagt de 
score en neemt de overheid maatregelen, 
zoals lagere internetsnelheden of  uitslui-
ting van voordelen. Ook in de fantoomde-
mocratie Singapore wordt de mens een glä-
zener Bürger tegenover een alwetende 
instantie die zelf  allerminst transparant is. 
Uiteindelijk komen we in een situatie terecht 
waarin we niet alleen openheid verlangen 
van de ander maar die ook zelf  vanzelfspre-
kend geven. Wie op internet aanwezig is, 
kan zich niet meer verbergen – en wil dat 
vaak ook niet. Het principe van zien en 
gezien worden is het dominante lustprinci-
pe geworden. 
 Macht in onze digitale maatschappij 
wordt uitgeoefend dankzij onze verlangens. 
De belangrijkste richtlijn is het mobiliseren 
van aandacht, en dat is een zichzelf  verster-
kend proces. Onze nieuwsgierigheid kan z’n 
gang gaan, evenals onze fetisjismen en 
ambities, en we krijgen dingen aanbevolen 
waarvan we zelfs nog niet wisten dat we ze 
wilden. Hoewel zijn dystopische toekom-
stroman Nineteen Eighty-Four uit 1948 in 
de meeste opzichten profetisch is, gaat 
George Orwell aan dit cruciaal punt voorbij. 
Hij heeft de verhouding van het verlangen 
ten aanzien van de macht helemaal ver-
keerd ingeschat. De politieke strategie van 
Big Brother is bij hem immers gericht op de 
uitroeiing van de lust. Passies zoals seksuele 
instincten moeten onderdrukt worden: alle 
krachten in de imaginaire staten van Orwell 
staan in het teken van de haat. In onze posi-
tieve, digitale samenleving is precies het 
omgekeerde waar. Door een mengeling van 
verstrooiing, entertainment, plezier, propa-
ganda en reclame zijn wij transparant 
geworden in onze verlangens, en juist daar-
door kan de macht ongehinderd uitgeoe-
fend worden.
 Dit heeft een schaduwkant: als de mens 
door een algoritme emotionele prikkels en 
ervaringen krijgt toegediend, blijkt aanpas-
sing aan de willekeur van dit algoritme ver-
slavend te werken. Hoe meer onze narcisti-
sche instincten bevredigd worden, hoe 
sneller ze ons tot slaven maken. Het doel 
van de manipulatie is immers mensen ster-
ker te hechten, en ze te stimuleren om steeds 
meer tijd in het systeem door te brengen. 
Wanneer mensen samengebracht worden 
in een situatie waarin aandacht de belang-
rijkste – en vaak de enige – beloning is, kun-
nen ze alleen maar fake macht en rijkdom 
verwerven. Dus worden er alom mind games 
gespeeld, zoals Twitter laat zien. Als aan-
dacht het enige is wat we kunnen nastre-
ven, zijn we geneigd in de krochten van de 
sociale media asociaal gedrag te vertonen, 
niet in het minst omdat de grootste asociaal 
de meeste aandacht krijgt. Ook de persoon-
lijkheid van de verslaafde wijzigt. De effec-
ten van sociale media op onze psyche zijn 
vooralsnog onbekend, maar het is duidelijk 
dat menselijke interactie veranderd is. 
Facebookgebruikers zijn geneigd te denken 
dat anderen het beter hebben dan zij, en dat 
het leven onrechtvaardig is. Algoritmen 
rapen gevoelige onderwerpen bijeen om 
mensen te prikkelen, om hun aandacht vast 
te houden en hen te manipuleren. Daardoor 
worden mensen lichtgeraakt en dwangma-
tig. De vraag of  ze wel populair genoeg zijn 
maakt hen nerveus; het zoveelste ‘bewijs’ 
dat de wereld implodeert maakt hen ang-
stig. Ze gaan op zoek naar bevestiging in de 

uiterst competitieve arena van de sociale 
media die stammenstrijd bevordert. Op 
LinkedIn zetten we onszelf  als merk in de 
markt. Ieder profiel is een communicatie-
plan dat aantrekkelijke merkwaarden con-
sistent communiceert. Het subject wordt 
marketeer van zichzelf, in de hoop dat het 
potentieel op een dag wordt verzilverd.
 Politicoloog Bernard Harcourt toont in 
zijn boek The Counterrevolution: How Our 
Government Went to War Against Its Own 
Citizens uit 2018 hoe het lustprincipe in de 
Verenigde Staten wordt ingezet om vijanden 
van de staat te bestrijden. Het regeringspro-
gramma Center for Global Engagement 
identificeert verdachte, kwetsbare of  mak-
kelijk te beïnvloeden personen via hun digi-
tale sporen, en biedt hen content aan die 
moet ontmoedigen zich bij een protestbewe-
ging of  een terroristische organisatie aan te 
sluiten. De overheid richt zich niet enkel op 
minderheden – moslims, Afro-Amerikanen, 
Mexicanen en politieke manifestanten – 
maar op heel de bevolking. Vervolgens 
wordt de gevaarlijke minderheid van de pas-
sieve meerderheid afgezonderd en in de ban 
gedaan of  door de interventie van hyperge-
militariseerde veiligheidstroepen bestreden. 
Typerend voor dit huwelijk tussen oorlogs-
voering en politiek zijn de opsporingstech-
nieken die grote gelijkenis vertonen met 
verkooptechnieken, advertenties en aan-
koopsuggesties. Daarom heeft het program-
ma minder te maken met gehoorzaamheid 
of  onderdrukking dan met gemak en bereid-
willigheid. De focus op gehoorzaamheid – 
behorend tot een ouder register van discipli-
ne – ligt te veel in het verlengde van 
top-down propaganda. Verdachten mogen 
niet de indruk krijgen dat hen iets wordt 
verboden, maar dat hen iets wordt aange-
boden waarvoor ze zich al dan niet kunnen 
‘engageren’. Deze nieuwe vorm van propa-
ganda veronderstelt en exploiteert het feit 
dat onze subjectiviteit kan worden gevormd. 
Alles en iedereen is zichtbaar, kenbaar en 
dus maakbaar. In het verblindende licht 
van de transparantie heeft niemand nog iets 
te verbergen, is onwetendheid geen excuus 
meer, laat staan een recht, en is er bijgevolg 
ook geen genade meer. Dit is een direct ant-
woord op de specifieke manier van indoctri-
natie via sociale media die afhankelijk is 
van de informatie die we delen. Vrijwillig en 
zonder dwang. Uit de perfectionering van 
het panoptisch principe blijkt dat Orwells 
grootste misvatting inmiddels is achter-
haald: het is veel makkelijker om mensen te 
onderwerpen door middel van wat ze bege-
ren dan door hen te dwingen, zelfs als het 
gaat om een latte of  gratis wifi.

Afbeeldingen: Maud Fonteyne, Het ruimte-
lijk patroon van internet: de evolutie van main-
framecomputer tot datacenter en hun ruimtelij-
ke impact, ongepubliceerde masterproef, 
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, 
Faculteit Ingenieurswetenschappen en 
Architectuur, Universiteit Gent, 2017.
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              Call for applications for PhDArts,  
PhD programme in visual art and design. Research in and through artistic practice. 
The programme consists of seminars, presentations and colloquia. PhD students 
will be supervised by artists and expert academic supervisors. Deadlines for 
application 1 October 2019 and 1 April 2020.

              

              PhDArts, international doctorate 
programme in art and design, is a collaboration between Leiden University  
Academy of Creative and Performing Arts and the Royal Academy of Art (KABK)  
in The Hague.        www.phdarts.eu
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SLAVOJ ŽIŽEK

De spanning tussen de globale ruimte en de 
nationale staten ligt in de verdediging van 
een specifieke (etnische, religieuze, culture-
le) levenswijze, die als bedreigd wordt 
beschouwd door de globalisering; en de hele 
kwestie van de bescherming van iemands 
levenswijze is problematisch in al zijn ver-
sies, ook in de ‘progressieve’. Denk terug 
aan de polemieken in de VS over de stand-
beelden van Robert E. Lee – was Lee een zui-
delijke gentleman die alleen maar streed 
voor een bepaalde manier van leven? Er 
bestaat een populair beeld van de zuidelijke 
gentleman, zelfs in de ‘progressieve’ litera-
tuur, van Horace in Lillian Hellmans The 
Little Foxes, een welwillende patriarch met 
een zwak hart die geschokt is door de plan-
nen van zijn vrouw om hun eigendommen 
meedogenloos en kapitalistisch te exploite-
ren, tot Atticus Finch in To Kill a Mockingbird, 
die, zoals in het vervolg wordt onthuld, ook 
een donkere racistische onderkant had. Dus 
plotseling ging de Confederatie niet over sla-
vernij, maar over de bescherming van een 
lokale ‘manier van leven’ tegen de meedo-
genloze kapitalistische aanval. Deze iconi-
sche links-liberale types van het conserva-
tief-bucolische, patriarchale antikapitalisme 
helpen zuidelijke zwarten oprecht als ze 
onderdrukt en valselijk beschuldigd wor-
den; hun sympathie stopt echter als zwar-
ten niet alleen beginnen te vechten, maar 
ook vraagtekens zetten bij de feitelijke vrij-
heid die wordt geboden door het noordelijke 
establishment.
 Maar Robert E. Lee was niet eens zo’n 
heer. Er zijn geen verslagen waaruit blijkt 
dat hij innerlijke twijfels had over de slaver-
nij. Bovendien bestond er zelfs onder de sla-
venhouders een onderscheid tussen dege-
nen die, als ze hun slaven doorverkochten, 
ervoor zorgden dat gezinnen met kinderen 
samenbleven, en degenen die zich hier niet 
mee bezig hielden en ze van elkaar scheid-
den – Lee behoorde tot deze tweede, veel 
hardere groep. Hij kan een heer zijn geweest 
met vriendelijke manieren en persoonlijke 
eerlijkheid, maar hij ging niettemin meedo-
genloos om met slaven – het is moeilijk te 
accepteren dat de twee karaktertrekken 
samengaan.
 Een echte witte heer werd geëxecuteerd 
op bevel van Robert E. Lee: John Brown, een 
van de belangrijkste politieke figuren in de 
geschiedenis van de VS, de fervent-christe-
lijke abolitionist die het dichtst kwam bij het 
invoeren van een radicaal-emancipatoire, 
egalitaire logica in het Amerikaanse politie-
ke landschap. Zoals Margaret Washington, 
een bekende geschiedkundige in de VS, het 
verwoordde, heeft hij heel duidelijk gemaakt 
dat hij geen verschil zag tussen witten en 
zwarten, en dat deed hij ‘niet door het te 
zeggen, maar door wat hij deed’1 – dit is hoe 
een echte heer praat en handelt, als de term 
‘heer’ een emancipatoire dimensie kan krij-
gen. Door zijn consequente egalitarisme 
raakte hij betrokken bij de gewapende strijd 
tegen de slavernij: in 1859 probeerde hij 
slaven te bewapenen en zo een gewelddadi-
ge opstand tegen het Zuiden uit te lokken; 
de opstand werd onderdrukt en Brown werd 
naar de gevangenis gebracht door een fede-
rale troepenmacht, onder leiding van nie-
mand minder dan Robert E. Lee. Na schul-
dig bevonden te zijn aan moord, verraad en 
het aanzetten tot een slavenopstand, werd 
Brown op 2 december opgehangen. Ook 
vandaag nog, lang nadat de slavernij werd 
afgeschaft, is hij een controversiële figuur in 
het Amerikaanse collectieve geheugen: zijn 
enige standbeeld, dat op een duistere plaats 
staat in de Quindaro-wijk van Kansas City 
(de vroegere stad Quindaro was een belang-
rijke halteplaats van de Underground 
Railroad), werd vaak gevandaliseerd.
 Het spreekt voor zich dat alle grote 
Amerikaanse mythes over de stichting van 
het land opnieuw moeten worden geanaly-
seerd: er zit nog een andere, duistere kant 
aan de Onafhankelijkheidsoorlog, aan 
Alamo, en zo verder. De ‘helden van Alamo’ 
verdedigden ook het slavenbezit. Deze ande-
re kant wordt verbeeld in een interessante 
film uit 1999 van Lance Hool, One Man’s 
Hero, waarin het verhaal wordt verteld van 

Jon Riley (gespeeld door Tom Berenger) en 
het Saint Patrick’s Batallion (een groep Iers-
katholieke immigranten). Tijdens de 
Mexicaans-Amerikaanse Oorlog van 1846-
1848 deserteerde Riley uit het voorname-
lijk protestantse Amerikaanse leger naar 
het katholieke Mexicaanse kamp deserteer-
de en vocht heldhaftig mee om de Republiek 
Mexico te verdedigen tegen Amerikaanse 
agressie. Aan het einde van de film, als hij 
werkt in een steengroeve voor militaire 
gevangenen, wordt Riley door zijn voorma-
lige Amerikaanse commandant verteld dat 
hij is vrijgelaten, waarop hij reageert met: 
‘Ik ben altijd al vrij geweest.’
 Het gaat er niet alleen om de Onafhanke-
lijk heidsoorlog als nep te ontkrachten: er 
schuilt ongetwijfeld een emancipatoire 
dimensie in het werk van Jefferson, Paine, 
en zo verder. Ondanks het feit dat hij een sla-
veneigenaar was, is Jefferson een belangrij-
ke schakel in de keten van de moderne 
emancipatiestrijd, en je kunt met recht 
beweren dat de strijd voor de afschaffing 
van de slavernij eigenlijk de voortzetting 
van Jeffersons werk was. Jefferson was een 
ander soort man dan Robert E. Lee, en de 
tegenstrijdigheden in zijn standpunten 
tonen alleen maar aan hoe de Amerikaanse 
revolutie een onvoltooid project is (zoals 
Habermas het zou hebben genoemd). In 
zekere zin was de Burgeroorlog het echte 
einde, de tweede acte; anders beschouwd 
was het pas in 1960 voorbij, met de verwe-
zenlijking van het zwarte kiesrecht; en in 
nog weer een andere zin toont het voortbe-
staan van de mythe van de Confederatie 
aan dat het vandaag de dag nóg niet voorbij 
is. (Vergelijkbaar: hoewel Immanuel Kants 
opvattingen racistisch zijn, heeft hij toch 
bijgedragen aan het proces dat leidde tot de 
hedendaagse emancipatiestrijd – om het 
botweg te zeggen, er is geen marxisme en 
geen socialisme zonder Kant.) Dit is het 
punt dat Trump miste toen hij het ‘respect’ 
voor Lee plaatste binnen de canon van het 
respect voor de Amerikaanse traditie en 
vroeg waar dit allemaal zal ophouden – 
eerst Lee, dan Washington, dan… Wat er 
onder het gevecht om de beelden van Lee 
schuilgaat is simpelweg de weigering om de 
Amerikaanse revolutie te beëindigen.
 Maar er is nog een ander aspect aan 
Trumps uitspraken dat in de regel wordt 
genegeerd: zijn weigering om het geweld 
van alt right ondubbelzinnig te veroordelen 
en zijn herhaalde beweringen dat ‘beide 
partijen schuldig zijn’ weerspiegelen 
vreemd genoeg de linkse multiculturalisti-
sche strategie (‘Het is waar, ISIS pleegt ver-
schrikkelijke misdaden – maar doen wij dat 
zelf  niet ook? Wie zijn wij om ze te veroorde-
len?’). Zoals Jamil Khader in een cruciale 
interventie aangaf,2 legde Trump in zijn 
reacties op de moord in Charlottesville niet 
alleen multiculturalisme aan de dag, maar 
ook, en bovenal, de emancipatoire erfenis 
van het universalisme.3 Dit punt ontbrak 
ook in de meeste liberale en linkse reacties 
op de opmerkingen van Trump over slaver-
nij en white supremacy – dat

geen enkele identiteit de lege ruimte van 
de universaliteit makkelijk kan opvullen 
met de juiste inhoud, en dat identiteiten 
altijd moeten worden opgenomen om te 
voldoen aan de beloftes van de imma-
nente universele dimensie die bestaat in 
de vorm van een gat in hun kern. 
Radicale, zo niet revolutionaire veran-
dering, kan alleen plaatsvinden als libe-
ralen en linkse mensen hun conceptie 
van identiteit herzien, in het licht van 
deze verdrongen universele dimensie in 
de kern. […] Het probleem is dat 
mainstream liberale en linkse verhande-
lingen over identiteitspolitiek en politie-
ke correctheid de strijd voor gerechtig-
heid, vrijheid en gelijkheid van 
onderdrukking en uitbuiting hebben 
verplaatst naar tolerantie en respect, 
onder de banier van een postraciale 
ideologie. […] De andere controversiële 
uitspraken van Trump over morele 
gelijkwaardigheid tussen white suprema-
cist neonaziterroristen en antifa-activis-
ten kwamen niet uit een vacuüm. Zijn 
opmerkingen over geweld ‘aan vele kan-
ten’ en dat er aan beide kanten ‘heel 

goede mensen waren’ zijn symptoma-
tisch voor dezelfde humanistische stra-
tegieën die liberalen en linkse mensen 
tijdens de cultuurstrijd hebben gebruikt 
om conflicten te relativeren, de Ander te 
subjectiveren (door de boze Ander een 
stem en een menselijk verhaal te geven), 
en op neutraal terrein te blijven.4

Langs dezelfde lijnen schreef  Walter Benn 
Michaels over de (vaak belachelijke) pole-
mieken over culturele toe-eigening:

zelfs onze eigen verhalen zijn niet van 
ons – nee, verhalen zijn van iedereen. 
Integendeel, we bevinden ons allemaal 
in de positie van historici, die proberen te 
achterhalen wat er eigenlijk gebeurd is. 
[…] Identiteitsmisdrijven – zowel de fan-
tasmatische, zoals culturele diefstal, als 
de echte, zoals racisme en seksisme – zijn 
perfect geschikt voor dit doel, omdat, in 
tegenstelling tot de neerwaartse herver-
deling van rijkdom, verzet ertegen de 
klassenstructuur intact laat. […] Het 
probleem is niet dat rijke mensen de pijn 
van arme mensen niet kunnen voelen; je 
hoeft geen slachtoffer te zijn van onge-
lijkheid om ongelijkheid te willen elimi-
neren. En het probleem is niet dat het 
verhaal van de armen niet aan de rijken 
toebehoort; de relevante vraag over onze 
verhalen is niet of  ze iemands voorrecht 
onthullen, maar of  ze waar zijn. Het pro-
bleem is dat het hele idee van culturele 
identiteit onsamenhangend is, en dat de 
drama’s van toe-eigening die het moge-
lijk maakt zorgen voor een steeds econo-
mischer gelaagde samenleving, met een 
model van sociale rechtvaardigheid dat 
alles aanpakt behalve die economische 
gelaagdheid.5

Benn Michaels heeft volkomen gelijk hier: 
natuurlijk moeten we vechten tegen witte 
liberale culturele toe-eigeningen, maar niet 
alleen omdat ze een gebrek aan evenwicht 
in de culturele uitwisseling in de praktijk te 
brengen – we moeten tegen ze vechten 
omdat ze de strijd voor emancipatie op zo’n 
manier beoefenen dat ze de belangrijkste 
dimensie negeren en neutraliseren. En het-
zelfde geldt voor de feministische strijd. In 
de afgelopen decennia is er een nieuwe 
vorm van feminisme opgekomen, met name 
in de VS, die je niet anders kunt aanduiden 
dan als ‘neoliberaal feminisme’;6 de drie 
hoofdkenmerken zijn: (1) individualisering 
van de aanhoudende genderongelijkheid 
(vandaag is de genderongelijkheid niet sys-
temisch, maar meestal het gevolg van indi-
viduele keuzes, dus er is geen behoefte aan 
structurele analyse en grote sociale veran-
deringen); (2) privatisering van de politieke 
reacties (oplossingen moeten individueel 
zijn); (3) bevrijding door het kapitalisme 
(vrouwen kunnen gendergelijkheid verwe-
zenlijken en waarborgen via de vrije markt: 
‘De feministe is de ondernemer die in staat is 
om met mannen te concurreren, en te win-
nen of  te verliezen op de markt.’7 De aan-
trekkingskracht van deze benadering 
schuilt ook in de geneugten die in het voor-
uitzicht worden gesteld: het vermijden van 
conflicten (de georganiseerde politieke 
strijd), het zich overgeven aan consumptie 
en financieel succes, en ga zo maar door.8 
Hebben we hier niet te maken met een voor-
beeldig geval van hegemonische herarticu-
latie waarin het feminisme is opgenomen in 
een andere keten van gelijkwaardigheden? 
Als dit proces van herarticulatie open en 
uiteindelijk voorwaardelijk is, kunnen we 
niet beweren dat het neoliberale feminisme 
een ‘verraad’ is van het ‘ware’ feminisme 
dat de bevrijding van de vrouw verbindt 
met de universele emancipatie van al diege-
nen die uitgebuit worden. Is dit feminisme 
dan ook een concrete universaliteit die zich-
zelf  transformeert in nieuwe vormen, waar-
bij we geen kritisch onderscheid moeten 
maken tussen radicale en bourgeois femi-
nismen, maar de verschillende feminismen 
moeten zien als afzonderlijke momenten, 
die stuk voor stuk een bijdrage leveren aan 
nieuwe inhoud, nieuwe ruimten openen 
voor de politieke praktijk, en tegelijkertijd 
specifieke beperkingen met zich meebren-
gen? Zo nee, waarom niet? Omdat de klas-

senstrijd het enige universele antagonisme 
is, een antagonisme dat het hele sociale 
bouwwerk doorsnijdt, het onmogelijke/
echte dat zijn schaduw over alle andere 
antagonismen werpt.
 Het fundamentele uitgangspunt van het 
klassieke marxisme (de premisse die de 
grondslag vormt voor de oproep tot de ‘een-
heid van theorie en praktijk’) is dat de wer-
kende klasse, door haar objectieve maat-
schappelijke positie (die van het ‘deel 
uitmaken van geen enkel deel’ (Rancière) 
van het sociale bouwwerk, het punt van 
haar ‘symptomatische torsie’ (Badiou)), 
gebracht wordt tot een correct inzicht in de 
toestand van de maatschappij (haar 
basis-antagonismen) en, tegelijkertijd, tot 
de actie die moet worden ondernomen om 
die recht te zetten (de revolutionaire trans-
formatie). Geldt dit nog steeds? Getuigt de 
opkomst van de populistische woede niet 
van een onherstelbare breuk in de ‘eenheid 
van theorie en praktijk’? Het is alsof  de 
‘objectieve’ sociale positie van mensen die 
uitgebuit en gemarginaliseerd worden hen 
niet langer brengt tot een duidelijke cogni-
tive mapping van hun situatie, die hen zou 
betrekken in een universele emancipatoire 
strijd, maar zich eerder uit in gefrustreerde 
en zo nu en dan gewelddadige onmacht, die 
hun verlies aan basisoriëntatie verraadt. 
Dus, in plaats van een verenigd front te vor-
men, zijn de lokale lagere klassen bang voor 
immigranten, die hun toevlucht zoeken in 
het fundamentalisme, terwijl de vakbonden 
strijden voor het welzijn van degenen die ze 
vertegenwoordigen, vaker wel dan niet 
tegen andere delen van de arbeidersklasse 
dan tegen het kapitaal – kan men zich hier 
een verenigd front voorstellen? De geprojec-
teerde eenheid wordt noodzakelijkerwijs en 
voortdurend ondermijnd door de tegen-
kracht die immanent is aan het voortduren-
de proces van de klassenstrijd: het conflict 
tussen de plaatselijke lagere klassen en 
immigranten (of  tussen feministische strijd 
en arbeidersstrijd) is geen van buitenaf  
opgelegde gruwel, veroorzaakt door de 
manipulaties van vijandelijke propaganda, 
maar is de verschijningsvorm van dezelfde 
klassenstrijd. Plaatselijke arbeiders zien 
immigranten als de marionetten van het 
grote kapitaal, het land binnengebracht om 
hun kracht te ondermijnen en met hen te 
concurreren omdat hun lonen lager zijn; 
immigranten zien de plaatselijke arbeiders, 
ook al zijn ze arm, als onderdeel van de wes-
terse orde die hen marginaliseert. Geen een-
voudige preken over hoe ze eigenlijk aan 
dezelfde kant staan zullen effectief  zijn in 
een dergelijke situatie, waarin er sprake is 
van echte concurrentie.
 Daarin schuilt de dodelijke beperking van 
de pogingen om de opkomst van rechts popu-
lisme tegen te gaan met links populisme, een 
populisme dat luistert naar de echte zorgen 
van gewone mensen, in plaats van te probe-
ren hun een hogelijk theoretische visie op te 
leggen op hun historische taak. De angsten, 
verwachtingen en problemen die ‘echte 
mensen’ ervaren in hun ‘echte leven’ doen 
zich aan hen altijd voor als momenten van 
een bepaalde ideologische visie, dat wil zeg-
gen zoals Althusser het begreep: ideologie is 
geen conceptueel kader dat van buitenaf  
opgelegd wordt aan de rijkdom van de wer-
kelijkheid, het is onze ervaring van de werke-
lijkheid zelf. Om uit de ideologie te kunnen 
breken is het niet genoeg om van de ont-
wrichtende ideologische lenzen af  te komen 
– daar is hard theoretisch werk voor nodig.
 Om een idee te krijgen van de complexi-
teit van deze strijd moeten we een recent 
voorbeeld nemen van het conflict tussen 
verschillende emancipatoire eisen. Op een 
Amerikaanse campus vond onlangs een 
incident plaats:9 een groepje jonge latino’s 
was bezig de voorgevel van een huis te her-
stellen, op een plateau dat uitkeek over een 
nabijgelegen zwembad waar een groep 
jonge middenklassevrouwen in bikini aan 
het zonnen was, en de werkers begonnen 
flirterige opmerkingen op hen af  te vuren 
(wat ze in Latijns-Amerika el piropo noe-
men). Voorspelbaar genoeg voelden de 
vrouwen zich geïntimideerd, en ze beklaag-
den zich, en de door de autoriteiten opgeleg-
de oplossing was niet minder voorspelbaar: 
ze scheidden het huis van het zwembad 
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door een plastic muur, en ze bouwden een 
speciale plastic tunnel waar de arbeiders 
doorheen moesten om hun werkplek te 
bereiken, waardoor hun het zicht op het 
zwembad ontnomen werd – een perfect 
voorbeeld van de politiek correcte manier 
om met seksisme om te gaan, die alleen 
maar de scheidslijnen tussen groepen men-
sen versterkt.
 Vanuit het standpunt van de vrouwen 
ging het duidelijk om een geval van seksisti-
sche pesterij, waarbij vrouwen worden 
‘geobjectiveerd’ als seksuele prooi, terwijl 
vanuit het standpunt van de arbeiders hun 
buitensluiting een niet minder duidelijk 
voorbeeld was van het behoud van een klas-
seonderscheid, van de bescherming van de 
witte middenklasse tegen het contact met 
gewone arbeiders. Is het dan een geval van 
feministische strijd versus de klassenstrijd, 
waarbij de langetermijnoplossing is om de 
twee op de een of  andere manier te vereni-
gen en beide partijen ervan te overtuigen 
dat hun respectievelijke strijdvormen 
momenten zijn van dezelfde universele 
strijd voor emancipatie? Zo eenvoudig is het 
niet, want het is de klassenstrijd zelf  die de 
spanning tussen de twee strijdvormen over-
determineert: de piropo van de arbeiders 
was duidelijk zo verontrustend voor de 
meisjes omdat die afkomstig was van jon-
gens uit de lagere klasse die hun aandacht 
onwaardig waren, en de jongens waren zich 
bewust van deze dimensie toen zij berispt 
werden. Feminisme kan ook een klassenspel 
spelen, dat impliceert dat lagere klassen vul-
gair, mannelijk chauvinistisch en niet poli-
tiek correct zijn, zodat de angst om ‘lastig 
gevallen’ te worden zich openbaart als de 
angst voor de vulgariteit van de lagere klas-
se. Dit betekent echter geenszins dat we 
tegen de vrouwen moeten zeggen dat ze ‘de 
pesterijen maar moeten verduren uit solida-
riteit met de arbeidersklasse (en vergeet niet 
dat dit latinobuitenlanders zijn met hun 
eigen manier van leven)!’ – op dit niveau, in 
de directe confrontatie van de twee stand-
punten, kan het conflict niet worden opge-
lost, en deze onoplosbare impasse IS de realiteit 
van de klassenstrijd.
 Het erkennen van de overdeterminerende 
rol van de klassenstrijd komt niet neer op het 
aanvaarden van de standaard ‘essentialis-
tisch’-marxistische bewering dat seksuali-
teit gewelddadig wordt als gevolg van de 
klassenstrijd, maar op zichzelf  niet geweld-
dadig is – de klassenstrijd coöpteert het 
immanente geweld en de impasses die bij de 
seksualiteit als zodanig horen. Op dezelfde 
manier gehoorzamen andere specifieke 
strijdvormen aan hun eigen immanente 
antagonistische logica: andere etnisch-reli-
gieuze ‘levenswijzen’ zijn bijvoorbeeld 
immanent out-of-sync, als gevolg van de ver-
schillende manieren waarop zij collectieve 
jouissance reguleren, terwijl de menselijke 
bedrijvigheid op potentieel gevaarlijke 
manieren invloed uitoefent op ons milieu, 
onafhankelijk van specifieke productiewij-
zen. De klassenstrijd introduceert het 
antagonisme niet, maar overdetermineert 
het immanente antagonisme. Preciezer 
gezegd, het klassenantagonisme is dubbel 
gegraveerd – het komt zichzelf  tegen in die 
oppositionele vastberadenheid, tussen de 
strijdvormen waarvan het de totaliteit over-
determineert. Terug naar ons voorbeeld: de 
klassenstrijd wordt weerspiegeld in het ver-
zet van de badende meisjes tegen de 
Mexicaanse arbeiders (in tegenstelling tot 
hun feministische beweringen), en overde-
termineert bovendien de manier waarop 
deze specifieke strijdvormen worden gearti-
culeerd. De actualiteit van de klassenstrijd is 
de spanning tussen de twee emancipatoire 
strijdvormen – maar, nogmaals, niet in de 
zin dat de arbeiders staan voor het proletari-
aat en de meisjes voor de bourgeoisie. Als je 
zou moeten beslissen aan welke partij men 
in dit conflict prioriteit moet geven, valt 
overtuigend te argumenteren dat de baden-
de meisjes wel degelijk werden lastiggevallen 
en op de een of  andere manier beschermd 
moesten worden. De algemene dynamiek 
van de klassenstrijd is de overdetermineren-
de factor van het conflict en bijgevolg dat 
wat het conflict onoplosbaar maakt in zijn 
eigen termen (ook al geven we de prioriteit 
aan de lastiggevallen meisjes, er schuilt iets 
van onrechtvaardigheid in deze keuze). En 
hetzelfde geldt voor de tegenovergestelde 
keuze: de klassenstrijd is datgene wat ook de 
‘klassen’-keuze van de Mexicaanse arbei-
ders boven de badende vrouwen onrecht-
vaardig maakt. Paradoxaal genoeg is de 

klassenstrijd zelf  de factor die de reikwijdte 
van de directe verwijzing naar de klas-
senstrijd beperkt…
 Het formele kenmerk dat de klassenstrijd 
uitzonderlijk maakt, is dat hij niet kan wor-
den teruggebracht tot een zaak van identi-
teitspolitiek: terwijl het doel van het femi-
nisme niet is om mannen te vernietigen, 
maar om nieuwe, rechtvaardiger regels vast 
te stellen over hoe de twee seksen met elkaar 
moeten omgaan, en terwijl het meest agres-
sieve religieuze fundamentalisme zich wil 
doen gelden door andere religies te vernieti-
gen, is de proletarische klassenstrijd gericht 
op het afschaffen van klassenverschillen, 
waardoor niet alleen de heersende klasse, 
maar ook de proletarische klasse moet wor-
den geëlimineerd – het doel van de proleta-
rische strijd is om de voorwaarden te schep-
pen waaronder de proletariërs zelf  zouden 
ophouden te bestaan. (Langs dezelfde lijnen 
heeft John Summers erop gewezen hoe het 
multiculturalisme naar voren is gekomen 
als de ideologie van de bedrijfselites: een 
politiek die gericht is op gender, ras of  een-
der welke andere identiteit dan ook is een 
spel dat al van tevoren verloren is. De strijd 
om de identiteit is een perfecte vervanger 
voor de klassenstrijd, omdat het mensen in 
een permanent wederzijds conflict gevan-
gen houdt, terwijl de elite zich terugtrekt en 
het spel van een veilige afstand bekijkt.10) 
Een recente analyse in The Guardian brengt 
de fundamentele inconsistentie van identi-
teitspolitiek aan het licht:

Velen ter linkerzijde waren zich er terde-
ge van bewust geworden dat kleuren-
blindheid door conservatieven werd 
gebruikt om zich te verzetten tegen een 
beleid dat bedoeld is om de schade te her-
stellen van historische misstanden en 
aanhoudende rassenongelijkheid. Met 
de ineenstorting van de Sovjet-Unie ver-
dwijnen de antikapitalistische, economi-
sche bekommernissen van oud links 
naar de achtergrond om plaats te maken 
voor een nieuwe manier om onderdruk-
king te begrijpen: de politiek van de her-
verdeling werd vervangen door een ‘poli-
tiek van erkenning’. De moderne 
identiteitspolitiek was geboren. Zoals 
Oberlin-professor Sonia Kruks schrijft: 
‘Wat de identiteitspolitiek écht onder-
scheidt van eerdere [bewegingen] is de 
vraag naar erkenning op basis van de 
gronden waarop die erkenning tot nu 
toe is uitgebleven: groepen eisen erken-
ning als vrouwen, als zwarten, als lesbi-
ennes… De eis is niet om te worden opge-
nomen in de schoot van de ‘universele 
mensheid’ […] noch om te worden geres-
pecteerd, ‘ondanks’ iemands verschillen. 
Wat wordt geëist is respect voor zichzelf  
als anders.’ Toen het progressieve icoon 
Bernie Sanders tegen zijn aanhangers 
zei: ‘Het is niet goed genoeg voor iemand 
om te zeggen, ‘Hé, ik ben een latina, stem 
op mij’’, zei Quentin James, die leiding 
gaf  aan Hillary Clintons pogingen om 
mensen van kleur te bereiken, dat 
Sanders’ ‘opmerkingen over identiteits-
politiek suggereren dat hij misschien ook 
een white supremacist is’. Dit brengt ons 
bij het opvallendste kenmerk van het 
hedendaagse, rechtse politieke tribalis-
me: de witte identiteitspolitiek die zich 
heeft gemobiliseerd rond het idee van de 
witten als een bedreigde, gediscrimineer-
de groep. De mensen zien hun eigen 
stam graag als uitzonderlijk, als iets om 
trots op te zijn; dat is waar het tribale 
instinct over gaat. Al decennialang wor-
den de niet-witten binnen de Verenigde 
Staten aangemoedigd om hun stamin-
stincten op deze manier te uiten, maar in 
het openbaar hebben Amerikaanse wit-
ten dat niet gedaan.11

De identiteitspolitiek bereikt zijn hoogtepunt 
(of  liever gezegd, zijn dieptepunt) wanneer 
wordt verwezen naar de unieke beleving van 
een bepaalde groepsidentiteit als het ultieme 
feit dat niet kan worden opgelost in enige 
universaliteit: ‘slechts een vrouw/lesbiënne/
transseksueel/zwarte/Chinese weet wat het 
is om een vrouw/lesbiënne/transseksueel/
zwarte/Chinese te zijn.’ Hoewel dit in zekere 
triviale zin het geval is, moet men elke politie-
ke relevantie hiervan ten stelligste ontken-
nen, en schaamteloos vasthouden aan het 
oude axioma van de Verlichting: alle cultu-
ren en identiteiten kunnen begrepen worden 
– je moet er gewoon moeite voor doen.12 Het 
geheim van de identiteitspolitiek is dat een 

witte/mannelijke/hetero-positie de universe-
le standaard blijft, door iedereen begrepen, 
want iedereen weet wat die standaard bete-
kent, en daarom is het de blinde vlek van de 
identiteitspolitiek, de enige identiteit die niet 
tot uitdrukking mag worden gebracht. Vroeg 
of  laat krijgen we echter de terugkeer van de 
onderdrukten: de witte/mannelijke/
hetero-identiteit breekt uit en begint dezelfde 
kaart te spelen – ‘Niemand begrijpt ons echt, 
je moet wel een witte heteroman zijn om het 
te begrijpen wat het betekent om een witte 
heteroman te zijn…’ Wat deze omkeringen 
bewijzen is dat men zich niet zo gemakkelijk 
van universaliteit kan ontdoen. Het voor de 
hand liggende oude marxistische punt dat er 
geen neutrale universaliteit bestaat, dat wil 
zeggen dat iedere universaliteit die zich als 
neutraal presenteert de werkelijke privileges 
verdoezelt en daardoor bevoordeelt, mag ons 
er niet toe verleiden om universaliteit als 
zodanig op te geven – want als we dit doen, 
vernietigen we het feit dat onze argumenta-
tie tegen valse universaliteit spreekt vanuit 
de positie van de ware universaliteit (die ons 
in staat stelt om de positie van de kansarmen 
als onrechtvaardig te onderkennen). 
Paradoxaal genoeg zou het tot gelding bren-
gen van de identiteit van witte heteroman-
nen hen beroven van hun impliciete univer-
saliteit en hen dwingen om hun eigenheid te 
accepteren.
 Een dergelijke bewering lijkt misschien 
rechtstreeks in te spelen op de beweringen 
van white supremacists – maar is dat ook zo? 
Iedereen die zich zorgen maakt over het 
nieuwe, tegen immigranten gerichte popu-
lisme zou de moeite moeten nemen om naar 
Europa: The Last Battle (Tobias Bratt, 
Zweden, 2017) te kijken, een tiendelige 
documentaire die eenvoudig gratis kan 
worden gedownload. De documentaire pre-
senteert in extenso de neonaziversie van de 
laatste honderd jaar van de Europese 
geschiedenis, die werd gedomineerd door 
Joodse bankiers die ons hele financiële sys-
teem controleren; vanaf  het begin stond het 
jodendom achter het communisme, en rijke 
Joden financierden rechtstreeks de 
Oktoberrevolutie om een dodelijke klap uit 
te delen aan Rusland, een trouwe verdedi-
ger van het christendom; Hitler was een 
vreedzame Duitse patriot die, na democra-
tisch te zijn gekozen, Duitsland veranderde 
van een verwoest land in een verzorgings-
staat met de hoogste levensstandaard ter 
wereld door zich terug te trekken uit het 
internationale bankwezen, dat gecontro-
leerd werd door Joden; het internationale 
Jodendom verklaarde hem de oorlog, hoe-
wel Hitler wanhopig naar vrede streefde; na 
het mislukken van de Europese communis-
tische revoluties in de jaren twintig reali-
seerde het communistische centrum zich 
dat je eerst de morele fundamenten van het 
Westen (religie, etnische identiteit, gezins-
waarden) moest vernietigen, dus richtte het 
de Frankfurter Schule op, die ten doel had 
gezin en gezag als pathologische instru-
menten van overheersing aan de kaak te 
stellen, en om iedere etnische identiteit als 
onderdrukkend te bestempelen en vervol-
gens te ondermijnen. Vandaag, onder de 
dekmantel van verschillende vormen van 
cultureel marxisme, werpen hun inspan-
ningen eindelijk vruchten af; onze samenle-
vingen zijn gevangen in eeuwige schuld 
voor hun vermeende zonden, ze staan open 
voor een ongebreidelde invasie van immi-
granten, en zijn verloren in leeg hedonis-
tisch individualisme en gebrek aan patriot-
tisme. Deze corruptie wordt in het geheim 
gecontroleerd door Joden als George Soros, 
en alleen een nieuwe figuur als Hitler, die 
opnieuw onze vaderlandslievende trots zou 
wakker maken, kan ons redden... Wanneer 
je naar dit spektakel kijkt, ontkom je niet 
aan de indruk dat, hoewel de auteurs veel 
verder zijn gegaan dan onze gemiddelde 
racistische populisten, we in Europa een 
soort ‘afwezig centrum’ krijgen van de veel-
heid van communitair-populistische bewe-
gingen die op dit moment gedijen, het nul-
punt waar ze allemaal naartoe neigen en 
waarin ze zouden samenkomen.
 Toen ik in mijn kritiek op deze tendens 
beweerde dat de grootste bedreiging voor 
Europa wordt gevormd door de populistisch/
racistische verdedigers van Europa, werd ik 
op de vingers getikt wegens de overduidelijke 
absurditeit van deze bewering: hoe kunnen 
degenen die Europa willen verdedigen 
Europa bedreigen? In principe is het ant-
woord makkelijk: het Europa dat deze verde-
digers proberen te redden (een neotribaal 

Europa van vaste etnische identiteiten) is de 
ontkenning van alles wat groot is in de 
Europese erfenis. (De voor de hand liggende 
anti-eurocentrische kritiek op mijn bewe-
ring is, uiteraard, dat Europa, de agent van 
de wereldwijde koloniale overheersing, niet 
het recht heeft zijn ideologische fundamen-
ten aan te bieden als mogelijk wapen tegen 
racisme.) Daar schuilt enige waarheid in – 
geen wonder dat de meest radicale ‘verdedi-
gers’ van Europa het christendom met wan-
trouwen bezien en de voorkeur geven aan 
heidense (Keltische, noordse) spiritualiteit. 
En je kunt makkelijk zien waar het probleem 
zich bevindt – zelfs degenen die nog steeds 
lippendienst bewijzen aan een christelijk 
Europa pleiten voor een raar christendom 
met een uitgesproken heidens karakter. 
Zoals onlangs gemeld, heeft Viktor Orbán

het einde van de ‘liberale democratie’ in 
Hongarije [afgekondigd], omdat die zou 
hebben nagelaten de vrijheden en de 
christelijke cultuur te verdedigen in het 
kielzog van de migrantencrisis. Hij zwoer 
een ‘christelijke democratie’ op te zullen 
bouwen die de dictaten van de EU tart. 
‘Het tijdperk van de liberale democratie 
is ten einde gekomen. Zij is ongeschikt 
om de menselijke waardigheid te 
beschermen, niet in staat om vrijheid te 
geven of  de fysieke veiligheid te garande-
ren, en zij kan de christelijke cultuur niet 
langer in stand houden,’ zei Orbán.13

Zijn deze uitspraken niet moeilijk te combi-
neren met uitspraken als de volgende uit 
Galaten 3:28: ‘Er bestaat noch Joods noch 
niet-Joods, noch slaaf  noch vrije mens, 
noch man noch vrouw, want jullie zijn alle-
maal één in Jezus Christus.’ En hoe zouden 
christelijke verdedigers van het gezin 
omgaan met de beroemde passage uit 
Mattheus 12:46-50:

Terwijl hij nog met de menigte aan het 
praten was, stonden zijn moeder en zijn 
broers buiten, omdat ze met hem wilden 
spreken. Toen zei iemand tegen hem, 
‘Kijk, je moeder en je broers staan buiten, 
omdat zij met u willen spreken. Maar hij 
antwoordde en zei tegen degene die dit 
zei: ‘Wie is mijn moeder en wie zijn mijn 
broers? En hij strekte zijn hand uit naar 
zijn discipelen en zei: ‘Hier zijn mijn moe-
der en mijn broers! Want wie de wil van 
mijn vader in de hemel uitvoert is mijn 
broer en mijn zus en mijn moeder.’

Er is echter nog een ander tegenargument, 
van een hoger niveau, dat vaak wordt inge-
roepen tegen immigranten: het punt is niet 
dat ze, in hun manier van leven, anders zijn 
dan wij, maar dat zij problemen hebben met 
verschillen (het naast elkaar bestaan van 
verschillende levenswijzen) als zodanig. Het 
grote voorbeeld hier is dat van de Nederlandse 
rechts-populistische politicus Pim Fortuyn, 
die begin mei 2002 werd vermoord, twee 
weken voor de verkiezingen waarin werd 
verwacht dat hij een vijfde van de stemmen 
zou krijgen: een rechts-populist wiens per-
soonlijke kenmerken en zelfs (de meeste van 
zijn) meningen bijna perfect politiek correct 
waren – hij was homo, had goede persoonlij-
ke relaties met immigranten, en had een 
aangeboren gevoel voor ironie… kortom, hij 
was een goede tolerante progressieveling met 
betrekking tot alles behalve zijn fundamentele 
politieke houding: hij verzette zich tegen fun-
damentalistische immigranten vanwege 
hun haat tegen homoseksualiteit, vrouwen-
rechten enzovoorts…
 Het antwoord is natuurlijk dat dit argu-
ment gebaseerd is op metaracisme, dat wil 
zeggen: het is een subtielere vorm van racis-
me waarin wij onze superioriteit bevestigen 
tegenover de Ander, juist door te beweren 
dat die Ander, en niet wij, racistisch is… 
Maar er is nog een ander, fundamenteler 
probleem waar we hier mee te maken heb-
ben: het opkomen voor openheid en vloei-
baarheid van identiteiten is niet voldoende, 
en het is onbepaaldheid die mensen naar de 
voorstanders drijft van populistische etni-
sche identiteit. De moeilijke vraag is dan 
ook: wat voor soort identiteit is aanvaard-
baar voor een linkse radicaal? Abstract uni-
versalisme werkt niet, zoals onder meer door 
Claude Lévi-Strauss duidelijk werd gemaakt, 
die in de essays verzameld in het tweede deel 
van zijn Anthropologie structurale14 met 
kracht heeft aangetoond hoe een sterke 
bevestiging van iemands etnische identiteit 
en zelfs van zijn superioriteit ten opzichte 
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van anderen niet noodzakelijk racisme 
impliceert. Hij laat zien dat veel stammen die 
zich ‘menselijk’ noemen (ten opzichte van 
andere stammen bij wie deze kwaliteit wordt 
ontkend), dat wil zeggen in wier taal het 
woord voor ‘menselijk’ hetzelfde is als het 
woord voor ‘behorende tot onze stam’, niet 
racistisch zijn in de moderne betekenis van 
de term. Hoewel ze beledigend racistisch 
kunnen overkomen, is hun standpunt bij 
nader inzien veel bescheidener: het moet 
worden gelezen als de impliciete bevestiging 
dat men gevangen zit in een eigen manier 
van leven – ‘Wij zijn wat we zijn, en voor ons 
is dit wat het betekent om mens te zijn; wij 
kunnen niet uit onze wereld stappen om ons 
en anderen vanuit het niets te veroordelen, 
dus wij laten anderen ook met rust.’ Kortom, 
hun bevestiging van de eigen identiteit 
wordt niet negatief  bemiddeld door ande-
ren, in de vorm van afgunst.
 Om de eigen verdeeldheid te maskeren, is 
de populistische identiteit gebaseerd op de 
negatieve verwijzing naar de Ander: geen 
nazi zonder jood, geen Europeaan zonder de 
dreiging van immigranten, enzovoort. 
Maar politieke correctheid is ook gebaseerd 
op een negatieve verwijzing, en parasiteert 
op de seksistisch/racistisch ‘incorrecte’ 
Ander – dit is de reden dat de politiek cor-
recte subjectiviteit een mengeling is van 
eeuwige zelfschuld (het op zoek zijn naar 
overblijfselen van seksisme of  racisme in 
zichzelf) en arrogantie (het voortdurend 
berispen en veroordelen van de schuldige 
anderen). De paradox is dan ook dat het 
probleem van het populistisch fundamenta-
lisme niet gelegen is in het feit dat het te 
identitair is (waartegenover we de nadruk 
zouden moeten leggen op vloeibaarheid en 
contingentie van iedere identiteit), maar, 
integendeel, in het feit dat het ontbreekt 
aan een eigen identiteit, en dat zijn identi-
teit zich vastklampt aan een ontkenning 
van de constitutieve Ander. Zijn de zoge-
naamde fundamentalisten, of  ze nu christe-
lijk of  islamitisch zijn, echt fundamentalis-
ten in de authentieke zin van het woord? 
Geloven zij echt? Wat zij missen is een eigen-
schap die makkelijk te onderscheiden is bij 
alle authentieke fundamentalisten, van de 
Tibetaanse boeddhisten tot de Amish in de 
VS: de afwezigheid van wrok en afgunst, de 
diepgaande onverschilligheid ten opzichte 
van de niet-gelovige manier van leven. Als 
de hedendaagse zogenaamde fundamenta-
listen echt geloven dat ze de weg naar De 
Waarheid hebben gevonden, waarom zou-
den ze zich dan bedreigd moeten voelen 
door niet-gelovigen, waarom zouden ze dan 
jaloers op hen zijn? Als een boeddhist een 
westerse hedonist ontmoet, veroordeelt hij 
hem of  haar nauwelijks – hij merkt gewoon 
welwillend op dat diens zoektocht naar 
geluk zelfvernietigend is. In tegenstelling tot 
de ware fundamentalisten zijn de pseu-
dofundamentalisten diepgaand verontrust, 

geïntrigeerd en gefascineerd door het zondi-
ge leven van de niet-gelovigen. Je voelt dat 
ze, in de strijd tegen de zondige ander, vech-
ten tegen hun eigen verleiding. Dit is de 
reden dat de zogenaamde christelijke of  
moslimfundamentalisten een schande zijn 
voor het echte fundamentalisme.
 Betekent dit dat we eenvoudigweg een 
vreedzame coëxistentie moeten tolereren 
van verschillende manieren van leven? 
Helaas is dit geen oplossing. We moeten 
vasthouden aan de juiste dialectische aan-
pak: een dergelijke acceptatie van identiteit 
maakt op geen enkele manier de universali-
teit ongeldig, het maakt haar alleen maar 
‘concreet’ in hegeliaanse zin. Als white supre-
macists zeggen: ‘Wij willen alleen maar voor 
onszelf  wat de zogenaamd gemarginaliseer-
de anderen voor zichzelf  vragen – om vrije-
lijk onze identiteit tot uitdrukking te bren-
gen en te ontwikkelen, onze manier van 
leven,’ is er niets mis met deze uitspraak als 
zodanig. Het probleem is dat ze niet alleen 
dat bedoelen, maar nog veel meer, en impli-
ciet hun eigen manier van leven willen 
bevoorrechten ten koste van anderen – kort-
om, het probleem schuilt in hun impliciete 
universaliteit. Iedere manier van leven 
impliceert zijn eigen universaliteit: het gaat 
niet alleen om jezelf, maar ook om hoe je je 
verhoudt tot anderen, en die twee dingen 
kunnen niet worden gescheiden. Westers 
liberaal multiculturalisme is bijvoorbeeld 
anders dan het naast elkaar bestaan van 
religies en etnische groepen in India; het 
probleem met (niet alleen) de islam is hoe die 
zich verhoudt tot andere religies en culturen 
(en het atheïsme) in eigen land – worden ze 
als gelijkwaardig getolereerd, kunnen ze in 
de openbare ruimte handelen? Als westerse 
liberalen bepaalde seksuele praktijken van 
(niet alleen) moslims verbieden, zoals huwe-
lijken die zijn gearrangeerd tegen de wil van 
de betrokken vrouw, heeft de staat dan het 
recht om in te grijpen, of  is dat een inbreuk 
op andermans levenswijze? Het probleem is 
dat de relatie tussen verschillende manieren 
van leven ook altijd een conflict tussen uni-
versaliteiten is – er is geen universele neu-
trale ruimte die hiervan is vrijgesteld.
 Het enige echte emancipatorische gebaar 
is dan ook om te volharden in de zoektocht 
naar universaliteit (zoals bijvoorbeeld 
Malcolm X deed). En de witte persoon moet 
uiteraard een kritische blik op zijn positie 
werpen, maar zonder verstrikt te raken in de 
vicieuze cirkel van eeuwige schuldgevoelens. 
Het verbod om de bijzondere identiteit van 
Witte Mannen tot uiting te brengen (als het 
model van de onderdrukking van anderen), 
ook al presenteert dit zichzelf  als de erken-
ning van hun schuld, verleent hen een cen-
trale positie: juist deze ontkenning van hun 
recht om hun specifieke identiteit te doen gel-
den maakt hen tot het universele neutrale 
medium, de plaats vanwaaruit de waarheid 
over de onderdrukking van de anderen toe-

gankelijk is. En dit is de reden dat witte pro-
gressieven zich zo graag overgeven aan zelf-
geseling: het werkelijke doel van hun 
activiteiten is niet echt de anderen helpen, 
maar het Lustgewinn dat teweeg wordt 
gebracht door hun zelfverwijt, het gevoel van 
hun eigen morele superioriteit over anderen. 
Het probleem met de zelfontkenning van de 
witte identiteit is niet dat zij te ver gaat, maar 
dat zij niet ver genoeg gaat: terwijl de inhoud 
ervan radicaal lijkt te zijn, blijft de positie 
vanwaaruit deze verkondigd wordt die van 
een bevoorrechte universaliteit.
 Als we proberen te verduidelijken hoe we 
de universele strijd voor emancipatie in ver-
band kunnen brengen met de pluraliteit aan 
levenswijzen, mag er niets aan het toeval 
worden overgelaten, zelfs niet de meest voor 
de hand liggende begrippen. Links-progres-
sieven bekijken het begrip ‘levenswijze’ zelf  
met argwaan (als het tenminste geen ver-
band houdt met marginale minderheden), 
alsof  er een protofascistisch vergif  in schuilt; 
tegen deze verdenking in moet men de term 
in zijn lacaniaanse versie aanvaarden als iets 
dat voorbij alle culturele kenmerken op een 
kern van le Réel wijst, van de jouissance – een 
‘manier van leven’ is uiteindelijk de manier 
waarop een bepaalde gemeenschap haar jou-
issance organiseert. Daarom is ‘integratie’ 
zo’n gevoelige kwestie: als een groep onder 
druk staat om te ‘integreren’ in een bredere 
gemeenschap, verzet hij zich vaak uit angst 
dat het zijn vorm van jouissance zal verliezen. 
Een manier van leven omvat niet alleen ritu-
elen van eten, muziek en dans, van het socia-
le leven enzovoort, maar ook en vooral, 
gewoontes en geschreven en ongeschreven 
regels van het seksuele leven (met inbegrip 
van regels voor het paren en het huwelijk), 
en van de sociale hiërarchie (respect voor 
ouderen enzovoorts). In India verdedigen 
sommige postkoloniale theoretici bijvoor-
beeld zelfs het kastensysteem, als onderdeel 
van een specifieke manier van leven die 
beschermd moet worden tegen de wereldwij-
de aanval van het mondiale individualisme.
 Om dit probleem op te lossen is de geprefe-
reerde visie die van een verenigde wereld, 
met al haar bijzondere levenswijzen die 
bloeien, waarbij ieder daarvan het verschil 
met andere levenswijzen tot uitdrukking 
brengt, niet als een antagonistische relatie, 
niet ten koste van anderen, maar als een 
positieve uiting van creativiteit die bijdraagt 
tot de rijkdom van de hele samenleving. Als 
een etnische groep wordt verhinderd zijn 
identiteit op deze creatieve manier tot uit-
drukking te brengen, en onder druk wordt 
gezet om er afstand van te doen en zich te 
‘integreren’ in de overheersende (meestal 
westerse) cultuur en levenswijze, kan die 
alleen maar reageren door zich terug te 
trekken in een negatief  verschil, in een 
regressief, puristisch fundamentalisme dat 
de overheersende cultuur bestrijdt, onder 
meer via gewelddadige middelen – kortom, 

het fundamentalistische geweld is een reac-
tie waar de overheersende cultuur verant-
woordelijk voor is.
 Deze hele visie van creatieve verschillen, 
van bijzondere identiteiten die bijdragen aan 
een verenigde wereld, bedreigd door de 
gewelddadige druk op minderheden om te 
‘integreren’ – met andere woorden, door de 
valse universaliteit van de westerse manier 
van leven, die zich opdringt als een stan-
daard voor iedereen – moet in haar geheel 
worden afgewezen. De wereld waarin we 
leven is één wereld, maar dat is zo omdat zij 
doorkruist wordt (en in zekere zin zelfs bij 
elkaar wordt gehouden) door hetzelfde 
antagonisme dat in het hart van het mondi-
ale kapitalisme is gegrift. De universaliteit 
ligt niet boven specifieke identiteiten, het is 
een antagonisme dat van binnenuit in elke 
‘levenswijze’ snijdt. Dit antagonisme bepaalt 
alle emancipatoire strijdvormen: expliciete 
en ongeschreven regels van hiërarchie, 
homofobie, mannelijke overheersing, enzo-
voorts, zijn belangrijke bestanddelen van de 
‘manier van leven’ waarin dergelijke strijd-
vormen zich voordoen. Laten we het zeer 
gevoelige geval van China en Tibet nemen: 
de meedogenloze Chinese kolonisatie van 
Tibet is een feit, maar dit feit zou ons niet 
blind mogen maken voor het soort land dat 
Tibet was vóór 1949, en zelfs vóór 1959 – 
een harde feodale samenleving met een 
extreme hiërarchie, vastgelegd tot in het 
detail. Aan het eind van de jaren vijftig, toen 
de Chinese autoriteiten de Tibetaanse 
‘manier van leven’ nog steeds min of  meer 
tolereerden, bezocht een dorpsbewoner zijn 
familieleden in een naburig dorp zonder zijn 
feodale meester om toestemming te hebben 
gevraagd. Toen hij gepakt werd en met 
zware straffen werd bedreigd, nam hij zijn 
toevlucht tot een nabijgelegen Chinees mili-
tair garnizoen, maar toen zijn meester hier-
van hoorde klaagde hij dat de Chinezen zich 
op meedogenloze wijze bemoeiden met de 
Tibetaanse manier van leven – en hij had 
gelijk! Dus wat moeten de Chinezen doen? 
Een ander soortgelijk voorbeeld is dat van 
een traditionele Tibetaanse gewoonte: als 
een horige een landeigenaar of  een priester 
ontmoette op een smal pad

moest hij op een afstandje aan de zijkant 
gaan staan, een mouw over zijn schou-
der leggen, buigen en zijn tong uitsteken 
– een voorkomendheid van mensen met 
een lagere status jegens hun superieuren 
– en zou hij zijn reis alleen maar durven 
hervatten nadat ze waren gepasseerd.15

Om alle illusies over de Tibetaanse samenle-
ving te ontkrachten is het niet genoeg om 
de weerzinwekkende aard van dit gebruik 
op te merken. Naast en boven de gebruikelij-
ke stappen van het aan de kant gaan en bui-
gen, moest het ondergeschikte individu – 
om het als het ware nog wat erger te maken 

Jeff  Wall, Young Workers, 1978/1983, acht transparanten in lichtboxen, Emanuel Hoffmann Foundation, Öffentliche Kunstsammlung Basel
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– zijn gezicht wringen in een uitdrukking 
van vernederende stompzinnigheid (met 
open mond, uitgestoken tong en naar boven 
gerichte ogen) om met deze groteske grimas 
zijn waardeloze domheid te demonstreren. 
Het cruciale punt hier is om het geweld van 
deze praktijk te herkennen, een geweld dat 
geen enkele rekening houdt met culturele 
verschillen en dat door geen enkel respect 
voor anders-zijn mag worden vergoelijkt. 
Nogmaals, waar bereikt in gevallen als deze 
het respect voor de manier van leven van de 
ander zijn grens? Het is waar dat wij niet 
van buitenaf  moeten ingrijpen door onze 
normen op te leggen, maar is het niet de 
plicht van iedere strijder voor emancipatie 
om mensen in andere culturen onvoor-
waardelijk te ondersteunen die zich van 
binnenuit verzetten tegen zulke onderdruk-
kende gewoonten?16

 Antikolonialisten benadrukken in de 
regel dat kolonisten proberen hun eigen 
cultuur als universeel op te leggen en daar-
mee de inheemse manier van leven onder-
mijnen; maar hoe zit het met de tegenover-
gestelde strategie, die schuilgaat in het 
versterken van lokale tradities om de kolo-
niale overheersing efficiënter te maken? 
Geen wonder dat het Britse koloniale 
bestuur van India de Wetten van Manu – een 
oude gedetailleerde rechtvaardiging en 
handleiding voor het kastensysteem – ver-
hief  tot de brontekst die als referentie moest 
worden gebruikt voor de vaststelling van 
het wetboek dat de meest efficiënte over-
heersing van India mogelijk zou maken; tot 
op zekere hoogte zou je zelfs kunnen zeggen 
dat de Wetten van Manu alleen maar met 
terugwerkende kracht hét boek van de hin-
doetraditie werden. En op een subtielere 
manier doen de Israëlische autoriteiten op 
de Westelijke Jordaanoever hetzelfde, door 
stilzwijgend ‘eerwraakmoorden’ te tolere-
ren (of  in ieder geval niet serieus te onder-
zoeken), zich er terdege van bewust dat de 
echte dreiging voor hen niet afkomstig is 
van toegewijde moslim-traditionalisten, 
maar van moderne Palestijnen.
 Dit is de les die niet alleen de vluchtelin-
gen, maar alle leden van de traditionele 
gemeenschappen moeten leren: de manier 
om terug te vechten tegen het culturele 
neokolonialisme is niet door dat te weer-
staan ter wille van hun traditionele cultuur, 
maar door een radicalere moderniteit uit te 
vinden – iets waar Malcolm X zich, opnieuw, 
goed van bewust was. Het is deze onbereid-
willigheid om de primaire rol van universa-
liteit te aanvaarden, die het grootste deel 
van de postkoloniale studies parten speelt. 
Het werk van Ramesh Srinivasan17 is repre-
sentatief  voor de inspanningen die worden 
geleverd voor de ‘dekolonisatie’ van digitale 
technologie, die niet louter een neu-
traal-universeel technologisch raamwerk 
voor de uitwisseling tussen culturen is: zij 
bevoordeelt een bepaalde (westerse en 
moderne) cultuur, zodat zelfs welwillende 
inspanningen om de computervaardigheid 
uit te breiden en iedereen in de digitale 
wereld op te nemen stiekem de kolonisatie 
verlengen door aan te dringen op de inte-
gratie van de ondergeschikten in de wester-
se moderniteit en op die manier hun cultu-
rele specificiteit te onderdrukken. Srinivasan 
vermeldt kort dat gemeenschappen zelf  
‘veelzijdig en divers’ zijn, maar in plaats van 
dit punt te ontwikkelen tot aan de notie van 
antagonisme die elke gemeenschap door-
kruist, laat hij het verwateren tot mondiale 
relativering en de vooringenomenheid van 
ieder gezichtspunt. De basiseenheden van 
zijn visie op de werkelijkheid zijn gemeen-
schappen die door hun levenswijze hun 
eigen visie op de werkelijkheid vormen; zij 
zijn het startpunt, en ‘gesprekken die de 
grenzen van de gemeenschap doorbreken’ 
komen op de tweede plaats, zodat wanneer 
we ze in de praktijk brengen we er altijd op 
moeten letten de authentieke stem van een 
bepaalde gemeenschap te respecteren. 
Daarin ligt de valkuil van de populaire notie 
van de global village: zij legt specifieke 
niet-westerse gemeenschappen aannames 
op die niet van hen zijn, dat wil zeggen, zij 
beoefent cultureel kolonialisme:

Hoewel het belangrijk is om, op hun 
voorwaarden, over andere mensen, cul-
turen en gemeenschappen te leren, 
moeten we de macht en het belang van 
lokale, culturele, inheemse en op de 
gemeenschap gebaseerde creatieve toe-
passingen van technologie respecteren. 
Gesprekken die de grenzen van de 

gemeenschap overstijgen, kunnen en 
moeten naar voren komen, maar alleen 
als de stemmen van de deelnemers wer-
kelijk gerespecteerd worden. Vanuit dit 
perspectief  is de global village eerder het 
probleem en niet zozeer de oplossing. 
We moeten veronderstellingen over 
technologie en cultuur verwerpen die 
worden gedicteerd door westerse con-
cepten van kosmopolitisme.18

Dit is waarom Srinivasan kritiek heeft op 
Ethan Zuckerman, die

gelijk heeft als hij zegt dat veel heden-
daagse problemen, zoals de klimaatver-
andering, wereldwijde gesprekken en 
intercultureel bewustzijn vereisen. Maar 
niet alle problemen zijn mondiaal en het 
mondiaal nadenken over tradities, ken-
nis, strijdvormen en identiteiten van vol-
keren kunnen hen onbedoeld buitenslui-
ten van posities van controle en macht.19

Dus opnieuw is de mondiale visie strikt 
secundair; wat vooropstaat is de veelvoud 
aan lokale gemeenschappen met hun speci-
fieke ‘ontologieën’. En zelfs de moderne 
wetenschap met haar wereldwijde bereik 
wordt historisch gezien gerelativeerd als een 
van de vele kennisgebieden die geen enkel 
recht op bevoorrechting genieten – 
Srinivasan citeert met instemming 
Boaventura de Sousa, die beweert:

het epistemologische voorrecht dat 
vanaf  de zeventiende eeuw aan de 
moderne wetenschap wordt toegekend, 
wat de technologische revoluties heeft 
mogelijk gemaakt die de westerse supre-
macy consolideerden, heeft ook een 
belangrijke rol gespeeld bij het onder-
drukken van andere, niet-wetenschap-
pelijke vormen en kennis. […] Het is nu 
tijd om een democratischer en recht-
vaardiger samenleving op te bouwen en 
[…] kennis en macht te dekoloniseren.20

Het zou gemakkelijk zijn om aan te tonen 
dat een dergelijke ‘fluïde ontologie’ van de 
veelvoud aan culturen uitgaat van een 
typisch westerse postmoderne visie, geba-
seerd op de historisering van alle kennis, 
een visie die niets te maken heeft met echte 
premoderne samenlevingen. Maar veel 
belangrijker is het verband tussen 
Srinivasans afwijzing van universaliteit 
(zijn nadruk op het primaat van specifieke 
culturen/gemeenschappen) en zijn ontken-
ning van de innerlijke tegenstellingen die 
specifieke gemeenschappen vormgeven: het 
zijn beide kanten van dezelfde miskenning, 
aangezien universaliteit geen neutrale enti-
teit is die boven specifieke culturen verhe-
ven is; zij is erin gegrift, zij is in hen aan het 
werk, in de vorm van hun innerlijke tegen-
stellingen, tegenstrijdigheden en ontwrich-
tende negativiteit. Iedere specifieke manier 
van leven is een politiek-ideologische for-
matie met als taak een onderliggende tegen-
stelling te verdoezelen, een bijzondere 
manier om met deze tegenstelling om te 
gaan, en deze tegenstelling is in de gehele 
sociale ruimte aanwezig. Afgezien van een 
paar stammen uit het Amazonewoud die 
nog niet in contact zijn gekomen met de 
moderne samenleving, maken alle gemeen-
schappen vandaag de dag deel uit van een 
mondiale beschaving, in de zin dat met hun 
autonomie zelf  rekening moet worden 
gehouden in termen van het mondiale kapi-
talisme. Laten we de pogingen van de 
inheemse Amerikaanse stammen nemen 
om hun oude manier van leven hervatten. 
Deze manier van leven raakte ontspoord en 
werd gedwarsboomd door hun contact met 
de moderne beschaving, die het verwoes-
tende effect had dat de stammen volledig 
gedesoriënteerd raakten, en beroofd werden 
van een stabiel gemeenschappelijk raam-
werk; en hun pogingen om enige stabiliteit 
te herwinnen door de kern van hun traditi-
onele manier van leven te herstellen zijn in 
de regel afhankelijk van hun succes bij het 
vinden van hun niche in de mondiale 
markteconomie. Veel stammen zijn zo ver-
standig de inkomsten uit hun casino’s en 
mijnbouwrechten aan deze restauratie te 
besteden of, zoals Richard Wagner het ver-
woordde: ‘die Wunde schliesst der Speer nur 
der sie Schlug’ (alleen de speer die je ver-
wondde kan de wond helen).
 In Orwells 1984 vindt er een beroemd 
gesprek plaats tussen Winston en O’Brien, 
zijn ondervrager. Winston vraagt het hem:

‘Bestaat Big Brother?’
‘Natuurlijk bestaat hij. De Partij 
bestaat. Big Brother is de belichaming 
van de partij.’
‘Bestaat hij op dezelfde manier als ik?’
‘Jij bestaat niet,’ zei O’Brien.

Moeten we niet iets soortgelijks zeggen over 
het bestaan van universaliteit? Zoals eerder 
besproken kunnen we tegen de nominale 
bewering dat er geen pure neutrale univer-
saliteit bestaat inbrengen: ‘Nee, vandaag de 
dag zijn het de specifieke levenswijzen die 
niet bestaan als autonome vormen van his-
torisch bestaan, de enige echte realiteit is die 
van het universele kapitalistische systeem.’ 
Dus in tegenstelling tot de identiteitspolitiek, 
die zich richt op de manier waarop iedere 
groep zijn specifieke identiteit ten volle moet 
kunnen uitdragen, is het onze radicale taak 
om iedere groep in staat te stellen volledige 
toegang te verkrijgen tot de universaliteit – 
wat niet betekent dat je moet erkennen dat je 
ook deel uitmaakt van de universele mens-
heid of  dat je een aantal ideologische waar-
den moet verdedigen die als universeel wor-
den beschouwd. Het betekent het 
onderkennen van de manier waarop de 
eigen universaliteit aan het werk is in de 
breuklijnen van iemands specifieke identi-
teit, als het ‘werk van het negatieve’ dat iede-
re specifieke identiteit ondermijnt – of, zoals 
Susan Buck-Morss het zegt, ‘hoe de univer-
sele mensheid aan de randen zichtbaar is’:21

in plaats van meerdere, afzonderlijke cul-
turen gelijk te stellen, waarbij mensen 
indirect als onderdeel van de mensheid 
worden erkend via de bemiddeling van 
collectieve culturele identiteiten, komt de 
menselijke universaliteit naar voren in de 
historische gebeurtenis van het moment 
van de breuk. Het is in de discontinuïteit 
van de geschiedenis dat mensen wier cul-
tuur tot op het breukpunt onder druk is 
gezet uitdrukking geven aan een mense-
lijkheid die de culturele grenzen over-
schrijdt. En het is in onze nadrukkelijke 
vereenzelviging met deze rauwe, vrije en 
kwetsbare staat dat we een kans hebben 
om te begrijpen wat ze zeggen. Een 
gemeenschappelijke mensheid bestaat, 
ondanks de cultuur en haar verschillen. 
Het afwezig zijn van iemands identificatie 
met het collectief  maakt ondergrondse 
solidariteiten mogelijk die een kans heb-
ben een beroep te doen op het universele, 
morele sentiment, de bron vandaag van 
enthousiasme en hoop.22

Hier geeft Buck-Morss een nauwgezet argu-
ment tegen de postmoderne poëzie van de 
diversiteit: die verbergt de onderliggende 
gelijkheid van het brute geweld dat wordt 
gepleegd door cultureel uiteenlopende cultu-
ren en regimes: ‘Kunnen we tevreden zijn met 
de oproep tot erkenning van ‘meervoudige 
moderniteiten’, met een politiek van ‘diversi-
teit’ of  ‘veelzijdigheid’, wanneer in feite de 
onmenselijkheid van deze meervoudige vor-
men vaak opvallend genoeg dezelfde is?’23

 Bovendien: als linkse progressieven einde-
loos variëren op het motief  van hoe de 
opkomst van het terrorisme het gevolg is 
van de westerse koloniale en militaire inter-
venties in het Midden-Oosten, hetgeen bete-
kent dat wij er uiteindelijk zelf  verantwoor-
delijk voor zijn, is hun analyse, ook al getuigt 
zij zogenaamd van respect voor anderen, 
een schaamteloos geval van betuttelend 
racisme, dat van de Ander een passief  slacht-
offer maakt en van iedere eigen agenda 
berooft. Waar zo’n analyse aan voorbijgaat 
is hoe Arabieren op geen enkele manier 
alleen maar passieve slachtoffers zijn van de 
Europese en Amerikaanse neokoloniale 
machinaties. Hun verschillende manieren 
van handelen zijn niet alleen maar reactief, 
het zijn ook vormen van actieve betrokken-
heid bij hun problemen: de expansieve en 
agressieve impulsen in de richting van isla-
misering (de financiering van moskeeën in 
het buitenland bijvoorbeeld) en hun openlij-
ke oorlogvoering tegen het Westen zijn vor-
men van actieve betrokkenheid bij een situa-
tie met een vastomlijnd doel.
 Om dezelfde reden moet je ook twijfelen 
aan de emancipatoire waarde van het betite-
len van mensen die gekoloniseerd werden als 
‘inboorlingen’ of  ‘first people’. Toen in de VS 
een hypothese werd geopperd dat de heden-
daagse inheemse Amerikanen (‘Indianen’) 
niet de eerste menselijke bewoners waren, en 
dat ze een ander en eerder ras hadden ver-
drongen, was de overheersend links-progres-

sieve reactie dat dit een duistere zet was om de 
verschrikkingen van de kolonisatie te verdoe-
zelen (‘wat wij, witte mensen, de Indianen 
hebben aangedaan, hebben zij anderen aan-
gedaan’). Op dezelfde manier bekijken antira-
cisten met achterdocht de historici die trach-
ten aan te tonen dat de eerste witte kolonisten 
in Zuid-Afrika daar tegelijkertijd (of  zelfs een 
paar decennia eerder) aankwamen als de 
huidige zwarte meerderheid, die het land 
vanuit het noorden was binnengevallen, 
waardoor de oorspronkelijke bewoners 
(Bosjesmannen en Hottentotten) van hun 
woonplaats werden verdreven. Hoewel deze 
achterdocht gerechtvaardigd is, dat wil zeg-
gen: hoewel de belangen van witte racisten in 
dergelijk onderzoek duidelijk is, moet je niet-
temin het idee absoluut van de hand wijzen 
dat de antiracistische strijd van de zwarten of  
‘inheemse Amerikanen’ voor volledige eman-
cipatie in diskrediet kan worden gebracht 
door het bewijs dat de huidige ‘inheemse 
Amerikanen’ of  de zwarte meerderheid in 
Zuid-Afrika daar niet de echte ‘first people’ 
waren. Het hedendaagse racisme heeft niets 
te maken hebben met de historische vraag 
‘wie ergens als eerste aankwam’: het is een 
zaak van de huidige verhoudingen van over-
heersing en uitbuiting.
 De westerse erfenis is in feite niet alleen 
die van de koloniale en postkoloniale impe-
rialistische overheersing, maar ook die van 
het zelfkritisch onderzoek van het geweld 
en de uitbuiting die het Westen naar de 
Derde Wereld heeft gebracht. De Fransen 
koloniseerden Haïti, maar de Franse 
Revolutie heeft ook de ideologische basis 
gevormd voor de opstand die de slaven 
bevrijdde en tot een onafhankelijk Haïti 
leidde; het proces van dekolonisatie werd in 
gang gezet toen de gekoloniseerde naties 
dezelfde rechten opeisten als het Westen. 
Kortom, je mag nooit vergeten dat het 
Westen juist in de normen heeft voorzien 
waarmee het de maat neemt (net als andere 
critici) van het eigen misdadige verleden.
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JEAN STAROBINSKI

Onvermoeibaar getuigt Rousseau van zijn 
eigen transparantie. ‘Hij liep in het zon-
licht.’1 ‘Ze kunnen nog zo proberen de hel-
dere bron uit de weg te ruimen.’2 Licht, 
doorschijnende helderheid, dat is wat Jean-
Jacques ten deel valt. De anderen horen tot 
het rijk der duisternis. Hoor hoe Rousseau 
zijn hart vergelijkt met kristal.

Zijn hart, transparant als kristal, kan niet 
verbergen wat zich daarin afspeelt; elke 
gemoedsbeweging die het ondervindt 
wordt zichtbaar in zijn ogen en op zijn 
gezicht.3

 Hebben ze tedere, open, zelfverzeker-
de harten die zich gemakkelijk openen? 
En die dergelijke geheimen een ogenblik 
lang verstoppen in het mijne, dat trans-
parant als kristal is en dat elke gemoeds-
beweging waardoor het wordt geraakt 
ogenblikkelijk naar mijn ogen en mijn 
gezicht overbrengt?4

 Het duistere labyrint van hun harten 
is voor mij ondoorgrondelijk, voor mij 
met mijn hart dat transparant als kristal 
is en dat geen van zijn gemoedsbewegin-
gen kan verbergen.5

Zijn hart is transparant, maar anderen zien 
het anders dan het is. Wat zorgt ervoor dat 
het zijn waarheid niet kan tonen? Niet iets 
waarvoor het zelf  verantwoordelijk is. Als 
ze maar wilden, zouden anderen het duide-
lijk zien. Maar ze verdraaien zijn uiterlijke 
gedaante. Het is in hen dat wezen en schijn 
van elkaar gescheiden raken; het is in hen 
dat de vloek van de sluier zegeviert…
 Jean-Jacques verkondigt vol vuur zijn 
eigen transparantie; maar aan de andere kant 
heeft de sluier zich tot duisternis verdicht en 
bedekt ze de hele zichtbare ruimte. We heb-
ben gezien hoe de transparantie en de sluier 
aan het slot van La Nouvelle Héloïse op 
dezelfde manier gelijktijdig zegevierden. 
Julie betrad het rijk van God en van de 
onmiddellijke communicatie; maar daar-
voor moest ze haar leven offeren en diende 
haar gezicht voor eeuwig en altijd achter de 
sluier van de dood te verdwijnen. De per-
soonlijke ervaring van Rousseau eindigt 
echter op hetzelfde punt, met dit verschil 
dat de scheiding tussen de wereld van het 
licht en het rijk van de sluier zich voltrekt 
terwijl Rousseau nog leeft. Wat hij door-
maakt in het leven is hetzelfde als de dood in 
de roman (eveneens wordt begrijpelijk 
waarom hij zich vaak als een levende dode 
omschrijft: je moet sterven om voorgoed 
aan de kant van de transparantie te zijn).
 In het uiterste geval is transparantie vol-
maakte onzichtbaarheid. Mensen zien me 
als iets anders dan wat ik ben: ze zien me 
dus niet, ik ben voor hen onzichtbaar, ze 
dringen me een ondoorzichtigheid op die 
mij vreemd is, ze plakken maskers op mijn 
gezicht die niet op mij lijken. Kon ik mijn 
aanwezigheid maar voor hen verborgen 
houden, kon ik maar verhinderen dat ze mij 
een uiterlijk geven! Vervolgens richt hij zich 
in zijn overpeinzing op magische mythes.

Als ik, zoals God, onzichtbaar en 
almachtig was geweest, zou ik, net als 
Hij, liefdevol en goed zijn geweest… Als 
ik in het bezit was geweest van de ring 
van Gyges, zou deze mij bevrijd hebben 
van de afhankelijkheid van de mensen 
en hen van mij afhankelijk hebben 
gemaakt. Ik heb me in mijn bespiegelin-
gen vaak afgevraagd hoe ik deze ring 
gebruikt zou hebben.6

Onzichtbaar worden: dat is het punt waar-
op de volkomen nietigheid van het bestaan 
omgezet wordt in grenzeloze macht. 
Gewapend met de ring van Gyges zou 
Rousseau uit zijn lethargie ontwaken, hij 
zou tot handelen overgaan, het goede doen, 
vrouwen bezitten. Als hij eenmaal bevrijd is 
van zijn uiterlijk, zal hij ook bevrijd zijn van 
de hindernis die hem verlamt. Tijdens het 
lezen van de zesde Overpeinzing ontdekt 
men dat de meest gevreesde, meest verstar-
rende hindernis niets anders is dan het 
valse beeld dat vreemden zich in hun 
bewustzijn van Jean-Jacques hebben 

gevormd en dat hem van zijn transparantie 
berooft. Zich onzichtbaar maken is niet lan-
ger (een ogenblik lang) beperkt transparant 
worden, maar een blik ontwikkelen die geen 
taboes kent; het betekent daadwerkelijk ‘een 
levend oog worden’; het betekent de ruimte 
die gesloten was weer in bezit nemen.
 Transparant als kristal: want van alle ste-
nen is alleen kristal onschuldig; het is hard 
als steen, maar laat licht door. Je kijkt er 
dwars doorheen, maar het is zelf  een uiterst 
zuivere blik die in de lichamen rondom 
doordringt en er dwars doorheen gaat. 
Kristal is een versteende blik. Is het een 
lichaam in zuivere staat, of  juist een gestol-
de ziel? Je zou haast gaan twijfelen… Het zal 
niemand verbazen dat verglazing een van de 
processen is waaraan Rousseau de meeste 
aandacht besteedt in zijn Institutions 
Chimiques. Het verkrijgen van mooi glas of  
mooie kristallen is vaak het doel waarvoor 
een heel ‘experiment’ wordt opgezet. En het 
speculeren gaat nog verder: in een weten-
schap waarvan de fundamentele begrippen 
nog onderworpen zijn aan de grillen van de 
‘materiële verbeelding’,7 is de techniek van 
de verglazing niet los te zien van een droom 
van onschuld en stoffelijke onsterfelijkheid. 
Een lijk veranderen in doorschijnend glas is 
een overwinning op de dood en op de ont-
binding van lichamen. Het is al een eerste 
overgang naar het eeuwige leven.
 

Het is niet alleen in het minerale rijk dat 
Becher8 zijn verglasbare aarde situeert; 
hij treft er ook een aan die precies het-
zelfde is in de as van planten […] en een 
derde die nog veel wonderlijker is in de 
dieren. Hij bezweert dat ze een smeltba-
re, verglasbare aarde bevatten, waar-
mee vazen gemaakt kunnen worden die 
te verkiezen zijn boven het mooiste por-
selein. Met behulp van procedés waar-
over hij uiterst geheimzinnig doet, heeft 
hij proeven gedaan die hem ervan over-
tuigd hebben dat de mens van glas is en 
dat hij net als alle dieren tot glas kan weder-
keren. Dit roept bij hem de mooiste 
gedachten op over de moeite die de 
Ouden zich getroosten om de doden te 
verbranden of  te balsemen en over de 
manier waarop men de as van zijn voor-
ouders kon bewaren door binnen de 
kortste keren walgelijke en afzichtelijke 
lijken te vervangen door schone en glim-
mende vazen van een mooi transparant 
glas, niet groen zoals kenmerkend voor 
plantaardig glas, maar van een mel-
kachtige witheid opgehoogd met een 
zweem van licht narcisgeel.9

Wat is eigenlijk de natuurkundige oorzaak 
van transparantie? Hoe komt het dat som-
mige lichamen lichtstralen doorlaten? 
Rousseau heeft een antwoord op deze vraag. 
De eigenschap die alle transparante licha-
men delen is vloeibaarheid. In het hoofdstuk 
getiteld ‘Du principe de la Cohésion des 
Corps et de celui de leur Transparence’ 
noemt Rousseau om te beginnen ‘water en 
oplossingen waarvan de delen door hun 
transparantie een onmiddellijke eenheid ver-
tonen’.10 Zo zijn in de natuurlijke wereld 
onmiddellijkheid en transparantie correla-
tieve begrippen; als licht door sommige 
lichamen kan schijnen, is het omdat ze de 
volmaaktheid van het onmiddellijke waar-
maken. Dit is weliswaar een ‘scheikundig’ 
postulaat, maar daarin wordt wel een soort 
psychologisch verlangen tot uitdrukking 
gebracht… Wat glas of  transparante stenen 
betreft, hun vastheid is niet in tegenspraak 
met hun vloeibaarheid: de vaste transpa-
rantie is geïmmobiliseerde vloeibaarheid, de 
smeltende substantie is ‘gestold’ tot een 
harde massa. In zijn diepste wezen is kristal 
vloeibaar, het blijft altijd een ‘oplossing’. 
Rousseau bevestigt zelfs dat ‘vloeibaarheid 
het principe van de vastheid van lichamen 
is’. Als we de Institutions Chimiques lezen, 
leren we in te zien wat de morele waarde 
van samensmelting en oplossing is.

Het lijkt er sterk op dat vloeibaarheid 
tevens het principe van de transparantie 
is en dat […] geen enkel lichaam ondoor-
zichtig zou zijn als al zijn delen eveneens 
vloeibaar waren geworden, hetzij door 
samensmelting, hetzij door oplossing. De 

eenheid van vloeistofdeeltjes kan in feite 
zeer gemakkelijk doorbroken worden, 
maar is daarom niet minder volmaakt, 
en aangezien lichtstralen maar weinig 
verschillende oppervlakken hebben om 
in door te dringen waardoor ze onvermij-
delijk op talloze manieren gebroken of  
afgebogen zouden worden, gaan ze haast 
onveranderd dwars door oplossingen 
heen; daarentegen worden kristal en 
gebroken glas ondoorzichtig omdat licht 
verloren gaat als gevolg van de eindeloze 
omwegen die het naar rechts en naar 
links en over de oppervlakten van alle 
deeltjes van verschillende grootte en uit-
eenlopende vorm moet maken. Boven-
dien leert de ervaring dat opgeloste sub-
stanties zich zo sterk met het oplosmiddel 
verbinden dat ze daarmee een doorschij-
nend en transparant geheel vormen, tot 
de toevoeging van een nieuwe substantie 
ze onmiddellijk van elkaar scheidt, waar-
door deze oplossing ogenblikkelijk troe-
bel en ondoorzichtig wordt; ook steen, 
zand en zelfs metaal krijgen, als ze door 
verbranding ontdaan zijn van hun phlo-
giston, door verglazing een zodanige 
ordening van deeltjes dat ze van aanvan-
kelijk ondoorzichtig in doorschijnend 
veranderen.11

Hoewel vloeibaarheid het principe van 
transparantie is, komen metaforen als ‘kris-
tal’ en ‘bron van helder water’ nog dichter 
in de buurt. Het is dezelfde innerlijke een-
heid die ervoor zorgt dat lichtstralen wor-
den doorgelaten. Rousseau vergelijkt zijn 
hart met kristal dat gestolde vloeibaarheid 
is, een vloeibaarheid die niet wegstroomt en 
zich daarom buiten de tijd heeft gestabili-
seerd.
 In feite heeft deze kristallijne stolling in de 
laatste fase van Rousseaus denken haar 
tegenhanger in een vertroebelende verpul-
vering die de mensenwereld terugbrengt tot 
een duistere, vage en ondoordringbare 
massa. Er vindt geen uitwisseling tussen 
tegendelen plaats: de transparantie van 
Jean-Jacques komt tot stilstand, buiten stolt 
de nacht. Want ook de sluier verstijft en is 
niet langer een dunne, loshangende schei-
ding, maar slaat neer op de wereld die ze 
aan het oog onttrok om deze voortaan in 
een knellend net van duisternis gevangen te 
houden.
 Maar het is slechts de mensenwereld die 
ondoorzichtig wordt. De natuur staat nog 
steeds aan de kant van Jean-Jacques, de 
kant van de transparantie. Hij gaat daarin 
op zoek naar verbintenissen met vloeibare 
substanties. In het ideale klimaat waarin 
Rousseau wil leven, is er niet alleen sprake 
van transparante lucht en schitterende 
kleuren. Hij heeft ook steeds water nodig.

Mooie geluiden, een mooie hemel, een 
prachtig landschap, een mooi meer, 
bloemen, geuren, mooie ogen, een zach-
te blik; dat alles heeft pas een grote weer-
slag op zijn zintuigen nadat het op een 
of  andere manier tot in zijn hart is door-
gedrongen. Ik heb gezien hoe hij bijna 
de hele lente lang twee mijl per dag 
aflegde om in Bercy op zijn gemak naar 
de nachtegaal te luisteren: er was water 
nodig, groen, eenzaamheid en bossen 
om zijn oren voor de zang van deze vogel 
gevoelig te maken.12

Er zal nog heel wat water nodig zijn voordat 
Jean-Jacques zich in een toestand van 
gelukkige nietigheid en van totale leegte 
van het denken overgeeft aan het ‘gevoel te 
bestaan’ dat gelijkstaat aan een ‘toereikend, 
volmaakt en volledig geluk’.

In deze toestand verkeerde ik vaak op 
het Peterinsel, verzonken in mijn eenza-
me overpeinzingen, hetzij liggend in 
mijn boot, die ik met de stroom liet mee-
drijven, hetzij zittend aan het woelige 
meer of  ergens anders, aan een mooie 
rivier of  aan een beekje dat over de kie-
zelstenen kabbelde.13

Buiten deze beweeglijke vloeibaarheid, 
voorbij de ‘voortdurende beweging’14 van 
aardse zaken, ontpopt het gevoel te bestaan 
zich als een geïmmobiliseerde en aan de tijd 

ontrukte vloeibaarheid. Als er een diepe 
verwantschap is tussen de ziel van Jean-
Jacques en de transparantie van het land-
schap, kunnen we dan spreken van over-
eenstemming? Nee, aangezien water 
beweegt, terwijl de ziel zich manifesteert in 
een hier en nu dat ‘voortduurt zonder noch-
tans enige uitdrukking van duur en zonder 
iets van opeenvolging’.15 De kristallijne, 
roerloze transparantie onderscheidt zich 
van de onstabiele en bewogen klaarheid van 
het woelige water. Toch heeft Rousseau de 
kabbeling van buiten nodig om te onder-
scheiden hoe stabiel de toestand van voldoe-
ning is waarin hij verkeert. Hij omhelst de 
‘voortdurende beweging’, het wiegen, 
alleen maar om het af  te zetten tegen de 
innerlijke rust die hij voelt. Zoals transpa-
rantie niet kan zonder een duistere wereld 
die haar beter laat uitkomen, zo kan ze 
enkel tot stilstand komen tegen de achter-
grond van een voortdurend gedobber dat zij 
tegelijk vergeet en in toom houdt: ‘Af  en toe 
kwam er een zwakke en kortstondige 
gedachte bij mij op over de onbestendigheid 
van al het aardse, waarvan de oppervlakte 
van het water mij een beeld bood.’16 Hoe 
zwak ze ook is, deze gedachte verstoort de 
volmaaktheid van de transparantie. Maar 
niets maakt transparantie meer zichtbaar 
dan de subtiele beroering die haar ‘af  en 
toe’ doorbreekt. Volmaakte doorschijnend-
heid zou een volmaakt niets opleveren: 
transparantie van de geest bestaat alleen 
om iets transparant te maken. (‘Een gedach-
te vormt zich in de geest zoals wolken zich in 
de lucht vormen,’ zei Joubert.17) Het 
bewustzijn is transparant voor opdoemende 
troebele vormen, zoals het raam voor ons 
zichtbaar wordt door zijn weerspiegelingen 
of  zijn bewasemde oppervlak: de transpa-
rantie wordt aangetast terwijl ze zich open-
baart. Rousseau raakt in vervoering op het 
moment dat de wasem van de waargeno-
men wereld zo sterk afneemt en slinkt dat 
een kalme aanwezigheid verschijnt die het 
bestaan in zuivere toestand is, de primitieve 
grond die voorbij alle gedachten en gevoe-
lens bloot komt te liggen: het is tegelijk de 
meest lege (want inhoudsloze) en meest 
volle (want volledig toereikende) toestand. 
Dit zou evengoed omschreven kunnen wor-
den als volledige zelfverloochening of  als 
een genoegen waarvan het object niet ‘bui-
ten ons ligt’. Maar zelfs wanneer er sprake is 
van volmaakte voldoening en het gevoel te 
bestaan als enige overblijft, kan Rousseau 
niet zonder beelden van de buitenwereld; 
hij heeft een landschap nodig dat voor de zin-
tuigen openstaat en hun aandacht vast-
houdt tot ze onder hypnose zijn gebracht. 
Het bestaan is een zuiver in-zichzelf-zijn, 
maar het heeft om zich heen ook behoefte 
aan het kabbelende water, het ritme van de 
golven en de weidse sterrenhemel: het vloei-
bare omhulsel van voor de geboorte.
 Als hij weer bij kennis komt na in 
Ménilmontant te zijn flauwgevallen, keert 
hij terug naar de zuivere gewaarwording uit 
de kindertijd, toen het zijn niet te onder-
scheiden was van de wereld rondom. De 
wereld en het bestaan geven zich gelijktijdig 
bloot zonder de minste inspanning van de 
geest. Rousseau komt weer tot zichzelf, tot 
een Ik waarvan hij ‘geen enkel helder idee’ 
had;18 wat hij dan tot zijn vreugde ontdekt 
is niet zijn ‘persoon’, maar de nachtelijke 
hemel waartegen zich wat gebladerte afte-
kent. Het vreemde geluksgevoel dat 
Rousseau overvalt op het moment dat hij 
ontwaakt, vermengt het Ik en de buitenwe-
reld tot een gemeenschappelijke lichtheid 
(het Ik los van het bewustzijn van de eigen 
identiteit en de buitenwereld los van de ont-
moeting met de ander). Jean-Jacques geniet 
dus van zijn eigen transparantie dankzij de 
aanwezigheid van een doorschijnende 
wereld.
 In zijn beschrijving van de verrukkingen 
aan het Bielermeer lijkt het alsof  Jean-
Jacques het zintuiglijk waarneembare wil 
beknotten door het terug te brengen tot een 
monotone, regelmatige beweging; de eigen-
lijke activiteit van het bewustzijn neemt af  
tot er niets anders overblijft dan zuiver 
in-zichzelf-zijn: er ontstaat een nauwe ver-
wantschap tussen de afzwakking van het 
denken en het rustige gekabbel van het 
water. Maar aan zowel de mentale activiteit 
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als de aanwezigheid van de wereld is nog 
geen einde gekomen: ze zijn teruggebracht 
tot iets dat nauwelijks waarneembaar is. 
Het gevoel te bestaan rijst op uit deze dubbe-
le verzwakking die bijna een dubbele vernie-
tiging is, maar die niettemin ophoudt bij de 
grens van de stilte en het niets. Wat hier nog 
zichtbaar blijft van de dingen en het Ik is 
niet hun verborgen diepste wezen, maar 
hun oppervlakte – de onschuldige, precaire 
stilte aan hun oppervlakte. (Het ongeluk 
krijgt weer vaste voet zodra de ‘diepten’ 
worden omgewoeld.) De omstandigheden 
waaronder de vervoering zich aandient, 
worden beschreven als een lichte, opper-
vlakkige beroering die gelijktijdig in de din-
gen en de ziel ontstaat. Maar de oppervlakte 
effent het pad voor een geheimzinnige, sim-
pele kracht die haar steunt en die zorgt voor 
de rust van de geest te midden van de over-
vloed. Het is alsof  je de aanwezigheid – het 
bestaan – alleen kunt kennen door oneindig 
afwezig te zijn.
 Laten we terugkeren naar de tekst van de 
vijfde overpeinzing. Even is er sprake van dat 
Rousseau alles wat niet onder het ‘gevoel te 
bestaan’ in zijn meest kristallijne en kale toe-
stand valt van zich af  wil zetten: het denken, 
de zintuiglijk waarneembare wereld zijn 
overbodig. De gewaarwording zelf  vormt 
ook een hindernis, want in plaats van ons 
onmiddellijke genoegens te schenken, 
scheidt ze ons van een nog fundamentelere 
en zuiverdere onmiddellijkheid die geen 
vorm of  gedaante heeft. Want het bestaan is 
een onmiddellijk gevoel dat losstaat van de 
kleurrijke verscheidenheid van de zintuiglij-
ke ervaring. Alsof  hij de weg van de ascese 
heeft gekozen, wijst Rousseau beelden af  en 
probeert aansluiting te vinden bij iets dat 
oorspronkelijker en soberder is.

Het gevoel te bestaan, ontdaan van iedere 
andere gemoedsaandoening is op zichzelf  
een kostbaar gevoel van tevredenheid en 
rust, dat alleen al voldoende zou zijn om 
dit leven dierbaar en aangenaam te 
maken voor ieder die alle zinnelijke en 
aardse indrukken, die ons er voortdurend 
van afleiden en hier op aarde de zoetheid 
ervan verstoren, van zich af  kan zetten.19

Een paar regels verder brengt Rousseau de 
zintuiglijk waarneembare wereld opnieuw 
ter sprake, omdat de aanwezigheid ervan 
onontbeerlijk is voor zijn ‘zoete verrukkin-
gen’. We moeten ons onderwerpen aan de 
magie van een oppervlakkige gevoeligheid, 
zonder aandacht te besteden aan de over-
stelpende werkelijkheid van de buitenwe-
reld of  de diepten van onze ziel.

In het hart moet vrede heersen, geen 
hartstocht moet er de rust verstoren. Er 
is een zekere gesteldheid nodig van de 
kant van degene die haar geniet en ook 
de omgeving moet eraan meewerken. Er 
moet geen absolute rust zijn en evenmin 
te veel schommeling, maar een gelijk-
matige en kalme beweging, zonder 
schokken of  onderbrekingen. Zonder 
beweging is het leven niet meer dan een 
toestand van verdoving. Als de bewe-
ging ongelijkmatig of  te sterk is, maakt 
zij ons wakker. Door ons aan de dingen om 
ons heen te herinneren, vernietigt zij de 
bekoring van de dromerij en ontrukt zij 
ons aan onszelf om ons onmiddellijk weer 
onder het juk van het noodlot en de 
medemensen te brengen en ons uit te 
leveren aan het besef  van ons ongeluk. 
Een absolute stilte leidt tot treurigheid 
en is een beeld van de dood. Dan is de 
hulp van een opgewekte verbeelding 
nodig en deze komt vanzelf  naar boven 
bij degenen die daar door de hemel mee 
begiftigd zijn. Een beweging die niet van 
buiten komt ontstaat dan binnen ons. 
Weliswaar is de rust minder, maar zij is 
ook aangenamer, als lichte en zoete voor-
stellingen, zonder het diepst van de ziel in 
beweging te brengen, door er om zo te zeg-
gen alleen de oppervlakte van te beroeren.20

Zo zijn de verbeelding en de zintuiglijke 
waarneming, waarvan Rousseau zich leek 
te willen ontdoen, weer in ere hersteld. Hij 
leek bevreesd voor alles wat afleiding biedt, 
en nu ontwikkelt hij een ware theorie van 
de afleiding, die stelt dat we de ‘de dingen 
om ons heen’ ondergaan zonder in hun 
aanwezigheid te zijn (we hebben de mede-
werking van de dingen nodig, maar wee ons 
als een te krachtige beweging ons herinnert 
aan de dingen om ons heen). Hij spoort ons 

aan om in onszelf te blijven, zonder dat er 
evenwel ook maar iets is dat het diepst van de 
ziel raakt en beroert. Het lijkt alsof  het 
gevoel te bestaan zich niet manifesteert als 
beloning voor een diepe aandacht voor zich-
zelf  en de wereld, maar juist als de wonder-
baarlijke vrucht van zelfverloochening en 
verloochening van de wereld. Het opperste 
genot en de hoogste wijsheid bestaan erin 
zich te laten betoveren door de meest opper-
vlakkige schijn, waardoor de diepte zijn aan-
wezigheid zal onthullen. Om de transparan-
tie van kristal of  van een meer te hebben, 
moet men zich overgeven aan de weerspie-
gelingen in hun oppervlakte, zelfs als het 
waar is dat de weerspiegeling duidt op een 
gebrek aan transparantie.

Oordelen

In de Lettres morales (1758) en in Émile gaf  
Rousseau een omschrijving van het bewust-
zijn: een ‘dubbele relatie met zichzelf  en zijn 
medemensen’.21 Ongeveer tegelijkertijd ver-
woordde hij deze dubbele relatie als volgt: ‘Ik 
heb nog nooit iets achtergehouden voor wie 
dan ook, dus waarom zou ik iets achterhou-
den voor mijn vrienden? Nee, ook al daal ik 
daarmee in hun achting, ik wil dat ze me 
altijd zien zoals ik ben, zodat ze me zullen hel-
pen om te worden zoals ik moet zijn.’22 Maar 
wat er ten slotte overblijft is slechts een dub-
bel vonnis. Enerzijds is de relatie van 
Rousseau met zijn medemensen niet langer 
een uitwisseling: het is een vruchteloze con-
frontatie, een onwrikbare tegenstelling. 
Anderzijds levert het gevoel te bestaan een 
volwaardig en toereikend geluk op, een 
genoegen waarvan het voorwerp niet ‘bui-
ten ons ligt’: Rousseau verwacht niets meer 
van anderen, hij probeert ‘zich met zijn eigen 
substantie in leven te houden’. Vanaf  dat 
moment leidt het bewustzijn niet langer een 
harmonieus leven volgens de maatstaf  die 
geldt voor een dubbele relatie. Het neemt als 
geheel zijn toevlucht tot een van de twee 
uitersten en kent alleen nog maar zichzelf. 
Natuurlijk, het landschap daarbuiten is er 
nog steeds, maar het is voortaan een afgeba-
kende ruimte zonder menselijke figuren, een 
medeplichtige natuur. Het Ik geeft zich over 
aan zijn verrukkingen, waarin het zich 
gelijkstelt aan de wereld als denkbeeldig 
geheel, tenzij het zich met evenveel welbeha-
gen van alles afkeert door zich te richten op 
een oppervlakkige beroering en weerspiege-
ling. Maar deze gelukzalige voldoening 
brengt nog geen verzoening in de verdeelde 
wereld; de verrukkingen maken geen einde 
aan de vervolging, ze dienen slechts als com-
pensatie. Elk werkelijk vooruitzicht hierop 
wordt door onoverkomelijke hindernissen 
geblokkeerd. Het is dan ook omdat alles zich 
tegen hem keert dat Rousseau zich in een 
wereld begeeft waar niets het Ik in de weg 
staat. Het bewustzijn, dat overgeleverd is aan 
het gevoel te bestaan, maakt kennis met zijn 
eigen unieke karakter, waarin het genoeg-
doening denkt te vinden voor de eenheid 
waarop in werkelijkheid geen enkel vooruit-
zicht bestaat. Dezelfde man die zegt dat ‘een 
hele generatie’ hem heeft uitgestoten verliest 
zich met alle genoegen in ‘het geheel van het 
geschapene’ (waarvan zijn vervolgers geen 
deel uitmaken). Rousseaus bewustzijn geeft 
zich beurtelings over aan twee werelden 
waarin een actieve relatie geen enkele zin 
heeft: in de ene omdat ze hopeloos verdeeld 
is, in de andere omdat ze van meet af  aan 
volmaakt is. Hoe dan ook, er is niets aan te 
doen, er staat geen ‘dubbele relatie’ op het 
spel. Soms is de enige mogelijkheid zich neer 
te leggen bij de ondoorzichtige vijandigheid; 
soms rest er niets anders dan helemaal op te 
gaan in de transparantie van het grote Zijn, 
de aanwezigheid, het bestaan. Maar de echte 
eenheid verkeert in gevaar door het simpele 
feit dat deze tegengestelde toestanden elkaar 
afwisselen… 
 Biedt de ervaring van innerlijke uniciteit 
– die zich op bijzondere momenten voordoet 
– compensatie voor de onmogelijkheid van 
een echte eenheid die me zowel met ande-
ren als met mezelf  zou verbinden? Is de roes 
waarin het Heelal in de verbeelding wordt 
beleefd voldoende als genoegdoening voor 
het mislukken van de dubbele relatie? Wat is 
de symbolische eenheid waard als het 
bewustzijn die in afzondering beleeft? Is dit 
symbool krachtig genoeg om de scheiding 
te bestrijden en te overwinnen? Of  is het 
slechts een nietszeggende illusie, een schra-
le troost? We kennen het strenge oordeel 
van Hegel over de ‘schone ziel’: het object 

dat ze voor zich denkt te hebben is zijzelf. 
Wanneer ze zich het heelal voorstelt, ziet ze 
in gedachte slechts haar eigen transparan-
tie en uiteindelijk haar eigen leegte, haar 
tegenstrijdige nietigheid: ‘Als bewustzijn is 
het gescheiden in de tegenstelling tussen 
zichzelf  en het voorwerp, dat voor dat 
bewustzijn het wezen is; maar juist dit voor-
werp is het volledig doorzichtige, het is zijn 
Zelf, en zijn bewustzijn is slechts het weten 
van zichzelf. Al het leven en alle geestelijke 
wezenheid zijn teruggegaan in dit Zelf  en 
hebben hun verschil met het ikzelf  verlo-
ren.’23 De schone ziel schept een zuivere 
wereld die haar woord en haar echo is en die 
ze onmiddellijk waarneemt. Maar ‘in deze 
doorzichtige zuiverheid’ verdwijnt ze ‘als een 
vormeloze nevel die in de lucht oplost’. Ze 
verliest elke werkelijkheid, dooft in zichzelf  
uit en vervluchtigt tot een extreme abstrac-
tie. Voor Hegel, die waarschijnlijk op Novalis 
doelt, maar via Novalis ook op de Rousseau 
van de Overpeinzingen, is transparantie een 
verlies van het Zelf, een vruchteloze herbe-
vestiging van de gelijkheid Ik = Ik.
 De poëtische interpretatie van Hölderlin 
is van een geheel andere orde. Rousseau 
verschijnt in het midden van de hymne ‘Der 
Rhein’24 als een ‘zoon van de Aarde’, een 
halfgod die vanuit een goddelijke waanzin 
spreekt, zoals Dionysos. Hij is een van de 
uitverkorenen die moeiteloos het heelal 
kunnen omarmen en die het gewicht van de 
hemel en van de vreugde op hun schouders 
dragen. Juister gezegd, in de ode aan 
Rousseau25 schetst Hölderlin een beeld van 
het lijden van de vervolgde die een schaduw 
is geworden, om hem vervolgens te laten 
oprijzen in het licht van een verre zon. 
Rousseau is het ‘eenzame woord’ dat wacht 
op nieuwe mensen die het begrijpen; hij is 
de ‘arme man’ die ronddoolt zonder ooit 
rust te vinden, in stilte, net als de ‘onbegra-
ven’ doden. Maar op het beeld van deze 
wilde vlucht volgt eerst het beeld van het 
feest en de dionysische optocht en aanslui-
tend het beeld van de boom die ‘uit de vader-
landse bodem groeit’: een beeld van grote 
stabiliteit, dat contrasteert met het rustelo-
ze dwalen. De organische metafoor van de 
boom is veelbetekenend als uitdrukking van 
een ‘vitale’ intuïtie die in dit geval aan 
Schelling herinnert. De boom is expansief, 
maar het is een ‘beknotte’ expansie die al 
snel een terugval kent (bedroefd laat hij zijn 
armen hangen en buigt het hoofd). De 
boom staat los van de oneindigheid die hem 
omringt; niettemin wordt de oneindigheid 
in de boom opgenomen en draagt ze bij aan 
de rijping van de vrucht. Dit wordt bezon-
gen in de zesde strofe van het gedicht.

De overvloed van het leven, het 
oneindige,
Dat rondom hem aanbreekt, kan hij 
niet vatten.
Toch leeft het in hem en weldra,
Warm en werkzaam, welt de vrucht in 
hem op.

Ondanks de scheiding, die we zouden kun-
nen opvatten als een verloochening van de 
echte wereld, wordt de hele ruimte nu gere-
construeerd in het organische innerlijk, om 
zich te concentreren en zich vervolgens los 
te maken in de vorm van de vrucht. De 
boom die de ‘overvloed van het leven’ om 
zich heen niet kan begrijpen, neemt hem in 
zich op. Deze gaat dwars door de boom heen 
en verlaat hem weer als hij eenmaal vrucht 
is geworden, een werkzaam woord dat in de 
wereld terugkeert.
 Tussen Hegels oordeel en Hölderlins 
gedicht gaapt een diepe kloof. Die kloof  geeft 
niet alleen het verschil aan tussen de per-
spectieven van de filosoof  van het absolute 
en de dichter van de terugkeer, de een die 
weigert de ‘natuurlijke mystiek’ van Jean-
Jacques te rechtvaardigen en de andere die 
bereid is dat wel te doen. Dit dubbele perspec-
tief  wordt tevens begrijpelijk in het licht van 
de ambivalentie van Rousseaus laatste tek-
sten, die voor beide interpretaties argumen-
ten bieden. Enerzijds is er sprake van een wei-
gering om de hindernis te erkennen en een 
‘weigering om te handelen in de wereld, die 
uitloopt op het verlies van het zelf ’:26 
Rousseau gaat helemaal op in de roerloze 
bevestiging van zijn eigen transparantie. 
Maar anderzijds kan men in armoede ook 
een bezit en in ongeluk een onbeschrijflijk en 
grenzeloos geluk vinden. De Overpeinzingen 
en de Bekentenissen zeggen dat dit geluk niet 
te rechtvaardigen is, maar tevens dat het bui-
ten alle menselijke rechtsregels wel gerecht-

vaardigd is. Tijdens de verrukkingen van het 
Bielermeer, tijdens die ‘onnozele’ en ‘doello-
ze’ dromerijen voelt Rousseau (volgens de 
vijfde wandeling) direct dat hij bestaat, met 
andere woorden, hij voelt iets in zich wat zo 
oorspronkelijk en fundamenteel is dat geen 
enkele sluier hem ervan zou kunnen schei-
den; al meedrijvend met de stroom, drijvend 
op het water, vervaagt het Zijn tot het slechts 
een kale aanwezigheid is, tot de uiterste 
grens waar het niets meer hoort of  ziet behal-
ve het zachte geluid van zijn eigen bron en de 
lege hemel waarop zijn blik is gericht. Dit 
onmiddellijke in-zichzelf-zijn is tevens het 
zijn in een universele natuur; in de 
Bekentenissen beschrijft Rousseau de gelukki-
ge momenten die in de vijfde wandeling in 
verband worden gebracht met het gevoel te 
bestaan als pantheïstische vervoering. Jean-
Jacques legt ongehinderd en zonder tussen-
komst contact met een kosmische kracht: 
‘Soms riep ik in vertedering uit: ‘O, natuur, o 
moeder, nu sta ik alleen onder uw bescher-
ming. Geen sluwe schurk dringt zich hier tus-
sen u en mij.’’27

 Als we ervan uitgaan dat de twee teksten 
dezelfde vervoering beschrijven, lijkt het 
alsof  het Ik ‘op het niveau van de bron’ (het 
gevoel te bestaan) en de natuur in haar 
moederlijke almacht zozeer met elkaar ver-
ward worden dat elk van beide termen de 
andere zou kunnen vervangen. Extreme 
verschraling en extreme rijkdom raken ver-
ward in een duizelingwekkende ‘vereniging 
van tegendelen’. De depersonalisatie uit 
overvloed en de depersonalisatie uit tekort 
zijn niet langer van elkaar te onderschei-
den.28 Dat is wat Hölderlin beschouwt als 
verrassing, die ‘de sterveling schrik aan-
jaagt’ door hem te overstelpen met een god-
delijke gunst.29 Het is echter deze gelijkstel-
ling van het Ik en de vergoddelijkte natuur 
(beide direct gevoeld) die door Hegel wordt 
aangevochten: Rousseau proeft het geluk 
door zich uit de wereld terug te trekken, 
door zich te onttrekken aan reflectie, door te 
weigeren zich ‘over te geven aan het absolu-
te verschil’. Rousseau zelf  weet echter dat 
zijn ‘aanschouwing’ geen houding is die het 
actieve leven ontstijgt of  overstijgt, maar 
een vlucht die daarvan wegvoert. Hij voelt 
zich genoodzaakt om het te rechtvaardigen: 
het geluk dat hem in eenzaamheid toevalt, 
kan niet aangedragen worden als univer-
seel voorbeeld. Dit geluk is niet toegestaan 
voor mensen die volgens de bestaande orde 
leven en Jean-Jacques heeft alleen het recht 
om ervan te genieten omdat hij zich in een 
uitzonderingssituatie bevindt, omdat zijn 
lot uniek en monsterlijk is. Dit geluk is men-
selijk niet te rechtvaardigen, het kan slechts 
worden gerechtvaardigd door het onrecht 
(dat zelf  niet te rechtvaardigen is) dat Jean-
Jacques door de mensen wordt aangedaan. 
Het is uitsluitend omdat alles door hun 
schuld is verstoord dat de compensatie – de 
vervoering van de transparantie – te billij-
ken is.

In de gegeven omstandigheden zou het 
zelfs niet goed zijn als zij, verlangend 
naar deze zoete verrukkingen, een 
afkeer zouden krijgen van het actieve 
leven, waartoe hun steeds terugkerende 
behoeften hen verplichten. Maar een 
ongelukkige die men buiten de samenle-
ving heeft gesloten en die hier niets nut-
tigs en niets goeds kan doen noch voor 
een ander noch voor zichzelf, kan in die 
toestand voor alle menselijk geluk een 
compensatie vinden die het lot en de 
mensen hem niet kunnen afnemen.30

Alsof  hij het oordeel van Hegel voorzag, ver-
weert Rousseau zich door te stellen dat hij 
zich niet vrijwillig uit het ‘actieve leven’ 
heeft teruggetrokken. Hij is verstoten, hij is 
buitengesloten, hij heeft geen kans gekre-
gen te handelen, hij krijgt geen enkele 
mogelijkheid buiten zichzelf  te treden. Hij 
wilde het pad volgen dat naar zijn zelf  leidt 
via de omweg en de tussenkomst van ande-
ren, maar hij werd meteen verjaagd en hij 
heeft zijn toevlucht gezocht in de enige 
onvervreemdbare schuilplaats die hem rest-
te: onmiddellijk genot, in-zichzelf-zijn en in 
de natuur zijn, de verbeelde eenheid als ver-
vanging voor de werkelijke eenheid die hij 
zocht en waaruit hij is verbannen. Rousseau 
weet dat zijn ‘zoete verrukkingen’ een ‘com-
pensatie’ zijn voor een wezenlijk verlies. 
Wat op de oevers van het Bielermeer aan 
hem verschijnt is het beste, zegt Hölderlin. 
Maar Rousseau behoudt zich alleen het 
recht voor op het ‘beste’ omdat hij het ergste 
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heeft moeten ondergaan. De fout is niet los 
te zien van dit geluk, een fout die zwaar 
drukt op de leugenachtige wereld, op de 
‘sluwe en arglistige’ mensen (die Rousseau 
maar niet kan vergeten, zelfs als hij zich ver-
heugt over hun afwezigheid op het moment 
dat hij zich tot moeder natuur wendt). De 
vervoering die eenheid schept, brengt dus 
geen werkelijke verzoening; integendeel, ze 
houdt een fundamentele en mysterieuze 
verdeeldheid in stand. Rousseau vreest 
schijnbaar dat het ‘onmiddellijke leven’, dat 
onvoldoende ethisch is gerechtvaardigd, 
zich schuldig maakt aan het verzaken van 
de plichten die voor de sociale mens gelden. 
Het onmiddellijke leven is alleen helemaal 
onschuldig als anderen in groten getale 
schuldig zijn. Rousseau legt de schuld van 
het eenzame genoegen bij degenen die hem 
verhinderen te handelen en aan zichzelf  te 
ontsnappen. De ‘schone ziel’ heeft een slecht 
geweten, maar legt de schuld voor alle 
kwaad bij de leugenachtige wereld. Wie in 
vervoering ervaart hoe het universele en 
het individuele op een ideale manier samen-
vallen, vindt daarin dus nog geen genoeg-
doening. Integendeel zelfs, pas als elke hoop 
op een concrete eenheid is vervlogen, kan 
de extatische ‘compensatie’ als rechtmatig 
gelden. Zijn deze ‘zoete verrukkingen’ mis-
schien alleen maar het beste bij gebrek aan 
beter, dat wil zeggen bij gebrek aan zielsver-
bondenheid, bij gebrek aan het feest waarop 
de bewustzijnen in alle openheid nader tot 
elkaar komen, bij gebrek aan menselijke 
vriendschap? Als de duisternis over de rest 
van de wereld is gevallen, rest er alleen nog 
roeien op een mooi meer. Terwijl hij zich 
overgeeft aan de ideale universaliteit van de 
natuur of  het gevoel te bestaan, kan 
Rousseau in feite het algemeen menselijke 
waarvan hij onterecht zou zijn uitgesloten 
niet vergeten. Als Jean-Jacques niet de 
beklaagde was die opstaat tegen zijn aan-
klagers, zou hij evenmin de eenzame zijn die 
‘net als God’ genoeg heeft aan zichzelf. Zoals 
we al hebben aangegeven toen we Jean-
Jacques’ persoonlijke hervorming belicht-
ten, de terugtrekking in een innerlijk leven 
hangt samen met de aanklacht tegen een 
onrechtvaardige samenleving: dit strekt 
zich uit tot Rousseaus laatste geschriften, 
waarin het beeld van het sociale kwaad een 
vorm aanneemt die steeds meer mythisch 
en uitzinnig wordt. Daaruit volgt dat we 
zelfs de ‘mystieke’ teksten, waarin we 
terecht een fundamentele keuze voor een 
romantische ‘innerlijke ervaring’ herken-
nen, ook moeten interpreteren als afwij-
zing, als verzet, als een uitdaging aan de 
ontaarde samenleving. De invalshoek die 
commentatoren en bewonderaars van 
Jean-Jacques wordt geboden is dus tweele-
dig: de cultus die aan het einde van de acht-
tiende eeuw aan hem wordt gewijd haalt de 

politieke held en de sentimentele held door 
elkaar; sommigen zien hem als profeet van 
een zuiver innerlijke openbaring, terwijl 
anderen hem omarmen als de nieuwe mens, 
het onbuigzame slachtoffer van het ancien 
régime, de onverzettelijke en uiteindelijk 
zegevierende tegenstander van een onrecht-
vaardige en irrationele orde.
 Het ene kan niet los gezien worden van 
het andere: Rousseau is een ‘schone ziel’ die 
helemaal opgaat in zijn eigen transparantie, 
maar wiens klacht en lied een handeling in 
de wereld worden; en de kracht van deze 
handeling is het grootst in de passages 
waarin Rousseau elke macht lijkt op te 
geven. Omdat hij in het licht van de vervol-
ging weigerde te handelen heeft hij wellicht 
op mysterieuze wijze de mogelijkheid gekre-
gen om veelvuldig te handelen. Volgens 
Hegel dooft ‘de schone ziel’ in zichzelf  uit 
‘als een vormeloze nevel die in de lucht 
oplost’. Maar Hölderlin op zijn beurt verge-
lijkt Rousseau met de adelaar die de storm 
tegemoet vliegt. Het meest treffende beeld is 
hier ongetwijfeld dat van de zware wolken-
massa van de storm, de Franse Revolutie en 
de ‘komende goden’.

En vliegt, de dappere Geest, zoals 
adelaars doen,
Als profeet van zijn komende Goden
De stormen tegemoet.31

‘Ik ben dus alleen op de wereld…’

Laten we een laatste blik werpen op de man 
die de Overpeinzingen schrijft. Ergens tussen 
de vijandige schaduw van de mensenwereld 
en het komende oordeel bevindt zich de plek 
waar hij woont, de leegte, het niets, het vol-
ledig ontbreken van elke relatie. Hij voelt de 
vrieskou komen. Daarom moet hij schrij-
ven, daarom moet hij met zichzelf  in gesprek 
gaan, want zonder dit heeft zijn bewustzijn 
geen enkel doel voor ogen. Want hij wil zich 
er niet bij neerleggen dat hij volledig zou 
moeten wijken voor de leegte, als hij zwijgt 
kan hij zichzelf  niet zijn. Zolang hij zich uit-
spreekt weet hij zeker dat zijn laatste vrij-
heid niet helemaal verdwijnt en dat de 
slechteriken op afstand worden gehouden. 
Deze laatste vrijheid is niet langer een bron 
van handelingen en initiatieven; ze wenst 
slechts innerlijke rust en de mogelijkheid 
om ondanks alles te kunnen spreken.
 Niets is echt, niets in zijn omgeving is wer-
kelijk; alles is een teken van vervolging. Toch 
moet hij steun zoeken bij de volheid van het 
bestaan. En zolang het verarmde heden hem 
geen enkele houvast biedt, moet onophou-
delijk het beeld worden opgeroepen van een 
aanwezigheid in andere tijden: in het verle-
den, in de verte, na de dood. Hij blijft zich dus 
uitspreken om niet door de beelden van zijn 

verleden in de steek te worden gelaten, om 
het Oordeel dat hem zal onthalen en recht-
vaardigen niet uit het oog te verliezen. De 
woorden hebben nog steeds iets van de glans 
van vroeger geluk, ze brengen een God als 
getuige tot leven die nu nog verborgen is, 
maar die ooit zijn gezicht zal laten zien.
 Om te treuren over de innerlijke droogte, 
de dorheid van een leven dat tot automatis-
men is teruggebracht, vindt Rousseau een 
taal uit die bevestigt dat er een onuitputtelij-
ke bron bestaat en die hem in staat stelt de 
denkbeeldige ruimtes te beschrijven waarin 
hij zich vrij zal kunnen bewegen. Hij is nie-
tig, maar hij beschikt volledig over een 
melodie waarmee hij zijn nietigheid weer-
geeft. Hij is niets meer, maar door dit niets 
uit te drukken verandert hij het in iets trans-
parants dat hij aan de blikken van God 
blootgeeft. Hij kent geen brandende harts-
tochten meer, maar als het hart bekoelt, 
wordt het woord gegeven aan een ouder Ik 
dat vertelt over zijn verrukkingen en ver-
voeringen. Hij doet niets, maar stelt voor 
zichzelf  wel een verklaring voor zijn niets-
doen op schrift en maakt daarbij met zijn 
pen menige bladzijde zwart.
 Dit middel, dat onuitputtelijk lijkt, is het 
bewijs van een verborgen kracht, een haast 
onbegrensd vermogen om zichzelf  aan het 
niets te ontrukken. Maar het geeft tevens 
aan met welke dwangmatige ijver Rousseau 
zich overgeeft aan de beschouwing van het 
kwaad en de veroordeling, waartegen hij 
zich afzet door zijn onschuld te omarmen. 
Ook de duistere aanwezigheid van de vijan-
dige wereld is een steun die Rousseau nodig 
heeft om nog vollediger op te gaan in zijn 
eigen transparantie.
 De bewonderenswaardige vasthoudend-
heid van Rousseau en van dit discours zon-
der toehoorders dat het bedreigde Zijn wil 
redden is het tegendeel van een aanhou-
dende waan. In de Overpeinzingen zien we 
hoe de eentonige herhaling van een krank-
zinnige overtuiging gepaard gaat met de 
melodieuze zang van een stem die de ziel 
tegen haar vernietiging verdedigt. Deze 
stem is verward, maar verzet zich tegen die 
verwarring en reageert er dus op, waarbij 
zich in die reactie een innerlijke kracht aan-
kondigt die een weg door alle verwarring 
heeft weten te vinden. (Misschien is dit wel 
het enige dat terecht rede genoemd mag 
worden.)
 Vanwege een geheim dat Rousseau niet 
weet te doorgronden is de wereld om hem 
heen van betekenis veranderd, maar het Ik 
voelt zich onaangetast en blijft zich hard-
nekkig beroepen op zijn bestendigheid. De 
koortsachtige interpretatiewaan stuit om 
zich heen slechts op duisternis en gemas-
kerde figuren. Alles klinkt als een bedrei-
ging, als dwang, als vuige laster. Van daar-
uit wordt alles wat Jean-Jacques doet en 
zegt ontoereikend en vals: het beantwoordt 
aan deze denkbeeldige dreiging. Maar hoe-
zeer Rousseau zich ook vergist, hoe naïef  de 
beelden ook zijn die hij zich voorhoudt van 
wat hem uiteindelijk ‘verschuldigd’ is, hoe 
breekbaar het bouwwerk van argumenten 
ook is dat hij ter verdediging aanvoert, we 
horen een taal waarvan de melodie de boe-
tedoening voor zijn dwaling in zich draagt. 
De sluier, de onmogelijkheid om te commu-
niceren is aanwezig in de woorden waar-
mee hij hartstochtelijk zijn onschuld bepleit, 
in dit afschrift waarop de dicht opeengepak-
te regels in een regelmatig schrift elkaar ver-
dringen, in de bedwelmende herhaling van 
sommige giftige woorden. Want dezelfde 
woorden die de sluier weven geven ook uit-
drukking aan de transparantie, en zonder te 
weten waar ze de macht vandaan hebben, 
veranderen ze in kabbelende golven en een 
kristallijne beweging: het bestaan, dat 
bevrijd is van de sluier, wordt slechts voor de 
duur van een opklaring doorzichtig – buiten 
de tijd.

Vertaling uit het Frans: Walter van der Star
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‘Het is een blijk van geestelijke vervoering en 
het aantrekkelijke van mijn zwakheid dat ik me 
overstelpt voel door je grootheid.’

 30  Rousseau, Overpeinzingen, op. cit. (noot 6), p. 77.
 31  Hölderlin, op. cit. (noot 24), p. 13.

Oorspronkelijke publicatie: Jean Starobinski, 
‘La transparence du cristal’, in: Idem, Jean-
Jacques Rousseau: la transparence et 
l’obstacle, Parijs, Gallimard, 1971,  
pp. 301-316. © Éditions Gallimard, 1971.

Ian Hamilton Finlay, Gary Hincks, Voorstel voor een monument voor Jean-Jacques Rousseau, 1986
© Ian Hamilton Finlay / Wild Hawthorn Press
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27 Beeldende kunst

Jacqueline Mesmaeker
 Pieter T’Jonck
Richard Venlet. Its Walls, Floors, 
Ceiling and Windows
 Zsuzsanna Böröcz
A Tale of  Hidden Histories
 Steyn Bergs
Een tentoonstelling met een audio-
script door Sarah Demeuse en Wendy 
Tronrud en een soundtrack door 
Mario García Torres i.s.m. Sol Oosel
 Laurens M. Besselsen
Pauline Curnier Jardin. I Still Send You 
a Lot of  Affection and I Kiss You 
Through my Denture
 Zoë Dankert 

Candice Breitz. Foreign Agents
 Daniël Rovers
Kaspar Müller. Allegiance and 
Oblivion
 Lynne van Rhijn
Isidore Isou
 Godart Bakkers
Thomas Schütte. Trois Actes
 Pieter T’Jonck
Anne Imhof. Sex
 Tom Engels

47 Architectuur en vormgeving

Dogma. Rooms
 Laura Herman

Beeldende kunst
Jacqueline Mesmaeker. De solotentoonstelling van 
Jacqueline Mesmaeker (°1929) in La Verrière, de galerie 
met een imposant glazen dak van de Fondation Hermès in 
Brussel, net achter de Hermès shop, was de laatste in een 
reeks van negen die de Fondation hield onder de noemer 
‘Poésie Ballistique’. Met die reeks wilde curator Guillaume 
Désanges oeuvres belichten die drijven op de complexe rela-
tie tussen taal en beeldende kunst, ‘onder het bescherm-
heerschap van Marcel Broodthaers’. Mesmaeker maakt die 
aanspraak in elk geval waar. 
 Mesmaeker vatte de tentoonstelling duidelijk op als een 
werk op zich: alle onderdelen ervan zijn ondergeschikt aan 
een overkoepelend concept. Wat meteen treft is dat tegen-
over elkaar liggende wanden met elkaar communiceren 
door middel van een gelijkaardig werk. Op de wanden links 
en rechts van de inkom zijn dat de twee wandgrote, rebus-
achtige woordassemblages Fouquet en cascade (2017) en 
Versailles en cascade (2017). Aan de twee andere wanden 
hangt maar één bescheiden, ingekaderd werk met de ver-
wante titels Versailles avant sa construction (1981) en 
Versailles après sa destruction (2018). 
 De ‘Cascades’ bestaan uit parallelle kolommen van woor-
den. Per kolom springen ze heen en weer rond een centrale 
letter. Je ziet meteen dat de begrippen ‘Versailles’ en 
‘Fouquet’ erin verstopt zijn. Door de uitvoering met kleeflet-
ters lijken ze op verklarende teksten bij tentoonstellingen, 
maar veel verheldering brengen ze niet. Ze bestaan vooral 
uit ‘gewone’, alledaagse woorden, met af  en toe een woord-
spelletje zoals een alliteratie. Uitzonderingen zijn, aan de 
Versailles-zijde, namen uit de Franse geschiedenis als 
Fouquet, Mazarin, Colbert. De geschiedenis van Louis XIV 
en zijn Procureur-Generaal Nicolas Fouquet lijkt zo de rode 
draad. De koning ontdeed zich van Fouquet en perkte de 
macht van kardinaal Mazarin in met de hulp van minister 
Colbert en musketier D’Artagnan. Meteen daarna begon 
Louis XIV aan de bouw van Versailles, naar kwatongen 
beweren uit jaloezie: Fouquets somptueus kasteel van Vaux-
le-Vicomte stak het Louvre (letterlijk) naar de kroon. Maar 
om onduidelijke redenen behoren ook ‘Cisjordanie’, 
‘Jerusalem’ en ‘Meredith’ tot de woordenlijst. 
 De fotowerken op de twee andere wanden vallen haast in 
het niet bij de rebussen. Versailles avant sa construction is een 
kleine, grijzige fotoafdruk van een open landschap met bosjes 
in de verte, gevat in een verguld kader met een brede passe- 
partout met daarop de titel van het werk. Aan de tegenover-
liggende wand omlijst een verweerd kader een spiegel vol 
oxidatievlekken. Daarop werd de titel Versailles après sa 
destruction gedrukt. Het beeld is dus slechts een vlekkerige 
reflectie van de zaal en de foto aan de andere zijde. 
 Beide beelden suggereren samen een alternatief  verhaal 
over Versailles. Maar uiteraard is het landschap met bosjes 
fictief. Niemand kon ooit deze foto maken. Wat je meent te 
zien komt enkel in je verbeelding tot stand door de sug-
gestieve titels van beide werken, hun inkadering en hun 
plek in de ruimte. Wellicht is het ‘beeld’ van Versailles voor 
de bouw van het kasteel zelfs een readymade. Van de weer-
omstuit verlenen beide werken echter ook de ‘echte’ 
geschiedenis iets fictioneels. 
 Dat wordt op een licht ironische manier verduidelijkt 
door drie precieuze tentoonstellingskastjes op hoge pootjes 
in het midden van de zaal. In een langwerpig kastje staat 
een leporello met zwart-witfoto’s van Versailles uitgestald. 
Ook deze Secret outlines, Versailles (1998) is een readymade: 
een souvenir van een bezoek aan Versailles, uit een tijd toen 
foto’s maken nog omslachtig was. Als je goed kijkt, merk je 
dat de eigenaar van het fotoboekje met potlood lijnen en 
tekeningen toevoegde aan de foto’s. Op een foto van Le lit de 
Napoléon Ier duiden enkele lijntjes bijvoorbeeld een naakte 
vrouw aan. Een enkele keer knipte de eigenaar een stuk van 
de omlijsting van de foto weg om een boograam te comple-
teren. Een gelijkaardige serie bewerkte beelden van 
Fontainebleau zie je in een video aan de ingang. 
 Net daarnaast prijkt een versteende peer in een apart 
kastje. Dit stuk kreeg geen titel. In de lijst van werken staat 
gewoon ‘Poire pétrifiée, milieu du XIX siècle’. In de acht-
tiende eeuw raakte men niet uitgekeken op het bizarre feno-
meen dat vruchten in kalkgrotten niet wegrotten maar ver-
stenen. Maar de peer verwijst ook naar Louis XVIII, die na 
de val van Napoleon tussen 1814 en 1824 koning van 
Frankrijk werd. Dat was een uitgehold koningschap, een fic-
tie alweer. De cartoonist Honoré Daumier stak er de draak 

mee; hij stelde de kop van de koning voor als een peer. In een 
laatste kastje liggen Bourses de ceinture (2018), geweven 
geldbuideltjes in felle kleuren, zoals die in de achttiende 
eeuw in zwang raakten. De tinten zijn overigens verwant 
aan die van de sjaals uit de collectie Hermès, te koop in de 
winkel naast de galerie. 
 Meer is in de zaal niet te zien, op één haast onmerkbare 
ingreep na. In de ‘verdiepte’ voegen van de wanden van de 

zaal duwde Mesmaeker op enkele plaatsen felroze gordijnkoor-
den. Deze Introductions roses (1995-2019) spelen een dubbel-
zinnige rol. Ze benadrukken dat de zaalmuren voorzetwanden 
in gipskarton zijn, die de echte constructie aan het gezicht ont-
trekken. Maar tegelijk lijken het vergeten decorstukken, die 
verwijzen naar de pracht en praal uit vroegere eeuwen. 
 Die kleine toevoeging is typerend voor wat Mesmaeker hier 
doet. Met enkele goed gekozen objecten, precies geplaatst en 
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La Verrière – Fondation d’entreprise Hermès, Brussel, 2019, foto Isabelle Arthuis 
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voorzien van de juiste woorden evoceert ze een glorieuze 
wereld, een hele geschiedenis die ons voorafging en gevormd 
heeft. Maar in dezelfde beweging haalt ze dat hele verhaal 
onderuit als een verzinsel, een gedachtespinsel. We leven met 
woorden, beelden, verhalen als deze, maar eigenlijk zijn het 
luchtbellen. Net zoals het leven in Versailles zelf  een luchtbel 
was. Die spatte weliswaar in 1789 op eclatante wijze uiteen, 
maar verhalen en beelden uit die tijd blijven wel door onze 
hoofden spoken.  Pieter T’Jonck

p Jacqueline Mesmaeker. Poésie balistique was tot 30 maart te 
zien in La Verrière Hermes, Waterloolaan 50, 1000 Brussel. 

Richard Venlet. Its Walls, Floors, Ceiling and Windows. 
In de vandaag enigszins perifere Rotonde Bertouille met het 
vergulde plafond en haar antichambres, is momenteel werk 
te zien van kunstenaar-architect-tentoonstellingsmaker 
Richard Venlet. Al bijna dertig jaar bouwt hij aan een con-
sequent oeuvre van tentoonstellingen, installaties en ande-
re projecten. De locaties voeren van Bozar, Museum 
Dhondt-Dhaenens, S.M.A.K. en M HKA naar de Kunsthalle 
Bern, de ruimtes van de Biënnale van São Paulo en de École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Parijs. Alleen al bij 
Bozar ontwierp hij tentoonstellingsarchitectuur voor b0b 
Van Reeth (2013), Anne Teresa De Keersmaeker (2015), The 

Belgians (2015), Ado Chale (2017), The Power of  the Avant-
Garde (2017) en Hugo Claus (2018). Zijn werk overschrijdt 
methodisch de grenzen tussen disciplines als beeldhouw-
kunst, installatie of  architectuur, en verwerkt invloeden uit 
kunst- en architectuurhistorisch en -theoretisch onder-
zoek.
 De lopende tentoonstelling is een overzicht van vierenzes-
tig presentatiecontexten waarin Venlet werk toonde of  
intervenieerde, te beginnen met een beslissende ingreep in 
de architectuur van Victor Horta in het Paleis voor Schone 
Kunsten uit 1990. In de zaal voor je de expositie binnen-
treedt had Horta in de vloer een strook marmer langs het 
visgraatparket geplaatst als een afstandsmarkering tot de 
tentoonstellingsmuur. Precies op de overgang tussen die 
twee materialen plaatste Venlet een houten wand, met 
daartegen een horizontale balk in hetzelfde hout. Wat er 
precies tentoongesteld werd, bleef  in het ongewisse, en dat 
was ook de opzet. Sinds die ingreep focust Venlet op context-
specifieke situaties waarin hij nieuwe condities creëert, al 
dan niet in functie van het tonen van andermans werk, en 
vaak door een verrassende hertekening van de ruimte. 
Ingrepen concentreren zich op primaire architecturale ele-
menten zoals muur, vloer, plafond en uitsparing, naast 
andere instrumenten van de museale ruimte zoals verlich-
ting en beeldscherm. Met grote helderheid en precisie, en 
gaandeweg met een breder wordend vocabularium, schenkt 
Venlet zo het bestaande een volstrekt nieuwe maar omkeer-
bare identiteit. 
 Venlet liet de introductietekst op overgebleven panelen 
drukken, en dit voorbeeld van recyclage zet de toon. Het 
gaat hier niet om een klassieke retrospectieve: eerdere 
installaties en projecten worden niet zomaar gedocumen-
teerd, maar fragmenten worden gerecupereerd in nieuw 
werk dat het vorige fragmentarisch representeert en 
bevraagt. Dat Venlet terugkeert naar de architectuur van 
Horta is niet zonder betekenis. Een labyrintische paravent 
herstructureert de antichambres en schept een parcours 
dat de klassieke frontaliteit van de tentoonstellingswand 
onderuithaalt. Op de vouwwanden, gemaakt van dunne 
spaanplaten verbonden met plastic kabelbinders, verwijst 
een nummering naar het oorspronkelijke project waaruit 
de opgestelde fragmenten vandaan komen. Zevenentwintig 
van de vierenzestig projecten worden in de opstelling verte-
genwoordigd, maar ze staan allemaal – vergezeld van één 
foto en een beknopte omschrijving – in de zaalgids, een 
leporello die de geplooide paraventstructuur herneemt. De 
vouwwanden met hun scharnierende tiewraps gaan terug 

‘Jacqueline Mesmaeker’
La Verrière – Fondation d’entreprise Hermès, Brussel, 2019, foto Isabelle Arthuis 

‘Richard Venlet. Its Walls, Floors, Ceiling and Windows’
Bozar, Brussel, 2019, foto Philippe De Gobert

‘Richard Venlet. Its Walls, Floors, Ceiling and Windows’
Bozar, Brussel, 2019, foto Philippe De Gobert
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internationaal
podiumkunsten
amsterdam

29 mei – 23 juni 2019
hollandfestival.nl

ROUGHHOUSE
Richard Siegal / Ballet of 
Difference & Ensemble 
Schauspiel Köln

Dada-achtig theater werpt 
kritische blik op de 21e-eeuwse 
mediawereld.
11 – 12 juni, Internationaal Theater 
Amsterdam

PARLEMENT DEBOUT 
Faustin Linyekula

Bewegende performance in de 
open lucht, geïnspireerd op de 
mannen die in Congo op straat 
rondhangen en commentaar 
geven op het nieuws. 
1 juni, Amsterdam Zuidoost 
gratis deelname

TRIPTYCH (EYES OF
ONE ON ANOTHER)
Bryce Dessner, Kaneza Schaal, 
Korde Arrington Tuttle, Roomful 
of Teeth, Asko|Schönberg

Dessner (The National) 
onderzoekt in muziektheater-
productie het controversiële 
werk van fotograaf Robert 
Mapplethorpe.
18 – 19 juni, Internationaal 
Theater Amsterdam

DE DROOM VAN
STOCKHAUSEN
Frank Scheffer

Video-installatie over de
iconische compositie 
HELIKOPTER-STREICHQUARTETT 
van Karlheinz Stockhausen. 
30 mei – 11 juni, 
Westergasfabriek, Het Ketelhuis

EIGHT
Michel van der Aa

Droomachtig muziektheater in 
virtual reality-installatie.
4 – 23 juni, Muziekgebouw 
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DOWNLOAD NU DE GRATIS FESTIVALAPP!

AUS LICHT
Karlheinz Stockhausen, Holland 
Festival, De Nationale Opera, 
Koninklijk Conservatorium Den 
Haag

Hoogtepunten uit Stockhausens 
zevendelige operacyclus LICHT 
in drie aparte voorstellingen.
31 mei – 10 juni, 
Westergasfabriek, Gashouder

GALERIE MAURITS 
VAN DE LAAR
Herderstraat 6 
+31 (0)70/364.01.51 
wo–za 12:00–18:00 
laatste zo/maand 13:00–17:00
www.mauritsvandelaar.nl

Sinterklaas is niet bang
25 jarige samenwerking Marcel 
van Eeden – Galerie Maurits van 
de Laar (tekeningen)

t/m 26/05

HOOGTIJ #57
27 kunstlocaties open in de binnen
stad van Den Haag. Van white cube 
tot underground. www.hoogtij.net
vrijdagavond 24/05, 19:00–23:00

Generate
Drie generaties schilders: 
Erik Pape (1942), Dieter Mammel 
(1965), Tobias Lengkeek (1991) 
(schilderijen)

01/06–07/07

The Hague Contemporary Art 
Weekend
Eindexamen KABK + 
20 kunstlocaties in de stad met 
artist talks, open air cinema, 
guided tours

zie: www.thehaguecontemporary.nl
05/07–07/07

PARTS PROJECT
Toussaintkade 49
+31 (0)70/449.29.61
+31 (0)62/890.06.91
do–za 12:00–17:00
zo 13:00–17:00
www.partsproject.nl

HOOGTIJ #57
27 kunstlocaties open in de binnen
stad van Den Haag. Van white cube 
tot underground. www.hoogtij.net
vrijdagavond 24/05, 19:00–23:00

Your Truth, Interpretation & 
Nostalgia
duo show: Saša Tkačenko en 
Vladimir Miladinović

Samenstelling: Silvia Bakker
t/m 07/07

GALERIE 
RAMAKERS
Toussaintkade 51
+31(0)70/363.43.08
wo–za 12:00–17.00
zo 13:00–17:00
www.galerieramakers.nl

Bauhaus & Beyond
Bauhaus meubels & design ism 
Ad van den Bruinhorst en werk 
van Joost Baljeu, Bob Bonies, 
Cor van Dijk, Willy de Sauter 
Jérôme Touron, Dominique 
Dehais, Jan van Munster, 
Reinoud Oudshoorn, Tomas Rajlich

Opening: 19/05
19/05–23/06

And thy eternal summer shall 
not fade
Michel Hoogervorst, Ton 
van Kints, Mat van der Heijden, 
Warffemius, e.a.

Opening: 30/06
30/06–21/07

THE HAGUE 
CONTEMPORARY 
ART WEEKEND

05/07–07/07
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op het concept voor The Group Show #1 uit 2016, ontwor-
pen in samenwerking met Ekaterina Kaplunova, waarvan 
de simpele constructiewijze haaks staat op de architectura-
le impact. De opstelling in Bozar mist de heldere kracht die 
Venlets werk doorgaans kenmerkt in de ruime zalen van 
vermaarde kunsthuizen – de geïmproviseerde opbouw lijkt 
vooral de pragmatische vrijheid van de kunstenaar te 
onderlijnen. Ze benadrukt het totstandkomingsproces van 
de ‘reconfiguratie’, waar Venlets werk in wezen om draait, 
en dat niet enkel steunt op vaststaande concepten, maar 
evengoed op flexibiliteit en in-situbeslissingen die toelaten 
om de beoogde ruimtelijke condities te realiseren.
 De vouwwanden hebben de standaardmaten van een 
spaanplaat (244 x 122 cm) – het basismateriaal van elke 
tentoonstellingsmaker. Ze volgen nadrukkelijk niet de plat-
tegrond van de Hortavloer en zijn net voldoende hoog om 
enerzijds aparte ruimtes te scheppen voor de elementen uit 
Venlets arsenaal, en om anderzijds de historische museum-
zalen niet helemaal te verbergen. De oorspronkelijke geo-
metrie en symmetrie worden vervangen door intuïtief  
opgeroepen relaties tussen vloer en wand, wand en bezoe-
ker, bezoeker en object, en tussen al die elementen onder-
ling. De aandacht komt op die relaties te liggen, die worden 
uitvergroot of  geabstraheerd en een zelfstandig bestaan 
gaan leiden, niet zozeer als object, maar als ervaring. Deze 
herconfiguratie geeft inzage in het denk- en maakproces 
binnen het oeuvre van Venlet, en in zijn instrumentarium 
en glossarium van het tentoonstellen: hergebruiken van 
modellen, recycleren van materialen en ideeën, grenzen 
definiëren en bevragen, ruimtes verkennen aan de hand 
van vloer- en wandoppervlakken. Door het perspectief  of  de 
circulatie aan te passen of  door een detail te benadrukken, 

verhoogt hij de bewustwording van de ruimte. Terwijl 
Lemurenkopf  II van Franz West in de tentoonstelling Museum 
for a Small City (2014) in het S.M.A.K. de hoofdrolspeler 
was, speelt het in Bozar als enig kunstwerk een dienende 
rol, en voegt het een dimensie toe aan het discursief  traject 
van Venlet, zoals de (al dan niet gedeeltelijke) belemmering 
van zicht en toenadering, en het opwekken van nieuwsgie-
righeid of  frustratie.
 Het thema van de elementen in architectuur is de voorbije 
jaren in zwang, getuige bijvoorbeeld Rem Koolhaas’ spraak-
makende Elements of  Architecture op de Biënnale van Venetië 
in 2014. Terwijl Koolhaas aan de hand van die elementen 
een kritiek gaf  op de moderne Europese architectuur die de 
nationale culturele identiteit mee heeft doen vervagen, legt 
Venlet ze uit elkaar als onderdelen van het instrumentarium 
van de beeldend kunstenaar, de ontwerper, de curator. Hij 
toont hoe ze gemanipuleerd kunnen worden en hoe ze de 
ruimte manipuleren, net als de beleving van die ruimte en 
de perceptie van de (kunst)objecten die zich erin bevinden. 
Deze tentoonstelling is, zoals elk werk van Venlet, een ruim-
telijk experiment. Door het hernemen van elementen uit 
vroeger werk fungeert het tegelijkertijd als een archief  dat 
zichzelf  uitdaagt. Zsuzsanna Böröcz

p Richard Venlet. Its Walls, Floors, Ceiling and Windows, tot 
19 mei in Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.
 

A Tale of  Hidden Histories. De tentoonstellingstekst van 
A Tale of  Hidden Histories opent met een vraag die ondertus-
sen klinkt als een cliché: ‘Waarheid, feiten, herinneringen, 
werkelijkheid: zijn het allemaal constructies?’ Aan de hand 

van werken van Omer Fast, Chia-Wei Hsu, Meiro Koizumi 
en het duo Broomberg & Chanarin tracht de tentoonstelling 
inzicht te bieden in de manieren waarop geschiedenissen 
worden vormgegeven. In tegenstelling tot wat de titel van 
de tentoonstelling suggereert is de gemene deler niet zozeer 
dat de geselecteerde werken verborgen of  vergeten histori-
sche episodes uitdelven. De nadruk ligt op hoe de kunste-
naars via verschillende media inzichtelijk proberen te 
maken dat verhalen over het verleden noodzakelijkerwijs 
uitgaan van een particulier perspectief, en daarom onver-
mijdelijk subjectief, partijdig en onvolledig zijn. Alle werken 
in A Tale of  Hidden Histories behandelen oorlogssituaties en 
conflicten waarin volgens de tentoonstellingsmakers ‘waar-
heid en fictie op scherp worden gezet’.
 Het argument dat geschiedschrijving gebonden is aan 
particuliere perspectieven doet beroep op een bijzonder 
krachtige en breed gedragen metafoor: zicht fungeert als zin-
tuiglijke concretisering van kennis over het verleden – als 
inzicht. Meiro Koizumi’s video-installatie Defect in Vision 
(2011) drijft die metafoor op de spits. In een huiselijk en iet-
wat melodramatisch tafereel zien we een kamikazepiloot en 
zijn vrouw samen eten. Het tafereel speelt zich af  in 1945, 
de piloot neemt afscheid om te gaan vechten in de slag om 
Okinawa, waarin uiteindelijk 110.000 Japanse soldaten zul-
len omkomen. De piloot is echter naïef  optimistisch en over-
tuigd van zijn terugkeer. Koizumi herhaalt hetzelfde 
afscheidstafereel verschillende keren, telkens met kleine 
variaties. Na verloop van tijd wordt duidelijk dat de acteurs 
in Defect in Vision blind zijn, en bij uitbreiding dat hun blind-
heid het naïeve geloof  in de oorlogsideologie van het keizer-
rijk symboliseert. Verderop in de tentoonstelling wordt ook 
Koizumi’s Portrait of  a Young Samurai (2009) getoond. Hier 
krijgen we een monoloog te zien van een kamikazepiloot die 
afscheid neemt van zijn familie. Opnieuw wordt dezelfde 
scène meermaals gespeeld. Koizumi’s in toenemende mate 
agressieve regie-instructies drijven de acteur tot het uiterste.
 In een volgende cluster aan werken maken de kamika-
zepiloten plaats voor beelden gemaakt door drones. Chia-
Wei Hsu’s Drones, Frosted Bats and the Testimony of  the 
Deceased (2017) toont vier videokanalen met beelden van 
een verlaten brandstoffabriek in Taiwan. Over die beelden 
heen krijgen we verhalen te horen, herinneringen aan de 
fabriek, verteld door arbeiders die er werkten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Hsu’s werk staat in dialoog met 
Omer Fasts Her Face Was Covered (2011). Fast combineert de 
audio van een getuigenis van een Amerikaanse militaire 
dronepiloot die vertelt over zijn beslissing een konvooi te 
bombarderen met realistisch in scène gezette beelden van 
een vergelijkbare droneaanval. In een tweede videokanaal 
toont Fast zinsneden uit de transcriptie van dezelfde getui-
genis, gealterneerd met schijnbaar willekeurige afbeeldin-
gen. Deze afbeeldingen blijken zoekresultaten uit Google 
Images, overeenkomstig met deze zinsneden die als query 
ingevoerd werden. Van Fast wordt overigens ook de bekende 
film Continuity (2012) getoond, nog een werk dat speelt met 
herhaling en verschil. In Continuity onthullen verschillende 
variaties op de thuiskomst van een jonge Duitse soldaat 
geleidelijk aan iets macabers.
 Broomberg & Chanarins multimedia-installatie Dodo 
(2014) combineert ongebruikte beelden, geproduceerd voor 
de verfilming van Catch-22, met archeologische vondsten 
gedaan door de kunstenaars op het Mexicaanse eiland San 
Carlos, een locatie voor de Hollywoodinterpretatie van Joseph 
Hellers roman. Broomberg & Chanarin zochten met name 
naar de restanten van een begraven bommenwerper, die ech-
ter onvindbaar bleek – net als de overblijfselen van de dodo, 
een uitgestorven vogelsoort. Het duo verwijst op een nogal 
pompeuze manier naar de ontbrekende B-25, namelijk door 
een enorme propeller in de installatie op te nemen, die aange-

SINT LUCAS ANTWERPEN

Eindtentoonstellingen
 
Fotografie en Bachelor Beeldende Kunsten  
opening op donderdagavond 20 juni 2019 om 18 u. 

Master Beeldende Kunsten
opening op woensdagavond 26 juni 2019 om 18 u.
 
Meer info: www.sintlucasantwerpen.be

‘Richard Venlet. Its Walls, Floors, Ceiling and Windows’
Bozar, Brussel, 2019, foto Philippe De Gobert
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LLS Paleis
Paleisstraat 140, 2018 Antwerp

+32 (0)3 337 03 87
www.llspaleis.be

thu–sun, 14:00–18:00  
(and by appointment) 

Affiniteiten#2
Carla Arocha + Luc Tuymans //  
Lucia Bru ⌘ Angel Vergara

05/05–23/06
Performance door Angel Vergara 

19/05, 16:00, tijdens Antwerp Art 
Weekend

Middelheim
museum

Middelheimlaan 61, 2020 Antwerp
+32 (0)3 288 33 60

www.middelheimmuseum.be
oktober–maart, 10:00–17:00

Earthbound 
Ana Mendieta

25/05–22/09
They are looking at us,  
We are looking at them 
Ria Pacquée

Opening: 25/05, 14:30
25/05, 13:00: Artist talk w/ Ria Pacquée, 
Raquel Cecilia Mendieta, Ricardo Brey, 
Johan Pas, Sara Weyns & Pieter  Boons
25/05–22/09

Residence Ria Pacquée
Every day in June, 12:00–18:00

Performances
Ria Pacquée: 14/07, 28/07, 11/08, 25/08 
Suchan Kinoshita: 07/07 
Tsubasa Hori: 21/07 
Lilibeth Cuenca Rasmussen: 04/08
Minja Gu: 18/08

marionde  
cannière 

Leopoldplaats 12 , 2000 Antwerp
+32 (0)474 578 846 

www.mariondecanniere.com
thu–sat, 14:00–18:00 

A salute to the wheel
Leon Vranken

16/05–29/06
Transfer 
Paved flowers
Liesbeth Henderickx

16/05–29/06

Axel Vervoordt 
Gallery

Stokerijstraat 19, 2110 Wijnegem
+32 (0)3 355 33 00 

www.axelvervoordtgallery.com 
thu–sat, 14:00–17:00

The Unfinished Paintings of 
Charles  Rosenthal
Ilya & Emilia Kabakov

Curated by Jill Silverman van Coenegrachts
t/m 31/08

The Crime of Adolf Loos
Curated by Alistair Hicks
t/m 25/05

Antwerp Art Weekend
16/05–19/05
18/05, 16:00: Alistair Hicks and Waqas 
Khan in conversation
Axel Vervoordt Gallery, Kanaal

Proximi Mei Meum Fundamentum 
Renato Nicolodi

Opening: 06/06, 14:00– 19:00
06/06–24/08

Yuko Nasaka 
Opening: 06/06, 14:00–19:00
06/06–31/08

Tim Van Laere 
Gallery

Jos Smolderenstraat 50, 2000 Antwerp
+32 (0)3 257 14 17

www.timvanlaeregallery.com
tue–sat, 13:00–18:00

KUNST KUNST KUNST
Adrian Ghenie, Jonathan Meese, 
Rinus Van de Velde

t/m 19/05
All my Friends are Wild
Kati Heck

23/05–06/07

HISK at M HKA
Leuvenstraat 32, 2000 Antwerp

thu, 11:00–21:00  frisun, 11:00–18:00
www.hisk.eduFailures of Cohabitation 

Sofia Caesar, Lisette de Greeuw, Francesca 
Ferreri, Eva Giolo, Johna Hansen, Megan
Leigh Heilig, Sina Hensel, Roel Heremans, 
Mirthe Klück, Hannah Mevis, Mark 
Požlep, Bárbara Sánchez Barroso, Gintautė 
Skvernytė, Ingel Vaikla

Curator: Daniella Géo
16/05–19/05

Eva Steynen.
Deviation(s)

Zurenborgstraat 28, 2018 Antwerp 
+32 (0)486 209 564 

www.deviations.be 
thu–sat, 14:00–18:00 

(and by appointment) 
Meanwhile
Nick Hullegie

Opening: 16/05, 17:0021:00
17/05–23/06

Paper Positions Basel 
Benoît Felix  Johannes Ulrich Kubiak

11/06–16/06

Tommy 
 Simoens

Waalsekaai 31, 2000 Antwerp
+32 (0)3 345 06 01

www.tommysimoens.com
wed–sat, 13:00–17:00

Family Portrait 20152018
Aneta Bartos

22/03–25/05

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15, 2140 Borgerhout

+32 (0)3 216 16 26
www.zenox.com

wed–sat, 13:00–17:00
only open during scheduled exhibitions

Philip Metten
16/05–29/06

Syzygy
AnneMie Van Kerckhoven

16/05–29/06

Keteleer 
 Gallery

Leopoldstraat 57, 2000 Antwerpen
+32 (0)3 283 04 20

www.keteleer.com
thu–sun, 12:00–18:00

Voies de têtes
Fabien Mérelle

16/05–30/06
And she saw that it was good
Elly Strik, Sandra Vásquez de la Horra, 
Ingeborg Lüscher

Curated by Nadia Bijl
16/05–30/06

Antwerp
Art
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sloten is op een motor en roteert. Tot slot is ook Broomberg & 
Chanarins The Day That Nobody Died (2008) opgenomen. 
Voor dit project stelden de kunstenaars een zes meter lange 
fotografische print twintig seconden lang bloot aan de zon. 
Dit deden ze tijdens een ‘residency’ als fotografen bij het Britse 
leger in Afghanistan. Broomberg & Chanarins bezoek aan de 
bezetting in Afghanistan vond plaats in juni 2008, de maand 
waarin er bij de Britse bezetters een recordaantal dodelijke 

slachtoffers viel. De abstracte kleurprint is op geen enkele 
manier een representatie van het militaire conflict. De con-
ventionele, indexicale band tussen fotografie en de realiteit is 
nadrukkelijk gebroken. Een ander onderdeel van The Day That 
Nobody Died is een film die het transport van die print, uitge-
voerd door Britse soldaten in Afghanistan, documenteert.
 A Tale of  Hidden Histories toont een sterke en consistente 
selectie, met interessante resonanties tussen de werken 

onderling. Je kan je echter afvragen in hoeverre de discursie-
ve omkadering van de tentoonstelling, die een soort postmo-
dern relativisme lijkt te omarmen, hier wel passend is. 
Bepaalde ‘traditionele’ cinematografische en documentaire 
conventies en technieken worden weliswaar geproblemati-
seerd, maar dat betekent gelukkig niet dat de kunstenaars in 
de tentoonstelling blijven haperen in een uitsluitend decon-
structieve modus, in epistemologische twijfel. Neem de wer-
ken van Hsu of  Fast: uiteindelijk zijn hun video’s en installa-
ties relevant juist omdat er wél werkelijkheidsclaims 
gemaakt worden – werkelijkheidsclaims waaraan politieke 
consequenties verbonden zijn. Deze kritiek op de duiding bij 
de tentoonstelling lijkt misschien sikkeneurig, maar is niet-
temin cruciaal. Want het klopt inderdaad dat conflictsitua-
ties de grenzen tussen werkelijkheid en fictie op scherp zet-
ten, maar dan in die zin dat er op de verpletterende realiteit 
van geweld simpelweg niet af  te dingen valt. De kunstenaars 
in A Tale of  Hidden Histories lijken dit veelal begrepen te heb-
ben. Daarom is het enigszins wrang dat hun werk hier geli-
eerd wordt aan het soort ongebreideld constructionisme dat 
in tijden van post-truth politics, ‘fake nieuws’ en alternative 
facts alle schijn van politieke radicaliteit verloren heeft. 
Postmodern relativisme is verworden tot het hedendaags 
propagandamiddel par excellence. De – al dan niet retorisch 
gestelde – vraag of  waarheid, feiten, herinneringen en wer-
kelijkheid constructies zijn, is dan ook geen onschuldige pla-
titude, maar letterlijk een dooddoener. Steyn Bergs

p A Tale of  Hidden Histories, tot 19 mei in Eye Filmmuseum, 
IJpromenade 1, 1031 KT Amsterdam.

Een tentoonstelling met een audioscript door Sarah 
Demeuse en Wendy Tronrud en een soundtrack door 
Mario García Torres in samenwerking met Sol Oosel. 
Volgens het informatiebordje aan het begin van de tentoon-
stelling verwijst de term dropping out oorspronkelijk naar 
vroegtijdige schoolverlaters, maar wordt het sinds de jaren 
zestig ook geassocieerd met tegenculturen en sociale uit-
sluiting. Dropping out kent misschien niet in elke context een 
positieve connotatie, maar doorgaans geldt dat je afzetten 
tegen systemen, structuren en instituten als voorwaarde 
fungeert voor een authentiek en onafhankelijk kunstenaar-
schap. Deze vrijwillige uitsluiting wordt daarom graag 
ge romantiseerd en geïdealiseerd. Een tentoonstelling met een 
audioscript door Sarah Demeuse en Wendy Tronrud en een 
soundtrack door Mario García Torres in samenwerking met Sol 
Oosel in Witte de With thematiseert de term dropout, maar 
ontdoet hem van de bijhorende romantiek. De multidiscipli-
naire tentoonstelling werd gecureerd door Sofía Hernández 
Chong Cuy en Samuel Saelemakers, en bestaat uit een zo 
goed als lege omgeving, een podcastachtige vertelling die 
werd gescript door Sarah Demeuse en Wendy Tronrud en 
een soundtrack van Mario García Torres en Sol Oosel. 
 De podcast beluister je via een draadloze hoofdtelefoon 
terwijl je de expositieruimte verkent. De stemmen van actri-
ces Jacqueline Blom, Elsie de Brauw en Katrin Lohmann 
vertellen de verhalen van vrouwelijke kunstenaars die om 
diverse redenen niet langer deel konden uitmaken van 
structuren, systemen, instituten, of  er per definitie al niet 
toe konden behoren. Zo verliet Agnes Martin wegens haar 
mentale gezondheid noodgedwongen de New Yorkse 
kunstscene, en trok ze zich terug als dropout in het stille 
woestijnlandschap van New Mexico. Hoewel een dropout 
veelal begrepen wordt als een actie van een individu tegen 
een systeem, zou het dus evengoed het omgekeerde kunnen 
betekenen. Deze narratieven, ingeleid of  aangevuld met 
statistieken en retorische vragen, breken de term dropout 
open en nuanceren die met nieuwe betekenissen, associa-
ties en connotaties.
 Dit proces wordt visueel geïllustreerd door associaties op 
het woord dropout – zoals ‘afzonderen’, ‘afhaken’ en ‘uitslui-
ten’ – die op de expositiewanden gedrukt staan. De letters 
zijn van vinyl en gaan, afhankelijk van de positie van de kij-
ker, door het gereflecteerde licht op in de kleur van de wand. 
Ondertussen creëren de expositiewanden grote ruimtes die 
elk in hun vorm, belichting en kleur andersoortige associa-
ties oproepen: de zoete pastelkleuren die de bezoeker ver-

Meiro Koizumi, Battlelands, 2018
Courtesy Annet Gelink Gallery, Amsterdam 
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Zeeburgerpad 53
1019 AB 
Amsterdam 
www.pakt.nu

9. Jun. — 21. Jul. 2019
Opening 8. Jun.   
20 – 24 hrs Brigitte Louter

and Pia Hinz

Mickey Yang P/////AKTPOOL 
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‘A Tale of  Hidden Histories’
EYE Filmmuseum, Amsterdam, 2019, foto Studio Hans Wilschut
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Oblivion
Kaspar Müller
Allegiance &  
31.03.—
16.06.

w
o t/m

 vrij 13:00—17:00,  za t/m
 zo 11:00—17:00,  M

arkt 1, M
iddelburg , w

w
w

.vleeshal.nl

17 april — 
23 juni 2019

A  T a l e  o f  a  T u b
www.a-tub.org

Justus van Effenstraat 44, 
Rotterdam

Guten Morgen, 
Europa!

Jannis Marwitz, Anna Bella Geiger, Patrizio Di Massimo
curated by David Jablonowski
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welkomen verwijzen misschien nog naar een romantisch 
ideaal; een volgende ruimte straalt door gedimd licht en 
donker geverfde muren juist somberte uit. 
 Het kost tijd vooraleer het beeld zijn schijnbaar louter 
illustratieve rol bij de podcast ontstijgt, want hoe langer je 
in de ruimtes vertoeft, hoe sterker de kaalte van de tentoon-
stellingsomgeving voelbaar wordt. Het enige object dat zich 
in de verder lege ruimtes bevindt – op de zitbanken voor 
bezoekers na – is treffend: een kleine, lichtgevende bol doet 

denken aan de maan. Een hemellichaam dat anders zicht-
baar is voor iedereen, is hier in een hoek geduwd – slechts 
een enkele bezoeker merkt het object geïsoleerd op. Na ver-
loop van tijd verandert de ervaring van de in pastelkleuren 
geverfde muren: ze verliezen hun zoetheid en transforme-
ren gestaag in Martins woestijn. Bij de bezoeker dringt zich 
langzamerhand een gevoel van isolatie op. Dat wordt ver-
sterkt door een bevreemdende, dreigende soundscape van 
abstract aandoende synthesizergeluiden. De track speelt 

niet continu maar klinkt af  en toe op uit telkens een andere 
ruimte om even later weer weg te ebben. Het geluid wekt de 
suggestie van een ongekende wereld, waar je niet thuis-
hoort en waar je slechts een fragment van mag opvangen. 
Terwijl je door de kale expositieruimtes dwaalt of  op een 
bankje naar een monochroom geverfde wand kijkt, bekruipt 
je in groeiende mate het gevoel dat je ‘iets’ mist. Alsof  je, net 
als de kunstenaars uit de podcast, óók buitengesloten 
wordt. 
 Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Als bezoeker kies je 
ervoor om deel te nemen aan deze simulatie van een onvrij-
willige dropping out; je hebt zelf  in de hand of  je in de lichte 
of  donkere gedeeltes van de woestijn vertoeft, of  de uitgang 
opzoekt en de in scène gezette uitsluiting beëindigt. De pod-
cast is niet emotioneel geladen, en evenmin is de toon mora-
liserend. De tentoonstelling dringt dus geen inzichten op 
over hoe geprivilegieerd we in het leven staan, wel schept ze 
er de voorwaarden voor. De bezoeker heeft tijd, verbeel-
dingskracht en geduld nodig om de tentoonstelling – een 
opeenstapeling van verhalen, poëtische beelden en een ver-
vreemdende soundscape – tot zich te nemen en eventueel 
tot een zelfreflectie te komen. Laurens M. Besselsen

p Een tentoonstelling met een audioscript door Sarah Demeuse 
en Wendy Tronrud en een soundtrack door Mario García Torres 
in samenwerking met Sol Oosel, liep tot 5 mei in Witte de With 
Center for Contemporary Art, Witte de Withstraat 50, 
3012 BR Rotterdam.

Pauline Curnier Jardin. I Still Send You a Lot of  
Affection and I Kiss You Through my Denture. ‘Is this 
what gives him those shameful dreams? Castration, prosti-
tution, transformation into a woman?’ Giorgetto – op het 
eerste gezicht een jonge macho maar, zo blijkt, eigenlijk een 
getormenteerd moederskindje met een (ir)reële angst voor 
het vrouwelijke – vraagt het zich enigszins wanhopig af. 
We volgen hem in Sebastiano Blu (blauwe Sebastiaan, maar 
vrij vertaald ook onnozele of  bange Sebastiaan), de aanko-
mende feature film van Pauline Curnier Jardin. In haar solo 
in 1646 getiteld I Still Send You a Lot of  Affection and I Kiss 
You Through my Denture is alvast een vijftal minuten duren-
de teaser te zien. De filmtitel stipt overigens ook meteen de 
vele taal- en vertaalgrapjes in het werk aan. Door de ruimte 
klinkt aanzwellend koorgezang aangevuld met dreunende 
technomuziek. De vloer en wanden zijn bedekt met een zeil 
in stemmig grijsbruin dat is bedrukt met ornamentele cir-
kels, bogen en rechthoekige vlakken. Het samenspel tussen 
de ruimtelijke inrichting en de soundscape creëert de sen-
satie van het betreden van een kleine kerk. Met de vorm 
van een kerk in het achterhoofd, is het scherm waarop 
Sebastiano Blu speelt ongeveer op de plaats van het altaar 
gemonteerd. 
 Pauline Curnier Jardin, die sinds haar verblijf  aan de 
Rijksakademie de internationale kunstwereld aan haar 
voeten heeft liggen, heeft een fascinatie voor religieuze ritu-
elen en (voornamelijk vrouwelijke) heiligen. Zo kon de 
bezoeker van de vorige Biënnale van Venetië op de tentoon-
stelling Viva Arte Viva (gecureerd door Christine Macel) via 
een opening in de vorm van een gigantische vrouwenhand 
Curnier Jardins veelgeprezen installatie Grotta Profunda 
Approfundita (2017) binnenstappen, waarmee ze een herin-
terpretatie van de visioenen van de heilige Bernadette gaf. 
In de handen van Curnier Jardin is Bernadette niet langer 
een jong meisje maar een jongen in drag. De verschijningen 
zijn het startpunt van een psychedelische (gewelds)orgie 
waarin Bernadette onder meer transformeert in een 
Madonnafiguur met blackface en Jesus Christus tussen haar 
benen verschijnt. Het geheel ademde een eigenzinnige, 

‘Een tentoonstelling met een audioscript door Sarah Demeuse en Wendy Tronrud en een soundtrack door Mario García Torres  
in samenwerking met Sol Oosel’

Courtesy Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam, 2019, foto Kristien Daem

The publication Studio Time – Future Thinking 
in Art and Design approaches questions of 
future fictions, future literacy and future 
ethics with essays of prominent, international 
design and art thinkers, reflective shorter 
essays and a selection of art, design and 
architecture projects. The book is a closing 
chapter of Studio Future, which is one of the 
research studios developed by Z33 - House for 
contemporary art in Hasselt.

Z33 – House for contemporary art www.z33.be @z33be #z33be

Editors: Jan Boelen, Ils Huygens, Heini Lehtinen Black Dog Press, 295 pages, 34,95 euro
Order online: www.blackdogonline.com
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speelse erotiek wars van heersende normen. Het sensuele 
dringt in het werk van Curnier Jardin zonder problemen het 
sacrale binnen en doorboort zo de nog altijd heersende car-
tesiaanse scheiding van geest en lichaam. Ook het patriar-
chaat verliest in haar werk zijn dominante positie. Of  mis-
schien is dat hele patriarchaat überhaupt een illusie, zoals 
de ondertiteling van Sebastiano Blu op een gegeven moment 
suggereert: vrouwen zijn ‘trapped in a hidden-matriarchal 
but outwardly patriarchal world’.
 In Sebastiano Blu wordt de kijker onderdeel van een religi-
euze processie. In een niet nader gedefinieerd mediterraan 
stadje wordt de beeltenis van San Sebastiano door de stra-
ten gedragen door een uitzinnige (mannelijke) menigte die 
geld en baby’s offert aan de heilige. De verbeelde extatische 
massaverering vertoont sterke gelijkenissen met het eerdere 
Explosion Ma Baby (2016). In Sebastiano Blu draait het alle-
maal om Giorgetto – Romeinse neus, een glinsterend gou-
den kettinkje om zijn bezwete nek en gekleed in een wit 
hemdje – de bink, want DJ (weliswaar met tinnitus), van het 
stadje. Of  eigenlijk draait het juist niet om Giorgetto (of  
andere vertegenwoordigers van het patriarchaat) en draait 
Giorgetto daarom langzaam door. Er is immers, als we met 
de blik van Giorgetto naar de wereld kijken, haast niets 
angstaanjagender dan het vrouwenlichaam en zijn con-
stante transformatie; van meisje, naar vruchtbare jonge 
vrouw, naar postmenopauzevrouw: ‘All the women in the 
village can be really scary once they get their period they 
are mothers and daughters blended in one body.’ In 
Sebastiano Blu worden beelden van de processie afgewisseld 
met filmmateriaal van lachende, zwaaiende, etende en 
zwemmende jonge meisjes en vrouwen van middelbare leef-
tijd. Zeker die laatsten tonen zich zelfbewust van hun 
lichaam, in badpak, Spaanse jurk en met hartjeszonnebril 
op. Geen wonder dat Giorgetto, die ook nog eens bang is ste-
riel te zijn, zich bedreigd voelt. De vrouw staat duidelijk ster-
ker in haar schoenen. 
 Waar in de eerste zaal chaos heerst, is de tweede zaal sere-
ner van sfeer. Hier speelt de vrouw in de overgang, het 
onderwerp van de tentoonstelling, ook daadwerkelijk de 
hoofdrol. Bevrijd van de reproductieve druk kan ze eindelijk 
haar eigen plaisir (in het Frans met orgastische connotatie) 
nastreven. Het is een fase waar Curnier Jardin naar eigen 
zeggen van kinds af  naar uitkijkt. Nadat je langs het kleine-
re werk And Breaking Down loopt – dat ik lastig met de rest 
kan rijmen – sta je voor The Hot Flashes Forest (ofwel het 
opvliegersbos): bomen, in groenbruine en blauwgrijze tin-
ten geschilderd op lappen stof, reiken tot aan het plafond. 

Het gaas dat de bomen met elkaar verbindt omspant de hele 
breedte van de ruimte. Door de takken en het gaas gluur je 
als bezoeker naar monochrome, eendimensionale oudere 
vrouwenfiguren die op een soort strand aan het zonnen lij-
ken te zijn. De textuur van de figuren wordt benadrukt. 
Licht en schaduw accentueren de putten, vouwen en gleu-
ven op het oppervlak. Het gebruikte materiaal, nepleder, 
blijkt ideaal om het poreuze vrouwenlichaam in de over-
gang te representeren. Het vel hangt, de rek en stevigheid 
zijn verdwenen, en de zwaartekracht trekt het gewicht van 
borsten en billen naar beneden. Een gestikte naad geeft de 
lijn van hun broekjes weer. De houding van de vrouwen, 
weer die ontspannen zelfbewustheid, vertaalt zich hier 
vooral in sensuele, enigszins exhibitionistische poses. 
Tegelijkertijd lijken de vrouwen naar binnen gericht. 
Misschien richten ze zich zelfs naar een hogere macht; de 
haardracht van sommige vertoont formele gelijkenissen 
met de hoofdbedekking van nonnen en een enkeling lijkt te 
bidden. Seksuele vrijheid gaat gepaard met (religieuze) 
extase. Daarmee is de cirkel rond. 
 Toch kan je je afvragen of  de vrouw nu werkelijk bevrijd 
is van het patriarchale en reproductieve juk als de menopau-
ze aanbreekt. Het lijkt er in I Still Send You a Lot of  Affection 
and I Kiss You Through my Denture op dat die vrijheid relatief  
is en vooral in de beschutte omgeving van andere vrouwen 
te vinden is. Misschien ook niet erg, zolang de man maar 
afstand houdt. Verward gluren mag wel. Stiekem is het toch 
de vrouw die de scepter zwaait en misschien altijd al heeft 
gezwaaid.  Zoë Dankert 

p Pauline Curnier Jardin. I Still Send You a Lot of  Affection and 
I Kiss You Through my Denture, liep tot 21 april in 1646, 
Boekhorststraat 125, 2512 CN Den Haag

Candice Breitz. Foreign Agents. De Amerikaanse ambas-
sade in Den Haag is bevrijd, niet van terroristen, maar van 
de Amerikaanse overheid. Nadat de ambassade onder 
ambassadeur Pete Hoekstra naar Wassenaar verhuisde, 
werd het gebouw ontdaan van het metershoge hekwerk 
voor de deur, de meeste tralies voor de ramen en al die ande-
re veiligheidsmaatregelen waarvoor het vaste adjectief  dra-
conisch luidt. Met hulp van een culturele projectontwikke-
laar heeft West Den Haag haar intrek genomen in wat nu 
‘Onze Ambassade’ heet. Het eerste kunstwerk dat zo gepre-
senteerd wordt, is het gebouw van Marcel Breuer zelf. De 
wanstaltige betonklomp die jarenlang het Korte Voorhout 

en Lange Voorhout ontsierde, is bij nader toezien een monu-
ment van de moderniteit. De robuuste gevel bestaat uit 
rechthoekige en trapeziumvormige platen muschelkalk, en 
wordt verder geritmeerd door trapeziumvormige en smalle 
rechthoekige vensters – zeer verwant aan de Rotterdamse 
Bijenkorf, die Breuer in dezelfde tijd ontwierp. Het gebouw is 
ook aan de binnenkant het aanzien waard, met name door 
het gebruikte materiaal: de trapleuningen zijn van teakhout 
uit Birma, de muren van cristallino uit Zwitserland en op de 
vloeren ligt Noorse leisteen. Het State Department vereffen-
de door dergelijke materiaalbestellingen in het buitenland 
een aantal oorlogsschulden. De beloften die het gebouw 
bijna zestig jaar geleden deed, met name de openheid en 
generositeit die de Amerikanen hun bondgenoten voorhiel-
den, komen weer een stuk dichterbij met de nieuwe invul-
ling. De indrukwekkende bibliotheek is net als in de aan-
vangsdagen publiek toegankelijk, en in de compacte 
theaterzaal met zijn betonnen rasterplafond worden weer 
films getoond. Een utopische ervaring – juist omdat tastbaar 
wordt hoe snel zo’n utopie in haar tegendeel kan omslaan.
 Blikvanger bij de opening was een tentoonstelling met de 
toepasselijke titel Foreign Agents van Candice Breitz. Zij 
toonde videowerk in verschillende ruimtes in het gebouw, 
veelal kleinere, benauwende kamers met systeemplafond. 
Op de begane grond was Love Story (2016) te zien, waarin 
de acteurs Julianne Moore en Alec Baldwin korte fragmen-
ten uit vluchtelingenverhalen vertolkten. Ze acteerden pro-
fessioneel, maar verre van naturel. De hele opzet was 
bewust kunstmatig. De werkelijkheid, suggereerde Breitz, 
moest oneindig veel complexer zijn dan deze Amerikaanse 
vertolking ervan. ‘People are more interested in movie 
stars, than what happens in Africa,’ zo herhaalde Alec 
Baldwin op een gegeven moment de woorden van een 
Afrikaanse vluchteling.
  De echte werkelijkheid van de vluchtelingen was te zien 
in de volgende kamers. Daar vertelden mannen en vrouwen 
uit onder meer Syrië, Venezuela en Zimbabwe hun verhaal 
op een tv-scherm. Ze spraken over hun vluchtroute naar 
Duitsland, de gevaren waar ze aan waren blootgesteld in 
Venezuela, de vreselijke scheldpartijen die ze te verduren 
kregen in Zuid-Afrika, het land waar Breitz zelf  vandaan 
komt. De video’s werden afgespeeld in kleinere ruimtes, het 
leken verhoorkamers, soms met de veiligheidstralies nog 
intact. Toch konden deze verhalen evenmin overtuigen. Dat 
was niet de schuld van de vluchtelingen, die in een hun 
veelal vreemde taal (het Engels) hun verhaal moesten doen, 
maar van de filmmaker. Breitz was er niet in geslaagd, mis-

‘Pauline Curnier Jardin. I Still Send You a Lot of  Affection and I Kiss You Through my Denture’
1646, Den Haag, 2019, foto Jhoeko
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DO OR 
DELE-
GATE
Entrepreneurial 
Means and 
Precarious Ends

“Do or Delegate” probes the 
asymmetrical power relationships shaping 
the ever-evolving landscape of work, 
which is still, for better or for 
worse, the foundation of the economy. 
Thus, the exhibition focuses on the 
present of work, a time when work is 
as present as ever. In this context, 
work is conceived as a dynamic resource 
that can be performed, delegated, 
outsourced, crowdsourced, transformed, 
destabilized, disguised, displaced, 
concealed and revealed, rejected and 
reclaimed.

Participating Artists: 
Jeff Thompson, Deconstructeam, Constant 
Dullaart, Pilvi Takala, Alina Lupu, 
Andy Kassier, Cory Arcangel and Michael 
Frumin, Elisa Giardina Papa, Ottonie 
von Roeder, Sebastian Schmieg, Stefán 
Stefánsson

Curator: Silvio Lorusso
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schien omdat ze te veel ontzag had voor wat ze te horen 
kreeg, om boeiende interviews samen te stellen. Love Story 
liet tamelijk lange monologen zien waar mensen nogmaals 
het verhaal vertelden dat ze al vaker hadden verteld: over 
dat overvolle station in Boedapest, het potenrammen in 
Caracas, de onmogelijkheid om een geslachtsverandering te 
ondergaan in een patriarchale samenleving. Nu is het zeker 
géén wetmatigheid dat mensen meer in filmsterren zouden 
zijn geïnteresseerd dan in dergelijk documentair materiaal 
– zeker niet in de context van een centrum voor hedendaag-
se kunst. Maar dan moet de maker wel voor verrassende 
invalshoeken zorgen, en aan de hand van scherp gemon-
teerd materiaal te denken geven. Behalve dat opmerkelijke 
optreden – hé, dat is echt Julianne Moore! – ontbraken ver-
rassingen in deze plichtmatig en mak aandoende vorm van 
geëngageerde documentaire kunst.
 Op de eerste verdieping werd Breitz’ werk Factum (2016) 
vertoond. Hierin vertelden eeneiige tweelingen – en één 
drieling – op afzonderlijke videoschermen hoe het was en is 
om tweeling – of  drieling – te zijn. De opstelling werkte 
enorm goed. De tweeluiken (en het drieluik) van de staande 
schermen hadden hun pendant in de twee trapeziumvormi-
ge Breuer-ramen die elke kamer telde. De deuren stonden 
open, dus hoorde je van buiten een kakofonie van 
(Engelstalige) stemmen komen, wat deed denken aan de tijd 
dat dit nog een drukbezette ambassade was. 
 In tegenstelling tot Love Story, waar de vluchtelingen uit-
gebreid hun verhaal konden doen, monteerde Breitz in 
Factum de vertellingen fragmentarisch door elkaar. Zo ont-
stond steeds een scherp en geestig portret van de voor de 
gelegenheid identiek geklede tweelingen, die met elkaar in 
dialoog gingen, zelfs al vertelden ze hun eigen verhaal. Het 
duurde wel even voordat ze zich überhaupt een individu 
kon noemen, gaf  een van de leden van de drieling toe. En ze 
vond het nog altijd lastig om alleen op pad te gaan. Bij een 
oudere tweeling – twee vrouwen – ging het nadrukkelijk 
over de zeer verschillende band die ze met hun vader had-
den. De een gaf  huilend te kennen dat haar vader haar moe-
der slecht behandelde, terwijl de ander bijna verliefd 
beschreef  hoe goed ze het met haar vader kon vinden. Maar 
over hun zeer preutse opvoeding hadden ze dezelfde 
mening: nooit hadden ze elkaar naakt gezien, laat staan dat 
ze elkaar ooit hadden aangeraakt, zoals je soms in de expe-
rimentele puberfase met vriendinnen of  vrienden doet.
 Wat Love Story en Factum gemeen hebben is het verschui-
vende perspectief  dat ze op de wereld werpen. Zodra er twee 

versies van een gebeurtenis bestaan, dient zich de vraag 
aan wat er nu in werkelijk is gebeurd. Je zou kunnen zeggen 
dat er ook twee versies van het ambassadegebouw van 
Marcel Breuer bestaan. Ten eerste de heldere, laatmoder-
nistische architectuur die zelfbewust te kennen gaf  dat er 
een nieuwe wereld mogelijk was – en die met de openstel-
ling weer in haar oude glorie zichtbaar geworden is. Ten 
tweede het zwaarbeveiligde gebouw dat vanaf  de jaren 
zeventig, toen het personeel van de naburige Franse ambas-
sade door een Japanse terreurgroep werd gegijzeld, steeds 
meer een fort werd. Na elf  september 2001 kwamen de 

bunkerachtige kwaliteiten van het gebouw volledig tot hun 
recht. De reputatie van Amerika kelderde in de loop van de 
laatste decennia tot dat van een politiestaat. Bij de openstel-
ling van ‘Onze Ambassade’ werden er zelfs vergelijkingen 
getrokken met het Haus der Kunst in München (gebouwd 
door de nazi’s) en een tot museum getransformeerd hoofd-
kwartier van de Stasi in voormalig Oost-Duitsland. 
 Het is lang niet zeker of  West Den Haag beloond wordt 
voor haar inspanningen en in de voormalige ambassade 
mag blijven. Ook een hotelondernemer (die de beschermde 
gevel wil ontmantelen) en het Eschermuseum maken aan-
spraak op deze locatie, en er wordt onderzocht of  er een 
debatcentrum zou kunnen komen. De meervoudigheid zet 
zich voort in de toekomst. Op de intimiderend hoge voor-
deur heet de wapenspreuk van Amerika de bezoeker wel-
kom: E pluribus unum, uit velen één.  Daniël Rovers

p Candice Breitz. Foreign Agents liep van 16 februari tot 12 
mei in West Den Haag, Lange Voorhout 102, 2514 EJ Den 
Haag.

Kaspar Müller. Allegiance and Oblivion. Kaspar Müller 
(Schaffhausen, °1983, woont in Berlijn en Zürich) vatte het 
idee op om een selectie van werken uit de afgelopen tien jaar 
in een ruimte samen te zetten. Het resultaat is een retros-
pectief  dat opvallend weinig ouder werk bevat: meer dan de 
helft is dit jaar gemaakt. Maar daarvan is veel een reïncar-
natie van vroeger werk, of  het grijpt er anderszins op terug. 
Müller heeft er plezier in te verwarren. 
 Hij onderzoekt de betekenis en waarde die we toekennen 
aan objecten en hoe deze verschuift wanneer bijvoorbeeld 
de context of  het medium verandert. Zo overgoot hij eens 
een opgerold scheepstouw met verf, waardoor het stug en 
onbruikbaar werd, maar gek genoeg meer op een touw ging 
lijken. Jaren lag dit werk opslagen, tot Müller besloot om het 
in aluminium af  te laten gieten. Het origineel moet flink 
zwaar zijn, maar Green Rope (2019) is licht en handelbaar. 
En als kunstwerk eindelijk weer bruikbaar bevonden.
 Müller herhaalt, dupliceert, laat migreren, combineert 
en vergelijkt tot er een omslag lijkt plaats te vinden in de 
waarde of  het karakter van dingen. In de Vleeshal staat een 
flinke houten sculptuur van een vis, Zonder titel (2009), 
waarvan hij in de uitgebreide zaalteksten vertelt dat het een 
verrassende vijfhonderd kilogram weegt en dat het door een 
vriend gezaagd is met een motorzaag, een ‘ontraditioneel’ 
gereedschap. Die vriend is een kunstenaar, maar heeft een 
houtbewerkingsopleiding gevolgd, ‘eigenlijk een groot 
geheim voor de kunstwereld’. 
 Hoe meer ik van de zaalteksten lees, hoe meer blijkt dat 
niets er zomaar staat. Wat leren we hier? Müller vindt blijk-
baar niet dat een kunstenaar zelf  zijn handen zou moeten 
gebruiken, maar laat werk maken door ambachtslui. Ook 
ambacht is niet heilig: we leren dat zo iemand zich niet aan 
de traditionele regels van zijn vak hoeft te houden. 
Daarnaast is het kennelijk niet onoverkomelijk als het resul-
taat haast onhandelbaar zwaar is.
 Müller weet natuurlijk ook dat veel mensen nog een heel 
traditioneel beeld van artisticiteit hebben en kunst met 
eigenschappen als handgemaakt, expressief  en authentiek 
meer waarde toedichten. In de tekst bij een van de geblazen 
glaswerken laat hij vallen dat veel professionele glasblazers 
dildo’s maken om rond te kunnen komen. De anekdote 
spreekt van gefnuikte dromen, maar Müllers hart zal ook 
een sprongetje hebben gemaakt om deze onverwachte 
samenkomst van (‘betekenisvol’) ambacht en (‘platte’) mas-
saproductie.
 Zo interesseert ook design hem, dat tussen massaproduc-
tie en uniciteit in een opmerkelijke positie inneemt. In 
Middelburg viel hem de voorliefde voor retromeubels op. 

Candice Breitz, Love Story, 2016

Kaspar Müller, Untitled, 2009, foto Leo van Kampen
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Het lijkt wat te wringen, de combinatie van een stadje met 
alleen al in het centrum 1100 nationale monumenten, 
bewoond door mensen met een voorliefde voor de namaak 
van retro. Maar ook de gebouwen zijn niet volledig authen-
tiek, vertelt de website van de lokale VVV. Na een bombar-
dement in 1940 is een groot deel van de stad weer opge-
bouwd ‘in traditionele stijl’. Van het gotische stadhuis 
waarin de Vleeshal gevestigd is waren enkel de muren over-
eind gebleven en is het geheel ‘retro vijftiende-eeuws’ her-
steld. Middelburg leeft met een hoop namaak.
 Studio Chair (2018) speelt hierop in. De stoel komt van 
een rommelmarkt en is door Müller nog eens extra ‘oud’ 
gemaakt: ‘door hem meerdere keren te schilderen en te 
schuren kreeg hij deze ‘schildersatelierlook’.’ Als bij de 
opbouw vergeten staat hij tussen de kunstwerken. Hij krijgt 
de rol van een kunstwerk, een handgemaakt kunstwerk 
zelfs, waarmee hij misschien alleen maar aan waarde en 
belang wint.
 Studio Chair is een van de werken die afzonderlijk welis-
waar flauw aandoen, maar meewerken aan de fijne kluwen 
die ontstaat van kennelijk wankele, onverwacht inwisselba-
re kwaliteiten als zwaar, authentiek, betekenisvol en waar-
deloos. Hetzelfde geldt voor een aluminium kast (‘de goed-
koopste kast die ik kon vinden’), die Müller beplakte met 
witte veertjes. Een prul dus, en zeker met die veertjes 
behoorlijk onbruikbaar. Hij heeft het tot kunstwerk verhe-
ven, maar tegelijk gedegradeerd, besmeurd met pek en 
veren als het ware. 
 De verwijzing naar pek is niet onbelangrijk. Pek lijkt een 
vaste substantie. Om uitsmeerbaar te worden moet het 
eerst verhit worden. Maar in het beroemde Pitch drop-expe-
riment is aangetoond dat pek wel degelijk vloeibaar is – 
alleen beweegt het zo traag dat het aan onze waarneming 
ontsnapt. In het nog lopende experiment valt elke tien jaar 
een druppel pek door een trechter. Ook viscositeit of  vloei-
baarheid is dus relatiever dan je denkt, niet alleen van tem-
peratuur afhankelijk, maar in zekere zin dus ook van je per-
spectief, je tijdschaal. Zo zou volgens een populaire 
opvatting ook glas eigenlijk vloeibaar zijn, wat je zou kun-
nen zien aan de ‘ingezakte’ ruiten in oude gebouwen. In 
feite zit het tussen die twee toestanden in. Maar vloeibaar 
was het in ieder geval tijdens het vormen van Müllers gebla-
zen werken, wat in de getordeerde glazen verkeerspylon 
Zonder titel (2019) nog het duidelijkst zichtbaar is. 
 Associaties met water zijn er volop in de tentoonstelling, 
zeker in de oudere werken: in Don’t Support The Team (2009-
2016), een schilderij van een lopende kraan, in de eerder 
genoemde uit een boom gezaagde vis en in Colmar & 
Strasbourg (2011), een video waarin we de kunstenaar een 
boottocht langs vakwerkhuizen zien maken. Het vrolijke 
geluid van zwemmende mensen in The Bathing (2018) en de 
reeks glazen ballen aan scheepstouw die als een feestslinger 
in de ruimte hangt, bepalen de sfeer. Müller zet vrolijk de 
conventies rond retrospectieven, onze alledaagse ervaring 
van tijd, en uiteindelijk ons hele idee van vastigheid op losse 
schroeven. Lynne van Rhijn

p  Kaspar Müller. Allegiance and Oblivion, tot 16 juni in 
Vleeshal, Markt 1, 4331 LL Middelburg.

Isidore Isou. In een bescheiden tentoonstelling brengt 
Centre Pompidou schilderijen, sculpturen, films en trakta-
ten samen van Isidore Isou (1925-2007), de oprichter van 
de Groupe lettriste, een radicale naoorlogse avant-gardebe-
weging die de voorloper van het situationisme genoemd 
kan worden. Het getoonde werk voelt opvallend heden-
daags, zelfs vooruitstrevend aan. Linken met de nouvelle 
vague, conceptuele stromingen en fluxus zijn nooit ver weg, 
al worden die in de tentoonstelling niet gethematiseerd.

VEILINGHUIS 
BERNAERTS 
Verlatstraat 18 
2000 Antwerpen
www.bernaerts.be 
info@bernaerts.be 
+32 (0)3  248 19 21detail Marcel Broodthaers, ‘24 images/seconde’ (1970)

Est.: € 8000 - 12000     

◀

“WIT - ZWART”
EEN PRIVÉ - COLLECTIE
VEILING 17 18 19 JUNI
EXPO 13 14 15 16 JUNI
‘Wit-Zwart’ is een belangrijk werk uit 1962 van Bram Bogart en tevens de titel die we gaven aan de 
veiling van een mooie Nederlandse privé-collectie. Uit die verzameling komen dus enkele belang-
rijke werken van Bram Bogart op veiling die een mooi overzicht geven van zijn oeuvre. Daarnaast 
zal echter de meeste aandacht gaan naar een reliëf uit 1975 van Jan Schoonhoven, ‘R75-24’, twee 
werken van de jong gestorven Ad Dekkers, nl. ‘Driedeling door zaagsneden’ en ‘Houtgra� ek N° 
XXII’, beide uit 1971 en een werk van Walter Leblanc ‘65 C.X.702’. 

Voorts zijn er enkele zeldzame vroege edities van bv. Panamarenko zoals 
‘Meganeudon’ en ‘The Aeromodeller’, beide uit 1972, de belangrijke Broodthaers editie 
‘24 images/ serconde’ (1972) e.a. Van Jo Delahaut zijn er twee belangrijke werken aanwezig, nl. 
‘Poteau n°27’ en ‘Méditiation n°5’. De verzameling omvat ook vele mooie design stukken zoals 
enkele lampen en vazen van Ettore Sottsas (o.a. ‘Asteroid’-lamp, ‘Clesitera’-vaas), enkele Le Corbu-
sier en Eileen Gray-uitgaven, een zitbank van Massimo Morozzi, naast ontwerpen van Mario Botta, 
Ron Arad, Mario Bellini, Gae Aulenti, Charlotte Periand, Charles & Ray Eames e.a. 

Daarbij aansluitend, maar uit een andere verzameling komen twee belangrijke werken van her-
man de vries op de ‘Works on Paper’-veiling van 19 juni, nl.een tekening ‘random objectivation’, 
uit 1972 en een zogenaamde ‘rubbish’ collage uit 1957, de grootste die van de vries gekend is. 
In die veiling presenteren we voorts enkele intrigerende werken van Jean Rets en een kleine 
verzameling Masereel-gra� ek uit het voormalige bezit van Maurice Naessens. Daarnaast is er 
ook een brief van Oscar Jespers aan Paul van Ostaijen, een heel zeldzame kleurenhoutsnede van 
Heinrich Campendonk, een indrukwekkende kleurenlithogra� e van Otto Mueller, enkele mooie 
bladen gra� ek van Paul Delvaux en een belangrijke tekening van deze laatste uit 1949, ‘Le Té-
moin’, twee belangrijke tekeningen van Kurt Peiser en een intrigerende reeks naakten van Eugeen 
van Mieghem, een vroege onbekende gouache van René Guiette, een typische symbolistische 
tekening van Constant Montald .... too many to mention...

‘Kaspar Müller. Allegiance & Oblivion’
Vleeshal, Middelburg, 2019, foto Leo van Kampen

Kaspar Müller, Pumpkin Arrangement, 2019, foto Leo van Kampen
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Het werk Vingt chefs d’oeuvre sur mon évolution à travers la 
méthode isouienne d’allongement de la vie jusqu’ à l’éternité con-
crète de la société paradisiaque du cosmos (1991) doet dienst 
als inleiding. Het zijn acht collages uit het laatste deel van 
Isous leven, die een bespiegeling vormen op zijn ‘meesterlijk 
oeuvre’ en waarmee hij mogelijkheden tot onsterfelijkheid 
onderzoekt. In deze collages komen familiefoto’s, werken 
van Isou, fragmenten van traktaten en verschillende lettris-
tische tekens samen. Deze ‘tekens’ vormen een rode draad 
in de tentoonstelling en gaan terug tot de eerste lettristische 
poëzie die Isou introduceerde na zijn emigratie van 
Roemenië naar Parijs, in 1945. Die keuze voor Parijs werd 

ingegeven door Tristan Tzara, Isous grote voorbeeld. 
Evenals Tzara legde Isou zich toe op klankgedichten, samen 
met medestanders als Gil Wolman en Frounçois Dufrêne. 
Lag de focus bij de dadaïstische poëzie meer op kleine klank-
verschillen die zo een andere betekenis genereren (dada, 
papa, baba...), dan legden de lettristen eerder de nadruk op 
lichaamsintonatie. Om deze gedichten, waar het lichaam 
dus een belangrijke rol speelt als betekenaar, neer te schrij-
ven, creëerde Isou in 1947 het lettristisch alfabet. Dit alfa-
bet benadert letters in hun abstracte vorm: letters als 
tekens, klanken, beelden en betekenisbeginselen, en vice 
versa. Hoewel dit alfabet in eerste instantie een systeem is 

om de lettristische poëzie te noteren, wordt het al snel een 
manier om taal als kennisbeginsel onderuit te halen en te 
transformeren en met tekens te zeggen wat met taal niet 
kan. Er wordt dus betekenis gegenereerd buiten de taal om. 
De taal wordt ‘voorbij de letter’ ontleed en op een andere 
manier weer in elkaar gezet. Bijgevolg is het mogelijk om tot 
nieuwe vormen van communicatie te komen en bovendien 
om een nieuw begrippenkader en een nieuwe ordening van 
de wereld te bekomen. Een ‘spelletje’ dat dus in alle ernst de 
verandering van de maatschappij mogelijk maakt.
 Hoewel letters het vertrekpunt vormen bij Isou, houdt het 
duiden, ontleden, herinterpreteren van tekens daar niet op. 

‘Isidore Isou’, Centre Pompidou, Parijs, 2019, foto Philippe Migeat

Opening exhibition: 
23 May, 17.00-20.00 23/5 - 15/6/19

Nieuw Dakota, Amsterdam

Migrating Textile

Preta Wolzak
Katerina Sidorova

Maja Bajevic
Razan Hassan

Eylem Aladogan

Women at work - Under Construction, 1999
Maja Bajevic

www.savetheloom.com



De Witte Raaf  – 199 / mei – juni 2019 42

Georges Senga 

Vernissage le 27 avril 2019 de 14.00 à 20.00 
Exposition du 28 avril au 30 juin 2019 
 
Opening op 27 april 2019 van 14.00 tot 20.00 
Tentoonstelling van 28 april tot en met 30 juni 2019 

Cette maison n’est pas à vendre

Fondation      Stichting 
Av. Van Volxemlaan 304 
B-1190 Bruxelles – Brussel 
Tel. – Fax : +32 (0)2 502 38 78 
www.fondationastichting.be

Cette maison n’est pas à vendre, Lubumbashi, 2016   |    © Georges Senga

De witteraaf - Fondation A - Senga 01.qxp_De witte raf  8/03/19  16:40  Page 1

In meer dan tweehonderd publicaties zette Isou zijn ideeën 
uiteen en liet hierbij weinig concepten en onderwerpen 
onbelicht. Naast traktaten over literatuur en poëzie wijdde 
hij latere publicaties aan onder andere beeldende kunst, 
film, architectuur, wiskunde, economie en seksualiteit. 
Concepten worden geduid, ontleed en vervolgens terug in 
elkaar gezet zonder een vaste vorm aan te nemen. Zo kan de 
liefde via wiskundige formules ‘betekenis’ krijgen (Je vous 
apprendrai l’amour: Suivi de l’Érotologie mathématique et infi-
nitésimale, 1957), of  oppert hij in Isou, ou La mécanique des 

femmes (1949) dat de man een oneindig aantal partners 
mag hebben en de vrouw een oneindig aantal orgasmes. 
Deze laatste publicatie leidde tot de kortstondige gevangen-
neming van de twintiger Isou, wat zijn reputatie als oproer-
kraaier bestendigde. De lettristen maakten in de beginjaren 
niet zozeer naam met hun werken en teksten, als wel met 
het verstoren van voorstellingen, vertoningen en lezingen, 
inclusief  de bijeenkomsten die ze zelf  organiseerden. Ze 
zagen zich niet als een artistieke avant-garde, verzetten zich 
zelfs tegen de beeldende kunst, maar eerder als een verhe-

ven intellectuele elite. Bewonderaars en navolgers werden 
op vaak agressieve wijze het vuur aan de schenen gelegd 
omdat ze niet konden begrijpen wat de essentie van het let-
trisme was en hen dus plagieerden.
 Waar hij in zijn traktaten nieuwe mogelijkheden schept 
door vaste waarden onderuit te halen, denkt Isou in zijn 
films, schilderijen, collages en objecten deze nieuwe moge-
lijkheden formeel uit, met de taal als constante determi-
nant. In zijn filmisch traktaat Traité de bave et d’éternité 
(1951) introduceert hij de montage discrépant: de commen-

Isidore Isou, Traité de bave et d’éternité, 1951
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/Service de la documentation photographique du MNAM/Dist. RMN-GP
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taarstem houdt een vurig theoretisch betoog dat tegelijker-
tijd wordt uitgevoerd in de film. Het is een ‘zelfvernietigende 
montage’ die via de fase amplique en de fase ciselant afbreekt 
en weer opbouwt, maar niet tot een stabiel geheel, eerder 
tot fases van constante experimentele creatie. Isou inspi-
reert zich op het pre-cinematijdperk en de vroegste films, 
waar er nog geen vaste methode is om een film te maken, 
technisch noch inhoudelijk. Er is enkel creatie en elke crea-
tie is vernieuwend en uniek. Het beeld wordt letterlijk ver-
nietigd met krassen, met verf  op de filmstrip en door het 
gebruik van schijnbaar willekeurig gekozen found footage, 
terwijl de geluidsband autonoom van de beeldband ope-
reert. De montage discrépant zou niet enkel leiden tot revolu-
tionaire films, maar de mens via zijn zintuigen bevrijden. De 
soundtrack van Traité de bave et d’éternité is deels opgezet als 
een discussie in een filmclub, waar Isou, in de hoedanigheid 
van protagonist Daniël, wars van enige bescheidenheid de 
nieuwe – zijn – ‘revolutionaire’ ideeën over cinema uiteen-
zet. De film veroorzaakte tijdens zijn première in Cannes een 
schandaal door letterlijk grotendeels zwart te zijn, maar zou 
later in een herwerkte, gefinaliseerde versie cineasten als 
Stan Brakhage en Jean-Luc Godard beïnvloeden. Brakhage 
bekrast en besmeurt in zijn vroegste werken de filmstrip, 
terwijl Godard de mogelijkheden van een autonome(re) 
soundtrack verder onderzoekt. 
 Isou vertelt en toont in Traité de bave et d’éternité letterlijk 
welke methode gehanteerd moet worden om tot nieuwe cre-
aties te komen, in andere werken doet hij dit minder letter-

lijk. De methodiek en het doel zijn evenwel gelijkaardig: cre-
atie door vernietiging, en bevrijding van de toeschouwer 
door het medium ‘tegen zichzelf ’ in te zetten en het te com-
bineren met ontlede delen uit andere media en concepten. 
Het resultaat leidt tot vervreemding, van het medium en 
van de betekenis van het getoonde, waardoor de toeschou-
wer ontvankelijk wordt voor revolutionaire ideeën en moge-
lijkheden. In Du cadre supertemporel uit de jaren 1950 vraagt 
Isou aan het publiek in interactie te gaan met zijn werk. De 
toeschouwer trekt aan een touwtje waarna er confetti uit 
een bakje valt, of  hij wordt geacht niet naar een schilderij te 
kijken, maar er iets aan toe te voegen. Vanaf  de jaren 1960 
komt Isou tot een méca-esthétique, een surrealistisch spel 
waarin fysieke elementen en imaginaire concepten gecom-
bineerd worden om tot nieuwe creaties en mogelijkheden te 
komen: een eenzame goudvis in een aquarium waar met 
dikke zwarte letters mobile vivant op staat geschreven of  een 
logge typemachine waar in het wit Téléscripto-peinture op 
gekalkt staat. Tekst als middel om duiding te geven wordt 
ingezet om verwarring over die betekenis te scheppen en zo 
nieuwe interpretaties van gekende fenomenen te conceptu-
aliseren. 
 Isou hanteert schilderkundige methodes om hypergrafi-
sche ‘geschreven schilderijen’ te maken, meer dan twee-
honderd in minder dan twee jaar tijd. Een mix van Arabische 
kalligrafie, Egyptische hiëroglyfen, graffiti en rebussen vor-
men een geheimzinnig en grotendeels ‘onleesbaar’ geheel: 
van dikke lagen olieverf  op doek met letters, tekens en 

rebusachtige symbolen, over witte monochrome vlakken 
waar is in gekrast tot conceptueel aandoende schilderijen 
op een wit canvas waar enkele onbegrijpelijke woorden zijn 
uitgeschreven. Een kleine tien jaar voordien maakte hij 
Nombres (1952), een serie van zesendertig olieverfschilde-
rijen, waar telkens een gedicht bij hoort. De schilderijen zijn 
onoplosbare rebussen, een combinatie van pictogrammen 
en letters uit het Griekse en Latijnse alfabet op een 
monochrome achtergrond. Met het gedicht dringt het schil-
derij aan op een lezing, terwijl het zich tegelijkertijd verzet 
tegen een eenduidige betekenis. Een gedicht op de muur 
krijgt de status van een beeld, terwijl het beeld gelezen wil 
worden in de tekstuele zin van het woord. 
 De tentoonstelling kan een waardevol eerste contact met 
Isous beeldend werk zijn, maar laat ook bijzonder veel zaken 
buiten beschouwing. Er wordt bijvoorbeeld geen enkele 
video-installatie getoond, terwijl Isou in Europa een van de 
eersten was die met televisietoestellen kunstwerken maakte. 
En van een kunstenaar die in enkele jaren honderden schil-
derijen maakte, zijn de twintigtal schilderijen in de tentoon-
stelling misschien enigszins representatief, maar lang niet 
voldoende. Met name in Frankrijk is de aandacht voor deze 
stroming ondermaats, wat wellicht komt door het ‘rebelse 
karakter’ van de beweging en haar protagonisten, en de 
overdreven eigendunk die daarmee gepaard ging. Toch blijft 
het vreemd dat de voornaamste publicaties en tentoonstel-
lingen de afgelopen jaren buiten Frankrijk gemaakt zijn en 
dat de meest sprekende werken in deze tentoonstelling uit 
buitenlandse collecties komen. Als kennismaking met het 
oeuvre van Isou is de expo bijzonder aangenaam, toch is de 
inhaalslag die Centre Pompidou hier presenteert helaas 
tamelijk schraal te noemen. Godart Bakkers

p  Isidore Isou, tot 20 mei in Centre Pompidou, Place 
Georges-Pompidou, 75004 Parijs.

Thomas Schütte. Trois Actes. De overzichtstentoonstel-
ling van de Duitse kunstenaar Thomas Schütte (Oldenburg, 
°1954) in 11 Conti - Monnaie de Paris schetst een erg com-
pleet beeld van een vaak als onvatbaar omschreven oeuvre, 
dat zowel beeldhouwkunst, keramiek, grafiek, schilderijen 
als architectuurmodellen omvat. Het museum spaarde 
geen enkele moeite: het architectuurproject Kristall II 
(2014) werd zelfs op ware grootte opgebouwd binnen de 
museumzalen. 
 De tentoonstelling loopt aanvankelijk in omgekeerde 
chronologische orde. Ze begint al op de somptueuze bin-
nenpleinen van de achttiende-eeuwse muntgalerij. Je botst 
er op een stoet monumentale beelden. Het materiaal, over-
wegend groen uitgeslagen brons, refereert aan klassieke 
monumenten, maar bij nader toezien gaat het hier om 
bizar-subversieve beelden. Het fantasmagorische brons 
Drittes Tier (2017) is een beest met het lijf  van een zeeleeuw 
en de kop van een ram. Twee andere bronzen, United 
Enemies (2011), stellen twee karikaturaal weergegeven 
mannen voor. Ze zijn aan elkaar vastgebonden, tot elkaar 
veroordeeld: in plaats van op vier benen staan hun lijven op 
een driepikkel. Toch hebben ze duidelijk een afkeer van 
elkaar. Vater Staat (2010) toont dan weer de natie als een 
krachteloze oude man. Vijf  andere bronzen stellen helden-
figuren voor, wier voeten wegzakken in modder. Een van 
hen heeft bovendien geen gezicht. Een liggend naakt in 
staal countert al dit bronzen mannengeweld. Van deze 
Stahlfrau Nr. 18 rest echter enkel het hoofd en een stuk van 
de buste. Eens binnen bots je daarentegen meteen op meer 
liggende naakten, deze keer zonder hoofd en armen, maar 
door de uitvoering in glanzend aluminium zijn ze deson-
danks minder onthutsend en brutaal.

Isidore Isou, Traité de bave et d’éternité, 1951
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/Service de la documentation photographique du MNAM/Dist. RMN-GP

SINT LUCAS ANTWERPEN
Do you want to elaborate on research  
within your personal artistic or design practice?  

Are you thinking about applying for a research  
PhD in the arts? 

Than you might consider to apply for our  
Advanced Master in Artistic Research

All info on 
www.sintlucasantwerpen.be/opleidingen/master-of-research-in-art-and-design
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Galerie  
S & H 
De Buck
Zuidstationstraat 25 09 225 10 81
wo–za 15:00–18:00 en op afspraak
www.galeriedebuck.be

Hedendaagse juwelen 
en zilveren objecten 
van designer en maker 
Siegfried De Buck

Permanent

Across the Borders
David Alexander Flinn, 
Erika Keck, Gerald Collins, 
HRH PR met Envoy-Gallery 
New York o.l.v. JIMI DAMS

t/m 26/05

Une histoire de solitude
Jean De Groote

Opening: door Clara Bolle 
(Filosofe NL), 08/09, 15:00
08/09–19/10

Fotokabinet: Kathleen 
Rambour

08/09–19/10

Gesloten in juli-augustus / 
installatie enkel op afspraak

Kristof 
De Clercq  
gallery
Tichelrei 82 0474 57 12 91 
vr–zo 14:00–18:00 en op afspraak
www.kristofdeclercq.com

Upbringing
Evi Vingerling

t/m 16/06

Barbé-
Urbain
Penitentenstraat 29 09 391 39 13
do–zo 14:00–18:00 en op afspraak
www.barbe-urbain.com 

ZWRT
Group show with focus 
on black & white abstract 
works on various media

Opening: 17/05, 19:00–23:00
17/05–23/06

Closing event - season 18-19: 
The Gift of Surrender
Matthias Yzebaert, Corbin 
Mahieu, Alexander Deprez, 
Yonas Seyoum 

(curated by Eline Verstegen )
Opening: 27/06, 19:00–23:00
28/06–30/06, 14:00–18:00

Galerie  
Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B 0477 43 77 94 
do–za 14:00–18:00 zo 11:00–14:00
www.jandhaese.be

The Ship
Pavel Braila

t/m 23/06 

Disclosure
07/07–04/08

S.M.A.K.
Jan Hoetplein 1 09 240 76 01
di–vr 09:30–17:30 za–zo 10:00–18:00
smak.be

20 jaar S.M.A.K. 
De Collectie (1) | 
Highlights for a Future

16/03–29/09

HAPPENING
Met Apparatus 22, buren, 
Benjamin Verdonck, Cine maxi-
miliaan, Denicolai & Provoost, 
Eric Sleichim, G A U S S, Grace 
Ndiritu, Inge Braeckman, 
Mais Quelle Chanson, Shervin 
Kianersi Haghighi, Teun 
Verbruggen, en vele anderen …

In S.M.A.K. en MSK
18/05, 10:00–00:00
19/05, 10:00–20:00
alle info: smak.be/happening

Kunsthal 
Gent
Lange Steenstraat 14
za-zo 11:00–18:00
en tijdens events of op afspraak
www.kunsthal.gent 
info@kunsthal.gent

International Collection of 
Small-Scale Printed Objects

(curated by Syndicat)
11/05–16/06

Opening weekend Art 
Cinema OFFoff at Kunsthal 
Gent: ‘Spaces of Cinema’

24/05–26/05

KUNSTHALLE São Paulo:
Manoela Medeiros ‘Ce qu’il y 
a derrière’

Curated by Marina Coelho
24/05–08/09

Everything in this world has 
two handles
Rudy Guedji

24/05–01/06/2022

Housebroken
Nina Beier

Curated by Chris Fitzpatrick
Opening: 25/05
25/05–01/06/2022

Harbinger Part 1, First Signs
Curated by Curatorial Studies
26/05, 31/05, 07/06, 14/06

Endless Exhibition – still on 
view: Prem Krishnamurthy - 
Olivier Goethals - Egon Van 
Herreweghe & Thomas Min - 
Steve Van den Bosch

KIOSK
Louis Pasteurlaan 2  09 243 36 44 
ma–vr 14:00–18:00 za–zo 11:00–18:00
www.kiosk.art

Family Nexus
Sophie Nys

t/m 14/06

Nocturnes
17/05, 23/05 en 28/05 
Tijdens deze nocturnes is KIOSK 
open tot 22:00 (gratis, zonder 
reservatie).

Met op 17/05, in het kader van Gent 
Soiree, doorlopend rondleidingen 
tussen 19u en 21u.

Met op 23/05 de boekpresentatie van 
‘102 Craters on Venus’ van Sophie 
Nys in 1M3 met aansluitend een 
rondleiding door Nys in KIOSK.

Met op 28/05 om 20u een uitvoering van 
een stuk van Eliane Radigue door 
violiste Julia Eckhardt, in het kader 
van ‘De Vloeibare Computer’, een 
project van Floris Vanhoof.

AP’ART
Maïsstraat 4 0475 65 68 74
eerste zondag van de maand:  
10:00–12:00 
tijdens tentoonstellingen:  
za 15:00–18:00
zo 10:00–12:00 (of op afspraak)
weareapart.be

Verticaal-Horizontaal
Luc Peire, Michel Seuphor

6/10 t/m 10/11

croxhapox
croxhapox.org

WALK WALK WALK #1 - 
interactive performance
David Helbich

locatie: publieke ruimte Gent 
17/05

WHEN IS A HOUSE? 
glitch game for astrid, a 24 hour 
score by drury&verwimp to be 
performed by astrid collectief
Joël Verwimp & Lindsay Drury, 
Astrid Collectief
locatie: openbare ruimte Keulen ism 
CAT Cologne & PEArsche
24/05–25/05

CROSSING -  
interactive performance
Toine Horvers

De vloer, oude stadsbibliotheek Gent
juni

FOOD MATTERS | AYNITL
The Book. 43 hosts and 43 guests - 
Each artist participates as host and 
is guest of another one. Croxhapox 
won't interfere in the process of 
meeting, talk and choice. 
locatie: zie website, Facebook
juni 

BEUYS GARDENS : IM 
GARTEN BEUYS : IN DE 
TUIN VAN JOSEPH BEUYS

a streetwise window display project 
with newly created art editions
locatie: gent, bij particuliere hosts
start juni 2019

HISK
Hoger Instituut voor Schone Kunsten / 
Higher Institute for Fine Arts
Leopoldskazerne, Blok C
09 269 67 60
www.hisk.edu

HISK Open Studios
Sofia Caesar, Lisette de Greeuw, 
Hanane El Farissi, Katya Ev (Ekaterina 
Vasilyeva), Francesca Ferreri, Helen 
Anna Flanagan, Eva Giolo, Johna 
Hansen, Megan-Leigh Heilig, Sina 
Hensel, Roel Heremans, Che-Yu Hsu, 
Nikolay Karabinovych, Mirthe Klück, 
Diego Lama, Hannah Mevis, Štefan 
Papčo, Mark Požlep, Bárbara Sánchez 
Barroso, Gintautė Skvernytė, Oussama 
Tabti, Ingel Vaikla, Luca Vanello, 
Shirley Villavicencio Pizango

24/05–27/05, 14:00–20:00

Extra programme:
BL!NDMAN

music performance
26/05, 17:00–20:00

What’s next?
27/05, 17:30, Presentation about 
the HISK programme 
19:00, Round table about PhD 
in the Arts

Open call for applications: 
HISK programme 2019 and 
2020

20/03–20/06

Waregem

BE PART
Westerlaan 17 056 62 94 10 
zo–vr 11:00–17:00
www.bepartlive.org

Paradise, Prototypes & 
Other Deconstructions
Stief DeSmet

t/m 02/06

In The Hands Of Puppets
Sarah & Charles

01/09–01/12

Bruthaus 
Gallery
Molenstraat 84 
0473 63 69 63 
za–zo 14:00–18:00 en op afspraak 
www.bruthausgallery.be

NewSpace:
DRIFTWOOD
Sacha Eckes

sparring partner Hans Martens
01/06–30/06

FrontSpace
EN ROUTE, RETROGRADE
Ruth van Haren Noman

Booklaunch @ the opening!
Curator Marina Coelho
01/06–30/06

Showcase
THE RESULTS OF BAD 
DRAMATIC TIMING
Emile Rubino

Bikini Projects #6, curator Marina 
Coelho
Opening: 01/06, 19:00
01/06–30/06

Performances on openings:
MANLINESS
Jonathan Paepens

curator Marina Coelho 
01/06, 20:00 

Otegem

GALERIE 
10 A
Zolderstraat 10a 0495 57 60 31
za–zo 14:00–18:00 of op afspraak
galerie10a.be

All together now
Francis Bekaert, Hanne De 
Wandel, Bieke Depoorter, 
Tjok Dessauvage, Bart De 
Zutter, Jan Dheedene, Sarah 
Eechaut, Lode Laperre, 
Liesbeth Marit, Lieven 
Segers, Johan Tahon, Sigrid 
Tanghe, Nico Vaerewijck, 
Brecht Vandenbroucke, 
Bart Vandevijvere, 
Frans Vercoutere, Robin 
Vermeersch, Ronald 
Zuurmond, Ward Zwart

Opening: 24/05, 19:30
25/05–30/06

Wetteren

Loods 12
Koophandelstraat 12 0496 63 93 58 
za–zo 14:00–18:00 
www.loods12.be

Freeze-frame, a vanitas 
of light
Katja Mater, Alexandra 
Navratil, Robert Beavers

t/m 26/05

Mail of Europe
Emma van der Put

t/m 26/05

Vacant lot
Kirstin Arndt
Schlipse
Rienhard Doubrawa
Soft Pavings
Lore Smolders

Opening: 16/06, 11:00–18:00
16/06–14/07

Deinze

Galerie 
D’Apostrof
Pastoriestraat 59 0494 53 45 66
vr–zo 15:00–18:00 en op afspraak
www.dapostrof.be

THIS IS THEN
Francis Bekaert & Frank 
Depoorter

Opening 12/05 15:00–18:00
12/05–02/06

CONCERT
Tim Vandenbergh: bas
Seraphine Stragier: cello
Toon Officiers: toetsen

Info en reservatie www.dapostrof.be
08/06, 20:00

BLOED, een beeldverhaal
Joris Vermassen

Opening 23/06, 15:00–18:00
23/06–07/07

platvvorm
 Neerleie 2
www.platvvorm.org

Kortrijk

BE PART
Broelkaai 6 en  
Bubox, Korte Kapucijnenstraat 
www.bepartlive.org

Tinus Vermeersch & 
Santiago Borja

28/07–06/10

Hedendaagse kunst 
Gent

regio Gent
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Daarna volgt, als een ware coup de théâtre, een zaal met 
gevoelige inkt- en aquareltekeningen met vaak grappige 
titels. Ironisch is dan weer een galerij van stoere mannen-
koppen in keramiek waarin je onder meer Hitler kan her-
kennen. Volgt een ruimte vol miniatuurfiguurtjes in plasti-
cine: telkens twee karikaturen van mannen die net als de 
United Enemies op het binnenplein aan elkaar geklonken 
zijn. Zo begrijp je dat de beelden buiten uitvergrotingen zijn 
van dit oudere werk. De datering, 1994, is hier niet zonder 
belang: het is moeilijk om er geen metafoor in te zien voor de 
hereniging van Duitsland, die in 1994 veel minder roos-
kleurig bleek dan verhoopt. Daarna zie je weer compleet 
ander werk. Het lijkt wel alsof  elke zaal een andere kunste-
naar tentoonstelt. Het museum staat overvol: ook langs de 
trappen hangen foto’s van de architectuurmodellen die 

Schütte maakte, met daarnaast vaak ook de reëel gebouw-
de versie. Die architectuurmodellen zijn het eerste werk 
waarmee Schütte naam maakte.
 Net dan passeer je een ensemble van tientallen piepkleine 
objecten, verzameld in een grote toonkast. Een groot deel 
ervan zijn probeersels, maquettes of  gedachte-experimen-
ten. Complex zijn ze doorgaans niet. Een object, Pringles 
(2011), bestaat uit niet meer dan een lucifersdoosje waarop 
een pringle, een kromme aardappelchip, verlijmd is. Het is, 
zo blijkt verder, het basisidee voor de ‘Skulpturenhalle’ die 
Schütte in Neuss liet bouwen om zijn werk en dat van beeld-
houwers die hij bewondert te exposeren. Maar die objecten 
overspannen wel de hele carrière van de kunstenaar, van de 
Pattex Pimmel (1973), die er echt als een klodderige piemel 
uitziet, tot een model voor de uitbreiding van de ‘Skulpturen-

halle’ uit 2018. Het ensemble in deze centrale toonkast laat 
zo zien dat het werk van Schütte doorgaans klein begint, als 
een vondst. 
 Deze miniaturen zijn echter vooral belangwekkend 
omdat je letterlijk in één oogopslag ziet hoe thema’s een na 
een opduiken in zijn oeuvre, en op elkaar inhaken. Schütte 
kreeg in de vroege jaren tachtig erkenning voor zijn monu-
mentale architectuurmodellen, die putten uit heel diverse 
historische bronnen. Schiff (1980) is duidelijk geïnspireerd 
op de villa van Curzio Malaparte op Capri. Voor Modell für 
ein Museum (1982) haalde hij de mosterd bij de elementai-
re, kolossale vormen van een revolutionaire achttien-
de-eeuwse architect als Etienne-Louis Boullée. Meer sinister 
zijn verwijzingen naar het Duitse oorlogsverleden zoals de 
Modelle für Bunker (1981) en Modell für Ofen (1982). Maar 
net als bij de beelden op het binnenplein ondergraaft 
Schütte die monumentaliteit door er een ironische draai 
aan te geven. Dat speelt zeker bij Mein Grab (1981), een 
gedenksteen in de vorm van een huis waar Schütte zijn 
geboortedatum en een, uiteraard fictieve, sterfdatum op 
aanbracht.
 Schütte zelf  laat zich nooit uit over de politieke of  artistie-
ke betekenis van die beelden, tenzij met laconieke oneliners 
als ‘I do it to entertain myself ’. Onmiskenbaar verwijzen al 
deze werken echter naar zuivere architectuur. Als Grabmal 
of  Denkmal, onvertaalbare Duitse termen voor grafsteen en 
monument, sporen ze aan tot herinneren en her-denken. 
Het zijn, zoals Adolf  Loos stelde, de enige vormen van archi-
tectuur die aan de kunst raken omdat ze geen ander nut die-
nen. Ook het ‘Museum’ past in die rij, want de beladen vorm 
dient duidelijk geen enkel concreet programma. 
 De monumenten van Schütte hebben echter twee gezich-
ten. De Bunkers of  zijn Grab kan je lezen als representaties 
van een afgesloten innerlijkheid. Grotere architectuurmo-
dellen verderop, zoals de One Man House I, II, III (2006) ver-
tonen dezelfde figuur: het zijn dozen die op één oog na 
gesloten zijn. Andere maquettes van Schütte doen echter 
net het omgekeerde: het zijn podia die wachten op spelers 
en publiek. Ze zijn ook gebouwd op de typische schaal van 
1:20 van een scenografie. Zwei Männer im Matsch (M 1:20) 
(1985) is opgebouwd uit drie cirkelvormige plateaus van 
zo’n anderhalve meter hoogte die elkaar raken. Een vierde 
plateau steunt daarop. Plechtig brede trappen voeren naar 
het hoogste plateau. Daar kijken twee meer dan levensgrote 
mannen in de verte. Het podium waarop ze staan is echter 
een bak vol modder waarin ze wegzakken. Dit monumenta-
le podium ‘mislukt’. Precies dat beeld zie je ook op de bin-
nenplaats in kolossale vorm. 
 De monumentale vorm toont een moderne paradox. Hij 
roept een verleden op waarin vormelijkheid en plechtig-
heid het publieke leven beheersten, en zo de innerlijkheid 
afschermden van het publieke leven. Schütte toont echter 
het moment waarop die monumentaliteit zichzelf  ging 
overschreeuwen, waarop ze niet langer middel, maar doel 
werd, en daardoor in één beweging de innerlijkheid usur-
peerde. Wie zich daarvoor wil behoeden rest slechts de 
bunker. Of  het graf. Het is verleidelijk om ook hier een ver-
band met de Duitse geschiedenis te zien. Bij Dreiakter 
(1982) is dat zelfs evident. Minuscule figuurtjes in hout 
worden er geconfronteerd met doeken waarop vlaggen, 
een reusachtig symbool van autobouwer Volkswagen of  
een eindeloze rij wijnflessen geschilderd zijn. ‘Wirtschafst-
wunder’ revisited. 
 Vanuit die paradox wordt de diversiteit van het oeuvre 
inzichtelijk. Schütte betrapte al in de vroege jaren tachtig de 
hypertrofie van het publieke leven in zijn simpele modellen. 
Stukken van dit beeld verzelfstandigen zich daarna. De 
figuurtjes in de maquettes werden monumentale beelden, 
net zoals de architectuurmodellen ‘echte’ architectuur wer-
den. In het deel van de tentoonstelling na de centrale 
toonkast komt daarbij nog een nieuw thema bovendrijven. 
Urnen in keramiek, soms vrolijk, soms ingetogen, en doden-
maskers, omkranst met tekeningen van kwetsbare bloemen, 
tonen rouwarbeid. Trois Actes gaat op een indrukwekkende 
manier over onherroepelijk verlies.  Pieter T’Jonck

p  Thomas Schütte. Trois Actes, tot 16 juni in 11 Conti – 
Monnaie de Paris, 1 Quai de Conti, 75006 Parijs.

‘Thomas Schütte. Trois Actes’, Monnaie de Paris, 2019
© Thomas Schütte en ADAG P, Parijs, foto Aurélien Molet
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Anne Imhof. Sex. Wanneer een drummende massa toe-
schouwers de kelders van Tate Modern probeert binnen te 
dringen, komt een vijftiental performers schoorvoetend en 
bedrukt de ruimte binnen. Felle lichtflitsen werpen hun 
schaduwen tegen de kille muren van The Tanks, de voorma-
lige olieopslagtanks die in 2012 werden omgebouwd tot 
permanente galeries voor performance, video en film. Wie 
door de beperkte capaciteit de ruimte niet kan betreden, ziet 
desondanks in de verte Eliza Douglas, zelf  kunstenaar, 
model en het liefje van Imhof, een reusachtig metalen voet-
stuk beklimmen. Douglas’ duistere openingshymne kadert 
de eerste beweging: een duo vindt elkaar, en met de handen 
om elkaars nek zetten ze een wals in. Niet rechtop of  verhe-
ven, maar neerwaarts, zich agressief  vastklampend aan 
elkaar. Hun schimmenspel van roterende silhouetten die 
zich vaag aftekenen op de muren is de voorbode van een 
donker spektakel, een listig aantrekken en afstoten dat zich 
de komende vier uur zal voltrekken.
 Met Sex breit Imhof  een vervolg aan haar passage op de 
Biënnale van Venetië in 2017, waar ze met Faust de Gouden 
Leeuw in de wacht sleepte. Sindsdien zijn de meningen over 
Imhof  hartstochtelijk verdeeld: voor de een is ze slechts een 
modefenomeen, voor de ander ‘the queen of  spleen’. Van 
meet af  aan was haar werk doorspekt met tropen van ver-
starring, eenzaamheid en vervreemding, belichaamd door 
haar bijzonder aantrekkelijke performers. Sommigen onder 
hen zijn professioneel model, en hun ‘too cool for school’-at-
titude doet tegelijk kil als opwindend aan. Imhof  schetst een 
beeld van een verbitterde, verbeten jeugd, met zwemen van 
white trash, heroine chic en sub- en clubcultuur, dat deson-
danks resoneert in ’s werelds hoogst aangeschreven kun-
stinstituten. Hun ‘look’, zowel hun uiterlijk als hun blik, 
staat centraal en wordt gecapteerd en vermenigvuldigd 
door een zee van smartphoneschermpjes. Langs de zijlijn 
stuurt Imhof, geflankeerd door een producer en bodyguard, 
het gebeuren door middel van WhatsAppberichten. Een 
performance van Imhof  gaat altijd over gestuurd worden 
en verloren lopen, over kijken en bekeken worden, en over 
hoe blikken gebroken, vervormd of  gereproduceerd kunnen 
worden. 
 Het zijn die beelden die de show maken: een halfnaakte 
Ian Edmonds geselt zijn schaduw met een zweep; Billy 
Bultheel speelt geknield op een matras een riedeltje op zijn 
melodica; Douglas spelt enkele Harmony Korine-
hangjongeren de les met spreuken als ‘tooth for tooth, eye 
for eye, what is dead will never die’. Boeketten rozen gaan in 
vlammen op, en Imhofs Gouden Leeuw staat in een hoekje 
te blinken terwijl het een blikje Stella Artois ondersteunt. 
De performers poseren, lurken aan hun elektronische siga-
ret, likken aan hun eigen arm en hangen wat rond. Ze zijn 
afstandelijk maar zelfbewust, en lijken deze acties uit te voe-
ren om zichzelf  te beschermen. Zo wordt het alledaagse 
haast pretentieus. Ze houden deze acties als het ware voor 
zich uit, pretenderen, en reveleren daarmee hoe tropen en 
mechanismen van performance onze dagdagelijkse realiteit 

domineren. Door de versnippering van het werk lijkt de dra-
maturgie dun en haast onleesbaar, maar net dat zorgt 
ervoor dat er een permanent gevoel van terughoudendheid 
ontstaat, een verlangen dat nooit volledig ingevuld kan 
worden. De eclectische en pompende soundtrack, een 
opeenvolging van Vivaldi, snoeiharde gitaren, drones en 
romantische liederen, brengt houvast in de chaos van ver-
snipperde acties en wisselende locaties.
 Imhofs installatie strekt zich uit over de drie ruimtes van 
The Tanks. Twee grote ruimtes zijn inversies van elkaar: in 
de South Tank staat het publiek op een metalen tribune en 
kijkt het neer op de performers; in de East Tank paraderen 
de performers op een houten, schavotachtige constructie en 
bewegen ze zich achter een muur van glas en metaal die de 
helft van de ruimte omspant. In de derde, intiemere ruimte 
liggen een hoop T-shirts, enkele matrassen op de grond; 
Imhofs fotografie en schilderijen hangen aan de muur. Deze 
architecturale structuren – dranghekken, spreekgestoelten, 
voetstukken en schavotten – dienen als manifestaties van 

machtsverhoudingen en geweld. Opvallend is hoe sterk de 
vormgeving van deze agressieve architectuur resoneert 
met de solotentoonstelling van Cady Noland in MMK 
Frankfurt, niet toevallig gecureerd door Susanne Pfeffer, die 
Imhof  uitnodigde voor het Duitse paviljoen in 2017. Zo lij-
ken Nolands dranghek (Dead Space, 1989), stalen buizen 
(Mutated Pipe, 1989), houten schavot (Saloon Stairs, Blank 
with Extra Wood, 1990) en zelfs haar ingedeukte blikjes 
Budweiser en stalen kettingen (Bloody Mess, 1988) als 
blauwdruk gediend te hebben voor Imhofs architectuur 
van verdrukking. Maar daar waar Noland via haar installa-
ties het sociale verval van het Amerika van de late jaren 
tachtig blootlegt, lijkt Imhof  zich eerder te focussen op wat 
aan de oppervlakte verschijnt, het onmiddellijke, het esthe-
tische en het symptomatische. Ze zuivert de sculpturale 
praktijk van sociaalkritische invalshoeken en stuurt die 
praktijk in een haast existentialistische richting.
 Na vier slopende uren en de overrompeling door verstar-
de blikken, diep romantisch gezang, bonzende gitaren en 

‘Anne Imhof. Sex’, 2019
Tate Modern, foto Tate Photography (Oliver Cowling/Andrew Dunkley) 

Mickey Mahar en Josh Johnson in repetitie voor ‘Anne Imhof. Sex’, 2019
Tate Modern, Courtesy Galerie Buchholz, Berlijn/Keulen/New York, foto Nadine Fraczkowski

‘Anne Imhof. Sex’, 2019
Tate Modern, foto Tate Photography (Oliver Cowling/Andrew Dunkley) 
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een krioelende en fotograferende massa, rest er nog één 
vraag: wat van dit alles gaat over seks? Alenka Zupančič 
opent haar boek What is Sex? (2017) met een citaat van 
Jacques Lacan: ‘For the moment, I am not fucking, I am 
talk ing to you. Well! I can have exactly the same satisfacti-
on as if  I were fucking.’ Iets hoeft er dus niet als seks uit te 
zien om als seks ervaren te worden. Of  de performers nu 
met wilde bewegingen agressief  ruimte maken in het 
publiek, of  zichzelf  onophoudelijk klappen uitdelen in het 
gezicht, het is duidelijk dat deze subjecten vastzitten. De 
seks die Imhof  weergeeft lijkt er een van auto-erotiek en 
auto-affectie te zijn. Haar subjecten zetten een hedendaagse 
psychologie neer die zweeft tussen narcisme, zelfhaat en de 
onmogelijkheid om verbinding te maken met de buitenwe-
reld. Als dat laatste toch lukt, kan dat alleen op een afstan-
delijke, soms zelfs pijnlijke manier, waardoor er zich een 
radicale en onoplosbare breuk tussen binnen en buiten 
manifesteert. ‘I lock your jaw so you cannot speak, I close 
your eyes so you cannot see,’ zingt een van de performers. 
Op die manier vormt dit cryptische brouwsel van onbeha-
gen, afstoting en verleiding een uitloper van haar vorige 
werken Angst (2016) en Faust (2017). En zo wordt seks 
betrokken op angst, de duivel, maar ook de vuist. Vier ver-
diepingen boven de voormalige olieopslagtanks pronkt een 
zwarte, marmeren bank van Jenny Holzer (Of  Air, 2017). 
Het opschrift is veelzeggend, als was het het motto van 
Imhofs Sex: ‘Lovers were dying in a collapsed basement/ 
when there was no more air and death forgot to come / who 
gave whom the last drop of  air.’ Tom Engels
 
p Anne Imhof. Sex, was tussen 22 en 31 maart te zien in 
Tate Modern, Turbine Hall, Bankside, Londen.

Architectuur en vormgeving
Dogma. Rooms. In het welbekende Co-op Interieur (1926) 
van architect en kortstondig Bauhaus-directeur Hannes 
Meyer staan slechts enkele gebruiksvoorwerpen: een veld-
bed, een grammofoon, een opvouwbaar tafeltje en dito 
stoeltjes. Hoewel het extra stoeltje aan de muur de mogelijk-
heid om gasten te ontvangen suggereert, lijkt de kamer pro-
visioneel. Zowel de muren als de vloer zijn uit textiel 
gemaakt, wat de suggestie van een nomadisch bestaan ver-
sterkt. De kamer is ontworpen op maat van één persoon, en 
‘bouwen’, aldus Meyer, ‘is een biologisch, geen esthetisch 
proces’. Zijn ontwerp is een centrale referentie in het onder-
zoek naar de geschiedenis en het gebruik van de kamer dat 
architectenbureau Dogma in 2012 opstartte onder leiding 
van Pier Vittorio Aureli en Martino Tattara.
 Dogma’s aandacht voor de kamer past binnen het idee 
van architecturale autonomie dat ook in de essays van 
Aureli tot uiting kwam. Beïnvloed door de politieke kritiek 
van het Italiaanse operaismo en door het denken van figuren 
als Manfredo Tafuri en Aldo Rossi, pleit hij al jaren voor een 
architectonische cultuur die zo min mogelijk aangetast 
wordt door het tirannieke marktdenken. Ook met Rooms 
roept Dogma op tot de mogelijkheid van het tijdelijk bewo-
nen van een kamer, bevrijd van privébezit en los van gen-
der-, klasse- en andere machtsverhoudingen.
 In deSingel betreed je via een steile trap een langwerpige 
ruimte die niet alleen de kamer tot onderwerp maakt, maar 
door schaal en afmetingen het contemplatieve aspect van 
elke kamer benadrukt. Rooms is de ruimtelijke vertaalslag 
van twee publicaties van Dogma. The Room of  One’s Own 
(2017) is een archeologie van de (privé)kamer die een chro-
nologisch overzicht van exemplarische vertrekken combi-
neert met achtenveertig perspectieftekeningen van histo-
risch belangrijke kamers. In Rooms presenteert Dogma 
slechts de tekeningen, tegen de roze geschilderde rechter-
wand, en uitgevoerd in de techniek van de klare lijn om de 
vorm van de kamers zo helder en economisch mogelijk te 
vangen. Waar The Room of  One’s Own vertrekt vanuit de 
beleving van de bewoner, richt Loveless. The Minimum 
Dwelling and its Discontents (2019) zich op architectonische 
oplossingen aan de hand van vijftig bovenaanzichten, in 
Rooms geprint op grijze panelen. Loveless vertelt de geschie-
denis van de minimumwoning, een omstreden en contra-
dictorische typologie geïntroduceerd door de Tsjechische 
dichter en criticus Karel Teige in 1932, en is tegelijkertijd 
een wervend pleidooi voor de ‘universele basiskamer’.
 Met de perspectieftekeningen uit The Room of  One’s Own 
toont Dogma dat de kamer geen neutrale vorm is en, zoals 
Louis Kahn beweerde, geen archetype dat onveranderd 
blijft doorheen de geschiedenis. De kamer is het product van 
historische condities, en van een gestaag compartimentali-
seren, uitsluiten en onderverdelen. Illustraties van de slaap-
kamer in een Romeinse villa (Black Bedroom Cubiculum) of  
de studiolo in de renaissance (Francesco I’s Studiolo) verwij-
zen naar het privilege van de pater familias om zich terug te 
trekken uit het openbare en huiselijke leven. De architec-
tuur van de kamer heeft niet alleen de organisatie van het 
huiselijk leven bepaald, maar ligt ook aan de basis van de 
geboorte van het individu. Zo bracht het burgerlijk concept 
van privacy de ontwikkeling van binnenmuren met zich 
mee, en werd de onderwerping van de vrouw ruimtelijk 
concreet.
 Tegelijk wijst de titel van Dogma’s boek uit 2017, ont-
leend aan een essay van Virginia Woolf, op het emancipato-
risch potentieel dat in de kamer besloten ligt. De kamer is de 
belichaming van interioriteit, een plek waar bewoners hun 
subjectiviteit en hun bestaanscondities vormgeven. De 
impliciete, maar onvervulde belofte van ‘een kamer voor 
jezelf ’ ligt dus, volgens Dogma, besloten in de etymologie 

van het woord room of  raum: het vrijmaken van ruimte voor 
zichzelf. Het terugwinnen van die ruimte staat dan niet lan-
ger in functie van het huiselijke, maar in het teken van een 
beter leven. 
 De bewoners van de kamers uit The Room of  One’s Own 
zijn hoog aangeschreven kunstenaars, intellectuelen en 
historisch belangrijke figuren, van Giorgio Morandi en 
Nasreen Mohamedi tot René Magritte en Lilly Reich. 
Hierdoor krijgt de kamer een sacrale, romantische, bijna 
fetisjistische dimensie, in scherp contrast met de analyti-
sche, gedistantieerde, ‘de-idealiserende’ benadering van 
Loveless aan de overzijde van de tentoonstellingsruimte. 
Hier hangen bestaande architectonische voorbeelden van 
wat wonen zou kunnen zijn, van de kloostercel uit de mid-
deleeuwen tot een motelkamer in de postindustriële wereld. 
De industriële revolutie en de verstedelijking vormden een 
voedingsbodem voor individualisering, die zich manifes-
teert in de exponentiële groei van eenpersoonshuishou-
dens, en ontaardt in een egocentrisch vrijheidsidee. De ant-
woorden van architecten zijn vaak trendy: studio’s, 
micro-units of  microflats gaan nog altijd uit van een huise-
lijk bestaan. De traditionele familiewoning wordt her-
schaald naar een beperktere woonoppervlakte op maat van 
één individu.

De door Dogma gepresenteerde alternatieven doorstaan 
lang niet allemaal de kritiek die Karel Teige met zijn 
Minimumwoning (1932) al leverde op het probleem van het 
‘Existenzminimum’ (het minimum voor een menswaardig 
wonen) dat in Frankfurt tijdens het CIAM-congres van 
1929 gepresenteerd werd als oplossing voor het nijpende 
woontekort. Naar Teiges idee heeft elke mens recht op een 
eigen kamer en moeten overige huiselijke functies gemeen-
schappelijk zijn. Hoe inspirerend zijn voorstel ook mag zijn, 
de haalbaarheid hangt af  van de vormgeving van de 
gemeenschappelijke ruimtes, iets wat Rooms helaas onbe-
sproken laat. Door de kamer, en enkel de kamer, te bespre-
ken, verlegt Dogma het probleem naar de gang, en naar wat 
er op die gang volgt.
 In zijn essay over Moskou geeft Walter Benjamin uitdruk-
king aan zijn minachting voor het comfort van laatnegen-
tiende-eeuwse burgerlijke interieurs, maar geeft hij tegelijk 
toe dat het collectief  bestaan sovjetwerkers vervreemdt van 
de huiselijke ervaring, en hen overlevert aan de publieke 
sfeer. ‘Het bolsjewisme heeft het privéleven afgeschaft […] 
en ruimte is er ook niet meer.’ Het Co-op Interieur en de mini-
mumwoning mogen dan een leven beloven bevrijd van de 
illusie van het huiselijke, de mens is er identiteitsloos en 
inwisselbaar. Een sober leven in gemeenschap kan bevrij-

Dogma: tekening naar Co-op: Interieur (1926) van Hannes Meyer

‘Dogma. Rooms’
deSingel, Antwerpen, 2019, foto Michiel De Cleene
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dend werken, maar het vraagt ook verantwoordelijkheid en 
volharding: individueel comfort opofferen, nieuwe sociale 
contracten afsluiten, bezitsdrang en statuszucht afbouwen, 
en bereid zijn tot een actief, participerend burgerschap. Dat 
geeft Aureli in zijn essay Less is Enough (2013) grif  toe: ‘Er is 
een toenemende belangstelling voor socialere manieren 
van leven, zoals cohousing of  het delen van de huiselijke 
ruimte buiten de familie om. Maar wat zelden wordt bespro-
ken is dat deze manier van leven enige inspanning vereist.’ 
Hoe we wonen is geen geïsoleerde architectuurkwestie, 
maar een fundamenteler probleem, diepgeworteld in de 
structuur van de samenleving. Met Rooms biedt Dogma, in 
tegenstelling tot vele van hun soms paternalistische en 
pragmatische collega’s, geen kant-en-klare oplossing, maar 
voorstellen waarvan de inspanning en het voluntarisme 
van de gebruiker integraal deel uitmaken. Laura Herman

p Dogma. Rooms, tot 16 juni in deSingel, Desguinlei 25, 
2018 Antwerpen.

Publicaties
The Future of  the New. Hedendaagse kunst heeft al lan-
ger het modernistische geloof  opgegeven dat ‘nieuw’ ook 
‘beter’ betekent en artistieke verjonging gelijkstaat met his-
torische vooruitgang. Tegelijk blijft ze doortrokken van het 
streven naar oorspronkelijkheid binnen een omgeving 
waarin innovatie in almaar belangrijkere mate de bron van 
economische meerwaarde vormt, wat voor een beduidend 
versnellingseffect heeft gezorgd in de werelden van weten-
schap, mode of  design en, vooral, de productie van tekens 
of  informatie. Wat houdt artistieke nieuwheid dan nog in? 
En kan die nog een kritische lading claimen in een samenle-
ving waarin creativiteit zowel een kapitalistisch credo als 
een algemeen cultureel gebod is? Deze vragen waren voor 
Thijs Lijster richtinggevend bij het samenstellen van The 
Future of  the New. Artistic Innovation in Times of  Social 
Acceleration. De bundel laat kunstenaars, curatoren en the-
oretici aan het woord, soms letterlijk binnen interviews, 
maar vaker nog in essays.
 De indeling van het boek is alvast goed doordacht. Het eer-
ste deel bevat bijdragen over acceleratie en innovatie, vervol-
gens verschuift de focus richting museum en white cube, als 
instituties die het artistiek nieuwe mee vorm hebben gege-
ven, en afsluitend wordt onder de titel ‘No/New Future’ de 
notie van toekomst apart genomen. Zoals dat bij bundels 
meestal het geval is, wisselen de bijdragen in kwaliteit. 
Weinigzeggend is het essay van Rolando Vázquez dat het 
museum dekoloniaal benadert. De bekende open deuren 
worden ingetrapt, gaande van de relatie tussen eurocentris-
me, moderniteit en kolonialisme tot de slotstelling dat heden-
daagsheid een normatief  begrip is dat het lege nu viert. ‘We 

propose to address the question of  time beyond the enclosure 
of  modern chronology, by mobilizing the no tion of  ‘prece-
dence’,’ betoogt Vázquez, die de politiek correcte retoriek 
perfect beheerst. Het blijft echter volstrekt onduidelijk wat 
precedence juist inhoudt. De bijdrage van samensteller Thijs 
Lijster is gelukkig een stuk helderder. Tegenover de ervaring 
van een continue verandering waarbij tegelijk niets écht 
verandert – zie uiteraard de mode – brengt hij Walter 
Benjamins begrip van ‘nu-tijd’ (Jetztzeit) in stelling. Het ver-
leden heeft in die ‘nu-tijd’ de vorm van een niet geactuali-
seerd potentieel dat blijft aandringen op zijn verwerkelijking: 
de dromen van ‘een beter leven’ die worden belichaamd 
door bijvoorbeeld aftandse objecten, kunnen binnen een 
passende constellatie plots opflakkeren en tot daden aanzet-
ten. Ook dat is een vage en sterk messianistische idee, maar 
de achterliggende intuïtie biedt een duidelijke suggestie over 
hoe het heden zich kan vernieuwen door een dialectische 
wisselwerking met het verleden.
 Net als in Lijsters stuk komt de kunstpraktijk er in de 
meeste bijdragen eerder bekaaid van af. De ondertitel van 
het boek wordt niet helemaal waargemaakt, de nadruk ligt 
op de hoofdtitel: hoe de toekomst van het nieuwe denken? 
In het eerste deel ontvouwen Hartmut Rosa en Nick Srnicek 
& Alex Williams, twee voortrekkers van het zogenaamde 
accelerationisme, in een interview hun basisgedachten 
over het nieuwe. Vanuit een klassieke marxistische visie op 
de spanning tussen productiekrachten en productieverhou-
dingen pleiten Srnicek & Williams voor het versnellen van 

de huidige technische mogelijkheden in de digitale sfeer. 
Benjamin Noys zet deze benadering in zijn essay weg als 
getuigend van een met het futurisme vergelijkbaar estheti-
cisme, wat mij niet terecht lijkt omdat Srnicek & Williams 
met hun boek Inventing the Future al in 2015 het accelerati-
onisme in een meer concreet politiek programma hebben 
vertaald. Rosa pleit dan weer juist niet voor versnelling, 
maar voor een vertraging die meer kansen geeft aan het 
principe van resonantie: openstaan voor en ingaan op een 
jou veranderend appel, van een object of  subject dat inter-
pelleert of  fascineert. Pas naar het einde van beide gesprek-
ken gaat het over hedendaagse kunst. Dat Srnicek & 
Williams weinig met esthetiek en autonome kunst hebben, 
valt gezien hun politiek activistische opstelling te verwach-
ten. Verrassender is de houding van Rosa: volgens hem 
biedt slechts weinig hedendaagse kunst de ervaring ‘that 
there is something there that is truly important in itself  and 
that speaks to us’. Die slotzin, letterlijk, verdiende enig door-
vragen: een gemiste kans.
 Drie bijdragen springen eruit in positieve zin. Franco 
‘Bifo’ Berardo heeft het evenmin over kunst, maar syntheti-
seert in het gesprek met Thijs Lijster wel met verve zijn idee-
en over semio- en necrokapitalisme, de depressieve een-
zaamheid van de precaire creatieve arbeider, en de noodzaak 
om verzet te praktiseren in de vorm van passiviteit, een radi-
caal njet aan de druk tot gedurige productiviteit of  een exo-
dus uit de bestaande hypercompetitieve sociale verhoudin-
gen. Boris Groys heeft het wél uitvoerig over kunst. In 

ANN VERONICA JANSSENS

opening on 02/05/2019  6 - 9 pm
exhibition from 03/05 until 29/06/2019
open thursday - friday from 10 am - 6 pm 
saturday from 2 pm - 6 pm 
or by appointment

Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14, B-2000 Antwerp
tel +32 (0)3 237 11 27 
mob +32 475 44 11 27 
contact@gms.be  www.gms.be

‘Dogma. Rooms’
deSingel, Antwerpen, 2019, foto Michiel De Cleene

Guillaume Bijl, Bügelpresse, Kunstmesse Frankfurt, 1989
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messcherpe bewoordingen beschrijft hij de implosie binnen 
internet van het archief  – het bijhouden van het verleden, 
zoals in het museum – en daarmee van de mogelijkheid om 
het nieuwe te onderkennen tegenover het oude(re). Even 
treffend, ja dodelijk is ’s mans kritiek op de gangbare identi-
teitskunst. Artiesten kunnen nooit een groep represente-
ren, enkel zichzelf  – maar dat weigeren feministische of  
postkoloniale kunstenaars juist. Ze willen in hun artistieke 
praktijk ook geen andere worden, enkel concrete anderen 
(‘the other guy’) veroordelen. Het nettoresultaat is kunst 
die geen nieuwe verschillen in cultuur of  samenleving 
injecteert, maar daarbinnen bestaande onderscheidingen 
klakkeloos reproduceert. 
 Het slotessay van Suhail Malik over ‘ContraContemporary’ 
is een intellectuele tour de force. Ook hij heeft het niet zozeer 
over kunst, maar vooral over hedendaagsheid in het alge-
meen. De eerst op tafel gelegde kaarten ogen bekend: moder-
niteit is synoniem met de verwachting van vooruitgang, 
hedendaagsheid met de posthistorische ervaring dat 
ondanks een permanente vernieuwing van alles echte ver-
andering uitblijft. Deze conditie van ‘defuturity’ of  een 
‘depleted modernity’ komt neer op ‘the contemporaneity of  
additive yet progress-less anthropogenic experience’ die nu 
al een tijdje bekendstaat als postmoderniteit. We leven ech-
ter tegelijkertijd in een ‘contra-postmoderniteit’ die ook 
‘tegen-modern’ en ‘contra-hedendaags’ is. In de werelden 
van Big Data en financiële speculatie of  – in een heel ander 
register – de modellering van klimaatveranderingen wordt 
de onbekende toekomst onophoudelijk (her)berekend met 
het oog op winst en verlies, in brede zin. Binnen dit ‘specula-
tief  tijdscomplex’, dat koerst op breed vertakte digitale net-
werken die de aardbol omspannen, fungeren toekomstver-
wachtingen niet als een horizon, maar veeleer ‘as the present 
and actual premise of  (...) current technical, economic, soci-
al, and symbolic operations’. Terwijl de postmoderniteit à la 
Frederic Jameson bijvoorbeeld vooruitgang noch toekomst 
kent en de gevangene is van een eeuwig nu, is de contra-he-
dendaagsheid verzadigd van ‘toekomstigheid’ – of  juister: 
van een in het heden (her)berekende ‘futurity’ die evenmin 
vooruitgang kent en de toekomst gelijkstelt met een thans 
ingeschatte kans dat X en niet Y zal gebeuren. Net als binnen 
de genormaliseerde postmoderniteit is ook in deze con-
tra-conditie geen plaats voor het nieuwe in de zin van het 
onvoorspelbare, een ‘toekomstigheid’ die letterlijk toekomt, 
ons overkomt en niet ons toebehoort. Politiek én kunst moe-
ten volgens Malik daarom gaan voor een nieuwheid die het 
toekomstige opnieuw mogelijk maakt. Rudi Laermans
 
p Thijs Lijster (red.), The Future of  the New. Artistic Innovation 
in Times of  Social Acceleration, verscheen in 2018 bij Valiz, 
ISBN 9789492095589.

Nieuwsberichten
Witte de With hernoemt expositiezaal. In 2017 riepen 
actievoerders in een open brief  het Rotterdamse Kunst-
centrum Witte de With op om van naam te veranderen. 
Aanleiding was Cinema Olanda, een platform dat deel uit-
maakte van het kunstproject waarmee Wendelien van 
Oldenborgh dat jaar Nederland op de Biënnale van Venetië 
vertegenwoordigde. Daarbij legde cultuurcriticus Egbert 
Alejandro Martina de vraag op tafel hoe ‘een wit instituut 
een kritisch programma kon maken onder de naam van een 
kolonisator’. De naam van de instelling, die in 1990 werd 
opgericht, was simpelweg gebaseerd op de ligging aan de 
Witte de Withstraat. De straat werd in 1871 vernoemd naar 
de zeventiende-eeuwse marineofficier Witte Corneliszoon de 
With (1599-1658), die toen (en nog lang daarna) als een 
nationale held werd beschouwd. De With was onder meer 
vlootvoogd bij de VOC en nam deel aan gewelddadige expedi-
ties zoals de verwoesting van Jakarta in 1619. Ook leidde hij 
een ‘hongi-tocht’ op Ambon, waarbij kruidnagelplantages 
werden vernield om het monopolie voor de VOC te behou-
den. De hele kwestie leidde tot de beslissing bij Witte de With 
om de naam van de instelling op termijn te veranderen. 
Voorlopig is het nog niet zover, maar een hernoeming van de 
tentoonstellingsruimte ‘Zonder titel’ tot ‘Melly’ op de begane 
grond, moet alvast in dit kader van dekolonisatie begrepen 
worden. De ruimte zal een multifunctionele plek zijn, met 
programma’s die actieve betrokkenheid van het publiek 
beogen, zoals een project voor collectief  leren. De naam 
Melly werd voorgesteld door een groep jonge Rotterdammers 
die deelnamen aan een werk-leertraject bij Witte de With, en 
verwijst naar het kunstwerk Melly Shum Hates Her Job van 
kunstenaar Ken Lum, een affiche die in opdracht van Witte 

de With werd gemaakt en sinds 1990 te zien is op de gevel 
van het gebouw. Met dit werk wilde Ken Lum gemeenschap-
pelijke emoties rondom arbeidsomstandigheden en sociale 
mobiliteit ter sprake brengen. De nieuwe naam symboliseert 
meer in het algemeen de aandacht die de instelling wil beste-
den aan collectieve ervaringen vanuit verschillende per-
spectieven. Melly moet de diversiteit van de stad Rotterdam 
en de rijkdom ervan benadrukken. Het proces dat aan de 
hernoeming vooraf  is gegaan, was volgens de instelling 
inspirerend voor het lopende onderzoek naar een nieuwe 
naam voor de instelling. (wittedewith.nl)

Kunsthal Gent opent filmzaal. Kunsthal Gent huldigt op 
vr 24 mei om 19u haar filmzaal in met het gratis openings-
programma Spaces of  Cinema. Naast een performance van 
de Italiaanse Teresa Cos wordt La Région centrale van de 
Amerikaan Michael Snow getoond. De filmzaal is onderge-
bracht in het priesterkoor van de zaalkerk van het voorma-
lige Caermersklooster. De ruimte zal niet enkel gebruikt 
worden voor filmvertoningen, maar ook voor lezingen. Ze 
zal ook de nieuwe uitvalsbasis zijn van Art Cinema OFFoff, 
het Gentse platform dat experimentele film en audiovisuele 
kunst programmeert. (kunsthal.gent en offoff.be)

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

362 Inge Meijer The Plant Collection 112 p 21 x 29,7 cm  € 28,00 ISBN 9789492811530 2019

361 Walid Raad Better be watching the clouds / I want to be able ... 28 p 21 x 29,7 cm  € 19,50 ISBN 9789492811554 2019

360 Katinka Bock Tomorrow’s Sculpture 400 p 21,5 x 29 cm € 42,50 ISBN 9789492811523 2019

359 Suki Seokyeong Kang Black Mat Oriole 240 p 22 x 29 cm € 32,00 ISBN 9789492811547 2019

358 Misha de Ridder high up close by 84 p 24 x 34 cm € 45,00 ISBN 9789492811561 2019

357 Geert Goiris World Without Us 172 p 21,3 x 25,5 cm € 40,00 ISBN 9789492811578 2019

356 Marc Nagtzaam  Regular Features (Vol. I-X, 1992-2019)  272 p + 23 inserts 21,1 x 27,9 cm € 45,00 ISBN 9789492811448 2019

355 Jan Kempenaers Belgian Colonial Monuments 72 p 22 x 22 cm € 24,00 ISBN 9789492811509 2019

354 Erik van der Weijde Bollenveld 32 p 17 x 24 cm € 12,50 ISBN 9789492811493 2019

353 Ari Marcopoulos Entropy 64 p 24 x 33 cm  € 25,00 ISBN 9789492811486 2019

352 Silke Otto-Knapp  Bühnenbilder  128 p  22 x 28 cm € 30,00 ISBN 9780996524131 2019

349 Shirin Sabahi Pocket Folklore 196 p 14,5 x 21,5 cm € 25,00 ISBN 9789492811455 2019

Ken Lum, Melly Shum Hates Her Job, 1990 (met dank aan de kunstenaar)

Opbouw filmzaal Kunsthal Gent, foto Michiel De Cleene
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AIR Antwerpen en Studio Start worden AAIR. Drie 
jaar geleden besloten Studio Start en AIR Antwerpen te 
opereren vanuit dezelfde locatie met de bedoeling een nieu-
we dynamiek op gang te brengen. Die nieuwe dynamiek 
heeft nu geleid tot de oprichting van de kunstenaarsgerich-
te organisatie AAIR, die ‘duurzaam wil bijdragen aan de 
ontwikkeling van de artistieke praktijk van kunstenaars’. 
AAIR zal een lokaal ondersteunend atelierbeleid voeren, 
internationale uitwisselingen en langdurige werkverblijven 
voor kunstenaars uit het buitenland opzetten, een ontwik-
kelingsplatform voor jonge lokale kunstenaars oprichten en 
debatten, symposia en lezingen over residenties en atelier-
beleid organiseren. AAIR vindt onderdak in de directeurs-
woning van de voormalige koekjesfabriek De Beuckelaer, 
achter de Zoo van Antwerpen, waar drie woon- en werk-
plaatsen voor internationale residenten ondergebracht zijn, 
de collectieve werkplaats van het jaarlijks internationale 
ontwikkelingsplatform STRT Kit en het kantoor. (aair.be)

Nieuwe initiatieven in Brussel. Het voormalige gebouw 
van Actiris werd omgedoopt tot Hacktiris en zorgt voor 
huisvesting van meerdere organisaties en in totaal zo’n 140 
kunstenaars. Op de vijfde verdieping huist Level Five, een 
artist-run coöperatieve studio, met kunstenaarsstudio’s, 
bur us en gemeenschappelijke ruimtes. Op de zesde verdie-
ping vinden Overtoon, Jubilee, Constant, OSP, ARP, produc-
tiehuis Fusion Cinema en enkele individuele kunstenaars 
onderdak.
 Aan de Steensstraat in Sint-Gillis opende Eleven Steens, 
een ruimte voor kunst, design, ambachten en architectuur. 
Het initiatief  wil een alternatief  en onafhankelijk platform 
ontwikkelen voor jonge kunstenaars, ontwerpers of  
ambachtslieden en ze in contact brengen met buurtbewo-
ners en met een netwerk van internationale verzamelaars. 
(elevensteens.com)
 Vier internationale galeries ((LambdaLambdaLambda 
(Kosovo), Lulu (Mexico), Misko & Rosen (Japan) en Park 
View / Paul Soto (VS)) richtten de artist and meeting space La 
Maison de Rendez-Vous op aan de Jef  Lambeauxlaan in 
Sint-Gillis. Het moet een experimentele ruimte worden, 
waarbij de initiatiefnemers verbinding willen maken met de 
Brusselse context. (lamaisonderendezvous.com)
 In het voormalige Nour haarsalon en de Alberttuin in 
Anderlecht startten een aantal Brusselse onafhankelijke 
kunstruimtes een nieuw initiatief. Met Château Nour wil-
len Clovis XV, Komplot, mòsso, Rectangle en Superdeals 
kunst en experiment koppelen aan een lokale dynamiek. 
(chateaunour.be)
 Albert Baronian werkt sinds 4 april samen met Renos 
Xippas in de nieuwe galerie Baronian Xippas, gehuisvest in 
de voormalige Albert Baronian Gallery. (baronianxippas.
com)

Wissels
Monika Szewczyk is nieuwe directeur De Appel. Het 
centrum voor hedendaagse kunst De Appel Amsterdam 
heeft de in Polen geboren en in Canada opgegroeide kunst-
historicus Monika Szewczyk aangesteld als nieuwe direc-
teur. Ze volgt Niels Van Tomme op, die de instelling in 2018 
verliet naar aanleiding van zijn nieuwe aanstelling als 
directeur van Argos. Szewczyk werkte eerder als curator bij 
de Canadese Vancouver Art Gallery en bij het Logan Center 
for the Arts in Chicago. Bij Witte de With werkte ze als hoofd 
publicaties en ze was docent aan onder meer de Emily Carr 
University of  Art and Design in Vancouver, het Piet Zwart 
Institute in Rotterdam en de Bergen National Academy of  
the Arts. Szewczyk, die ook een bachelor behaalde in 
Internationale Betrekkingen, verhuisde in 2014 naar 
Athene om er te werken aan Learning from Athens, het 
‘Griekse luik’ van Documenta 14. Szewczyk zal tegen 2021 
nieuwe huisvesting moeten vinden voor De Appel en ziet 
dat als een gelegenheid voor een institutionele vernieu-
wing. Ze zal daarbij vertrekken van de vraag ‘hoe we onze 
collectieve verlangens kunnen herdefiniëren door middel 
van kunst en samen onze gedeelde ruimtes kunnen vorm-
geven’. (deappel.nl)

Directeur Anne-Claire Schmitz verlaat La Loge. Na 
zeven jaar verlaat Anne-Claire Schmitz in juli de Brusselse 
presentatie-instelling La Loge. La Loge werd in 2012 opge-
richt door de Belgische architect en filantroop Philippe 
Rotthier, met het oog op ‘dialoog en experiment binnen het 
veld van de kunst, de architectuur en de theorie’. Anne-
Claire Schmitz heeft op grond van deze missie La Loge uitge-

bouwd tot een instelling met een coherent programma, 
onder meer dankzij lokale en internationale samenwerkin-
gen. La Loge zal tijdens de komende maanden op zoek gaan 
naar een nieuwe directeur. (la-loge.be)

Museum van Bommel van Dam stelt nieuwe direc-
teur aan. Paulo Martina is sinds 1 mei de nieuwe directeur 
van Museum van Bommel van Dam in Venlo. Martina 
(°1964) is kunsthistoricus en was de voorbije negen jaar 
directeur-bestuurder van Museum Dr8888. Onder zijn lei-
ding is dat museum uitgegroeid van een Fries streekmuse-
um tot een nationaal museum voor moderne kunst. Hij was 
onder meer lid van de stuurgroep 100 jaar De Stijl - From 
Mondriaan to Dutch Design en participeerde in DADA 100. 
Het wordt zijn taak om het museale profiel van Museum 
van Bommel van Dam verder te ontwikkelen, als een stede-
lijk museum voor moderne en hedendaagse kunst, en daar-
bij ook samen te werken met het nabijgelegen Limburgs 
Museum. Hij krijgt de kans om dat te doen op een nieuwe 
locatie: het voormalige Rijksmonumentale postkantoor 
aan de Keulsepoort, waar het museum nu reeds tijdelijk 
ondergebracht is, wordt tegen 2021 onder leiding van 
architectenbureau Bierman Henket grondig verbouwd. 
(vanbommelvandam.nl)

Hanne Hagenaars nieuwe conservator moderne en 
hedendaagse kunst Fries Museum. Kunsthistoricus 
Hanne Hagenaars volgt bij het Fries Museum Eelco van der 
Lingen op als conservator moderne en hedendaagse kunst. 
Ze heeft voordien als docent gewerkt bij de Willem de 
Kooningacademie, de Hogeschool voor de Kunsten / Artez 
in Arnhem, de Gerrit Rietveld Academie en de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunst. Van 2003 tot 2013 was ze 
hoofdredacteur van het kunstmagazine Mister Motley, 
waarvan ze ook initiatiefnemer was. Ze was curator bij 
onder andere Arti et Amicitiae (Amsterdam), Kunst-
vereniging Diepenheim, De Paviljoens in Almere, het 
Sandberg Instituut, Biënnale Gelderland, De Garage 
Rotterdam, Museum het Valkhof  en recent in Museum 
Kranenburgh. (friesmuseum.nl)

Lezingen
Lezingen in L’iselp. Wo 15 en 22 mei spreekt socioloog en 
kunstcriticus Benoît Dusart over ons geloof  en onze institu-
tionele verbeelding binnen het veld van de kunst, vertrek-
kende vanuit de ‘affaire Brancusi’, waarbij de Amerikaanse 
douane op 20 oktober 1926 een twintigtal sculpturen van 
Constantin Brancusi in beslag nam (vervoerd door Marcel 
Duchamp) met als argumentatie dat het geen kunstwerken 
waren, maar handelsproducten onderworpen aan invoer-
rechten. Do 16 en 23 mei spreekt kunstcriticus Marion Zilio 
over het ‘ik’ en hoe het wordt vormgegeven, via het gezicht, 
door middel van maskers tot selfies. Di 4 juni spreekt cura-
tor en kunstcriticus Guillaume Désanges over Thomas 
Hirschhorn aan de hand van het project le Musée précaire 
Albinet uit 2004. Di 11 juni gaat Phillip Van den Bossche in 
op het biografische in het oeuvre van Jef  Geys. Wo 12 juni 
overloopt kunsthistoricus Pierre-Yves Desaive het oeuvre 
van Wim Delvoye naar aanleiding van zijn tentoonstelling 
in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. Telkens om 
18u in L’iselp, Waterloosesteenweg 31, Brussel. (iselp.be)

De Pont – lezingen. Tijdens de maandelijkse avondschool 
behandelt Marie-José Eijkemans steeds één kunstenaar uit 
de collectie: Do 16 mei Michel François, do 20 juni Rineke 
Dijkstra. In de serie In het kader van... spreekt Rebecca 
Nelemans op do 27 juni over Luc Tuymans en de moeizame 
verhouding tussen schilderkunst en het ware... Telkens om 
18u45. Do 23 mei om 16u30 is er een mastertalk door 
Mette Sterre over een nieuwe ethiek door het verwringen 
van het menselijke lichaam. De Pont, Wilhelminapark 1, 
Tilburg. (depont.nl)

Het Nieuwe Instituut - Symposium Neuhaus. Vanaf  19 
mei staat de programmering van Het Nieuwe Instituut vier 
maanden in het teken van ‘meer-dan-menselijke kennis’. 
Onder de noemer Neuhaus opent er, honderd jaar na de 
oprichting van het Bauhaus, een tijdelijke academie die 
gericht is op niet-antropocentrische kennis: ‘Wat als men-
sen leren denken, waarnemen en ontwerpen volgens de 
belangen en mogelijkheden van dieren, planten, robots en 
microben?’ Za 18 mei opent Neuhaus met een experimen-
teel symposium met bijdragen van onder meer Annika 
Kappner, Cooking Sections (Daniel Fernández Pascual en 

Alon Schwabe), Elaine Gan, Elisa Yvelin, Erinma Ochu, 
Federico Campagna, Grâce Ndjako, Menno Schilthuizen, 
The Otolith Group (Anjalika Sagar en Kodwo Eshun), 
Patricia MacCormack, Tabita Rezaire. Het Nieuwe Instituut, 
Museumpark 25, Rotterdam. (hetnieuweinstituut.nl)

Colour Critique – een symposium over kleur als mid-
del voor smaak, ervaring en waardering in de ten-
toonstellingsruimte. Vr 24 mei van 13u30 tot 18u orga-
niseert het Frans Hals Museum een symposium naar 
aanleiding van de transformatie van de expositieruimten 
van het museum tijdens de tentoonstelling Ruis! Frans Hals, 
Anders. In een tweede fase van de tentoonstelling worden de 
kunstwerken getoond in een niet-neutrale omgeving: de 
wanden werden veranderd van wit naar een geelgroene 
kleur die steeds intenser wordt. Tijdens het symposium zal 
de vraag hoe kleurgebruik in de tentoonstellingsruimte his-
torisch gezien is veranderd worden gerelateerd aan ontwik-
kelingen in de bredere visuele cultuur en entertainmentin-
dustrie, waar musea steeds meer deel van uitmaken. 
Sprekers zijn India Mahdavi (ontwerper, architect, colorist, 
Parijs), Daniel Morgenthaler (conservator Helmhaus 
Zürich), Lynne Kouassi (kunstenaar, Zürich), Charlotte 
Klonk (professor voor kunst en nieuwe media aan de 
Humboldt Universiteit van Berlijn), Jessica Stockholder 
(kunstenaar verbonden aan de University of  Chicago en 
Wissenschaftskolleg in Berlijn) en Steven ten Thije (conser-
vator collecties Van Abbemuseum, Eindhoven). Toegang 
€ 10. Frans Hals Museum – Hal, Grote Markt 16, Haarlem. 
(franshalsmuseum.nl)

Dordtyart – lezingen. Dordtyart plant binnen het sei-
zoensthema ‘verschijnen/verdwijnen’ volgende kunste-
naarslezingen: do 30 mei Barbara Visser, do 13 juni 
Marjoleine de Vos, do 27 juni Maarten Doorman, do 11 juli 
Koen Vanmechelen. Telkens om 20u in DordtYart, 
Maasstraat 11, Dordrecht. (dordtyart.nl)

Constantin Brancusi, Oiseau dans l’espace, 1923
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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
❑ ‘Dialogues with people’ – Imogen 
Stidworthy [tot 30/6] 

Antwerpen

AAIR Antwerpen
❑ ‘Null Island’ – Tianzhuo Chen, Alexis 
Gautier, Runo Lagomarsino, Cristina 
Lucas, Koba De Meutter & Mohamad 
Kanaan, Monica Restrepo & Ana Maria 
Millán [25/5 tot 10/6] 

Art gallery De Wael 15
❑ Greet Billet [tot 26/5] ❑ ‘On Paper 
– Group exhibition’ [2/6 tot 23/6] ❑ ‘Short 
Film Festival WKND’ [29/6 tot 30/6] 

Artelli Gallery
❑ ‘Streets and Stones’ – Liesbet Bussche 
[tot 29/6] 

Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
❑ ‘The Crime of Mr Adolf Loos. A group 
exhibition curated by Alistair Hicks’ [tot 
25/5] ❑ ‘Unfinished Paintings. Charles 
Rosenthal. Curated by Jill Silverman van 
Coenegrachts’ – Ilya & Emilia Kabakov 
[tot 31/8] ❑ ‘Proximi Mei Meum 
Fundamentum’ – Renato Nicolodi [6/6 
tot 24/8] ❑ Yuko Nasaka [6/6 tot 31/8] 

B scene
❑ ‘TRANSPORTABLE’ – Luc Deleu – 
T.O.P. office [tot 9/6] 

deSingel Internationale Kunstcampus
❑ ‘The House of the Explorer’ – 
Bovenbouw Architectuur [tot 16/6] 
❑ ‘De verdwenen stad’ – Malgorzata 
Maria Olchowska [tot 16/6] ❑ ‘Rooms’ 
– Dogma [tot 16/6] ❑ ‘BWMSTR Label 
/ Ruimte voor sloop’ [tot 16/6] 

Eva Steynen.Deviation(s)
❑ Nick Hullegie [17/5 tot 22/6] 

FotoMuseum (FoMu)
❑ ‘Photobook Belge – de ontwikkeling van 
het Belgische fotoboek, van het midden van 
de 19e eeuw tot vandaag’ [tot 6/10] 
❑ ‘Enghelab Street, A Revolution through 
Books. Iran 1979-1983’ – Hannah Darabi 
[tot 9/6] ❑ Sébastien Reuzé [tot 9/6] 
❑ ‘Restricted Images. Made with the 
Warlpiri of Central Australia’ – Patrick 
Waterhouse [tot 9/6] ❑ ‘Maan/ Moon’ [28/6 
tot 6/10] ❑ ‘Rebel lives. The Lord Resistance 
Army from the Inside’ [28/6 tot 6/10] 

Galerie Annette De Keyser
❑ ‘25 Years For A Better World (part II) 
‘ – Robert Cash, Marc Claes, 
Nassermann, Oliviero Rainaldi, Francesco 
Russo, ManfreDu Schu, Mariëlle Soons, 
Lore Vanelslande, Lotte Vanhamel [tot 
22/6] 

Galerie Annie Gentils
❑ ‘Code Carambole’ – Pieter Laurens 
Mol & Kris Fierens [tot 14/7] 

Galerie Micheline Szwajcer
❑ Ann Veronica Janssens [tot 29/6] 

Keteleer Gallery
❑ ‘Voies de têtes’ – Fabien Mérelle 
[16/5 tot 30/6] ❑ ‘And she saw that it 
was good’ – Elly Strik, Sandra Vásquez 
de la Horra, Ingeborg Lüscher [16/5 tot 
30/6] 

Kunsthal Extra City
❑ ‘Deadly Affairs’ – Don´t Follow the 
Wind, Jessika Khazrik, Adrien Tirtiaux, 
Natascha Sadr Haghighian & Ashkan 
Sepahvand... [tot 30/6] ❑ ‘De keuze van 
Ria Pacquée: Elias Cafmeyer’ [18/5 tot 
30/6] 

LLS Paleis
❑ ‘Affiniteiten#2’ – Carla Arocha – Luc 
Tuymans / Lucia Bru – Angel Vergara [tot 
23/6] 

M HKA
❑ ‘De Collectie’ [tot 5/4/2020] 
❑ ‘AM-BIG-YOU-US LEGSICON’ – 
Laure Prouvost [tot 19/5] ❑ ‘Troebel 
Neyntje – Shelf Publishing’ [tot 2/6] 
❑ ‘HISK at M HKA: Failures of 
Cohabitation’ [16/5 tot 19/5] 
❑ ‘Reaching Out. Hommage aan Jan Cox’ 
[18/5 tot 1/9] ❑ ‘Leon Van Essche – Een 
keuze uit het archief’ [18/5 tot 1/9] 
❑ ‘SWEEP, TAP, SWOOOOOP’ – Hedwig 
Houben [18/5 tot 25/8] ❑ ‘Lake View 
Limited Offer’ – Sveta Shuvaeva [18/5 
tot 1/9] ❑ ‘Amberes – Roberto Bolaño’s 
Antwerpen’ – Steven Willats, Sophie 
Podolski, Alain Robbe-Grillet, Gordon 
Matta-Clark, Anne-Mie Van 
Kerckhoven... [7/6 tot 15/9] 

Marion de Cannière 
❑ ‘A salute to the wheel’ – Leon Vranken 
[16/5 tot 29/6] ❑ ‘Paved flowers’ – 
Liesbeth Henderickx [16/5 tot 29/6] 

MAS – Museum aan de Stroom
❑ ‘Le Corbusier. Linkeroever-
Chandigarh’ [tot 18/8] 

Middelheimmuseum
❑ ‘They are looking at us, we are looking 
at them’ – Ria Pacquée [25/5 tot 22/9] 
❑ ‘Earthbound’ – Ana Mendieta [25/5 
tot 22/9] 

Ruimte Morguen
❑ ‘The hour between dog and wolf : 
L’heure entre chien et loup’ – Frederick 
Bell and Steven Scott [tot 19/5] 

Shoobil galerie
❑ ‘Radical Gestures’ – Ulrike Mundt 
[16/5 tot 30/6] 

Tim Van Laere Gallery
❑ ‘KUNST KUNST KUNST’ – Adrian 
Ghenie, Jonathan Meese, Rinus Van de 
Velde [tot 19/5] ❑ ‘All my Friends are 
Wild’ – Kati Heck [23/5 tot 6/7] 

Tommy Simoens
❑ ‘Family Portrait 2015-2018’ – Aneta 
Bartos [tot 25/5] 

Zeno X Gallery
❑ Philip Metten [16/5 tot 29/6] 
❑ ‘Syzygy’ – Anne-Mie Van Kerckhoven 
[16/5 tot 29/6] 

Asse

Galerie De Ziener
❑ ‘een groep’ – Werner Cuvelier, Aaron 
Daem, Bart De Zutter, Raf Thys, Elke Van 
Kerckvoorde, Maurice Wyckaert [26/5 
tot 23/6] 

Brugge

Arentshuis
❑ ‘De sleutel tot alle kunsten. 
Meestertekeningen uit het Brugse 
prentenkabinet’ [tot 18/8] 

Sint-Janshospitaal
❑ ‘De Mena, Murillo en Zurbaran. 
Meesters van de Spaanse Barok’ [tot 6/10] 

Brussel

ADAM – Brussels Design Museum
❑ ‘Designing the Night’ [tot 29/9] 
❑ ‘Spaces. Interior design evolution’ 
[29/5 tot 3/11] 

ARGOS centrum voor audiovisuele 
kunsten
❑ ‘There all is order and beauty – 
collaboration with Contretype – Centre 
pour la photographie contemporaine’ 
– Esther Johnson, Meggy Rustamova, 
Satoru Toma, Joëlle de La Casinière, 
Philippe Herbet, Thomas Bernardet... 
[18/5 tot 14/7] ❑ ‘Aphasia’ – Jelena 
Jureša [19/5 tot 14/7] 

Beursschouwburg
❑ ‘Mural: Bert Huyghe’ [tot 1/6] ❑ ‘Soft 
News’ – Charline Tyberghein [tot 1/6] 

Botanique
❑ ‘OVERLAP/S’ – Peter Downsbrough 
[6/6 tot 11/8] 

BOZAR 
❑ ‘Archives & Musée de la Littérature: 
Je vous regarde. Literaire sporen uit 
Franstalig België’ [tot 30/6] ❑ ‘Bernard 
van Orley. Brussel en de Renaissance’ 
[tot 26/5] ❑ ‘Helga Humming’ – Anouk 
De Clercq / Vessel, Helga Davis [tot 
26/5] ❑ ‘Troubled Waters!’ – Marie-Jo 
Lafontaine [tot 26/5] ❑ ‘Prenten in de 
eeuw van Bruegel’ [tot 23/6] ❑ ‘The 
landscapes of Bruegel. A Research 
Project by Bas Smets’ [tot 23/6]  
❑ ‘De zeven hoofdzonden – video-
installatie’ – Antoine Roegiers [tot 23/6] 
❑ ‘Its walls, floors, ceiling and windows’ 
– Richard Venlet [tot 19/5] ❑ ‘Praxis’ 
– Dierendonckblancke [tot 23/6]  
❑ ‘De Ronde van Frankrijk 1969 van 
Eddy Merckx’ – Jef Geys [tot 1/9] 
❑ ‘Incarnations. African Art as 
Philosophy’ [28/6 tot 6/10]  
❑ ‘The Twelfth Time Zone: A Report 
from Russia ‘ [28/6 tot 8/9] 

CENTRALE for contemporary art
❑ Sophie Whettnall – Etel Adnan [tot 
4/8] ❑ Jérôme Tellier [tot 2/6] 
❑ Pascale Valcke [tot 2/6] 

CIVA Stichting
❑ ‘Kinderstad’ [tot 31/12/2021]  
❑ ‘The act of building, een co-productie 
met het Vlaams Architectuurinstituut’ – 
BC architects [tot 2/6] 

Contretype
❑ ‘Koungo Fitini – Problèmes mineurs’ 
– Arnold Grojean (lauréat des 
‘Propositions d’artistes 2018) [tot 26/5] 
❑ ‘Le bout du monde’ – Lynn 
Vanwonterghem [tot 26/5] ❑ ‘Altérités’ 
– Antonio Jiménez Saiz, Lionel Jusseret, 
Michel Loriaux, Fanny Le Guellec, 
Sabine Meier. Commissariat: Danielle 
Leenaerts [5/6 tot 1/9] 

Fondation A Stichting
❑ ‘Cette maison n’est pas à vendre’ – 
Georges Senga [tot 30/6] 

Galerie Greta Meert
❑ Pieter Vermeersch [tot 6/7] 
❑ Michael Venezia [tot 6/7] 

Hopstreet
❑ ‘Window #19: Thomas Raat invited by 
Christophe Floré’ [tot 6/7] ❑ ‘Visible 
– Invisible’ – Joachim Grommek, Marcia 
Hafif, Matts Leiderstam, Fabrice 
Souvereyns, Freddy Van Parys, Dan van 
Severen [tot 6/7] 

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
❑ ‘Waiting to blossom – Constallations’ 
– Pascale Barret [tot 8/6] ❑ ‘Unexistant’ 
– Alec De Busschère [tot 8/6] ❑ ‘Sly 
Composition. Exposition de fin d’études 
du master en Pratiques de l’exposition de 
l’ArBA-EsA’ [20/6 tot 29/6] 

Jan Mot
❑ Rineke Dijkstra [tot 1/6] 

KANAL – Centre Pompidou
❑ ‘Commissions’ – Raffaella Crispino, 
Simona Denicolai & Ivo Provoost, 
Suchan Kinoshita, Emmanuel Van der 
Auwera... [tot 30/6] ❑ ‘ The home movie 
factory by Michel Gondry’ [tot 30/6] 
❑ ‘Ieder zijn huis. De woning in 
Belgisch-Congo: 1945-1960’ [tot 10/6] 
❑ ‘Le lion, sa cage et ses ailes 
(1975-1976)’ – Armand Gatti [tot 30/6] 
❑ ‘ As found. Prospective heritage’ [tot 
30/6] ❑ ‘Public area’ – Pascale 
Marthine Tayou – Jean Tinguely [tot 
30/6] ❑ ‘Station to Station’ – Jean 
Prouvé, Toyo Ito, Ross Lovegrove, 
Martial Raysse... [tot 30/6] ❑ ‘House 3. 
By ALICE, laboratoire d’architecture 
suisse’ [tot 30/6] ❑ ‘ RE-BUILDING 
CASS. The little city inside the building’ 
[tot 30/6] ❑ ‘Red and white ‘ [tot 30/6] 
❑ ‘Children’s Games’ – Francis Alÿs [tot 
19/5] ❑ ‘De gevel van het Hotel Aubecq’ 
[tot 30/6] ❑ ‘one, two, many’ – Manon 
de Boer [tot 22/5] ❑ ‘The Super-8 
Trilogy’ – Ericka Beckman [tot 19/5] 
❑ ‘Mere Constructions’ – Stenberg 
brothers, GRAV (Groupe de recherche en 
arts visuels), Carl Andre, Sol Lewitt, 
Larry Bell, Jeppe Hein, Haegue Yang... 
[tot 30/6] ❑ ‘Phantom Offices – design 
objects from the collections of 
MNAM-CCI, Centre Pompidou and 
ADAM – Brussels Design Museum’ [tot 
30/6] ❑ ‘As Seen – Architectuurfoto’s’ 
[tot 30/6] ❑ ‘La Cambre at Kanal – 
Centre Pompidou!’ [14/6 tot 28/6] 

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
❑ ‘Bruegel. Unseen Masterpieces. When 
art meets technology’ [tot 16/3/2020] 
❑ ‘Portretten van Frans Hals. Een 
familiereünie’ [tot 19/5] ❑ ‘Dutch 
Spring. Kabinet der heerlijkste 
Tekenwerken. Selectie achttiende-
eeuwse Nederlandse tekeningen uit de 
KMSKB-collectie’ [tot 19/5] ❑ Wim 
Delvoye [tot 21/7] ❑ ‘Behind the 
Curtain’ – Thomas Lerooy [tot 18/8]  
❑ ‘4 MY’s +’ – Agnès Guillaume [tot 28/7] 

La Loge
❑ ‘Despina’ – Zoë Paul [tot 29/6] 

La Verrière
❑ ‘Matters of Concern’ – Lois 
Weinberger, Jos de Gruyter & Harald 
Thys, Jean-Luc Moulène, Shoshanah 
Dubiner, Mamadou Michel N’Diaye... [tot 
6/7] 

Mendes Wood DM
❑ Paulo Nazareth [tot 1/6] ❑ Sonia 
Gomes [8/6 tot 3/8]

Meunier Museum
❑ ‘Labour – gecureerd door “Komplot”’ 
– Kasper Bosmans, Aline Bouvy, Marina 
Pinsky & Jonathan Boutefeu, Cléo Totti... 
[tot 15/7] 

Rossicontemporary
❑ ‘Noumènes’ – Marie Rosen [tot 13/7] 

Schönfeld Gallery
❑ ‘You’ve changed’ – Tina Berning [tot 
6/7] 

Société
❑ ‘Calculated Chance’ – Man Ray, 
Herman de Vries, Peter Struycken, Michel 
François, David de Tscharner, Marine 
Hugonnier, Elsa Werth... [tot 29/6] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
❑ ‘Illusion Brought Me Here’ – Mario 
García Torres [17/5 tot 18/8] 
❑ ‘Multiple Transmissions : Art in the 
Afropolitan Age’ – Nelson Makengo, 
Jean Katambayi, Georges Senga, Sinzo 
Aanza, Simnikiwe Buhlungu... [25/5 tot 
18/8] 

Xavier Hufkens
❑ ‘Mixed Bag’ – Paul McCarthy [tot 
25/5] ❑ Josh Smith [7/6 tot 13/7]

Charleroi

BPS 22
❑ ‘Black Horizon’ – Erik Bulatov / 
Andrei Molodkin [tot 19/5] ❑ ‘Extra 
View – Variations sur les mêmes thèmes’ 
– Stijn Cole – Marthe Wéry [tot 19/5] 
❑ ‘De ta salive qui mord’ – Sanam 
Khatibi [tot 1/9] ❑ ‘MX Temple’ – Xavier 
Mary [8/6 tot 1/9] 

Musée de la Photographie
❑ ‘Roman-photo, en collaboration avec le 
Mucem ‘ [25/5 tot 22/9] ❑ ‘Pays de 
papier. Les livres de voyage’ [25/5 tot 
22/9] ❑ ‘Splendide isolement. Collection 
Bruno Vermeersch ‘ [25/5 tot 22/9] 
❑ ‘Galerie du Soir : Laure Winants’ 
[25/5 tot 22/9] ❑ ‘Boîte noire : Noor 
présente Tanya Habjouqa, Francesco 
Zizola, Pep Bonet’ [25/5 tot 22/9] 

Deinze

Galerie D’APOSTROF
❑ ‘This is Then’ – Frank Depoorter & 
Francis Bekaert [tot 2/6] ❑ ‘Bloed, een 
beeldverhaal’ – Joris Vermassen [23/6 
tot 7/7] 

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
❑ ‘Fringe’ – William N. Copley, Saskia 
Pintelon, Jenny Watson [tot 26/5]  
❑ ‘Vijf kunstenaars uit het archief en de 
collectie van Jan Hoet’ – Marina 
Abramovic, Michael Buthe, Mario Merz, 
Panamarenko, Royden Rabinowitch [tot 
26/5] ❑ ‘Collectiepresentatie: MDD / 
collectie Matthys-Colle, collectie 
Cooreman en andere private collecties’ 
[30/6 tot 29/9] 

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst
❑ ‘And then we take it from here’ – 
Chloé Op de Beeck [tot 16/6] 

Gaasbeek

Kasteel van Gaasbeek
❑ ‘Feast of Fools. Bruegel herontdekt’ 
– James Ensor, Valerius De Saedeleer, 
Otto Dix, Marcel Broodthaers, Jan Van 
Imschoot, Pascale Marthine Tayou, 
Emmanuelle Quertain... [tot 28/7] 

Gent

BARBÉ-URBAIN
❑ ‘ZWRT. Group show with focus on 
black & white abstract works on various 
media’ [17/5 tot 23/6] 

Design Museum Gent
❑ ‘Hybrid Heads, een project van 
Daniela Dossi en Manoeuvre’ [tot 10/6] 
❑ ‘Belgian Design: Generous Nature’ 
[17/5 tot 29/9] ❑ ‘Dieren op maat. 
Design tussen mens en dier’ [17/5 tot 
29/9] 

Galerie Jan Dhaese
❑ ‘The Ship’ – Pavel Braila [tot 16/6] 
❑ ‘Disclosure’ [7/7 tot 4/8] 

Galerie S & H De Buck
❑ ‘Across the Borders’ – David 
Alexander Flinn, Erika Keck, Gerald 
Collins, HRH PR met Envoy-Gallery New 
York o.l.v. Jimi Dams [tot 26/5] 

Herbert Foundation
❑ ‘The Konrad Fischer Years / 1964 – 
1978’ [tot 2/6] ❑ ‘Time Extended / 
1964-1978. Part III. Works and 
Documents from the Herbert Foundation’ 
– Marcel Broodthaers, Daniel Buren, 
Luciano Fabro, Dan Flavin, Gilbert & 
George, Sol LeWitt, Lawrence Weiner... 
[tot 2/6] 

HISK – Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten
❑ ‘HISK Open Studios’ [24/5 tot 27/5] 

Kiosk
❑ ‘Family Nexus’ – Sophie Nys [tot 14/6] 

Kristof De Clercq Gallery
❑ ‘Upbringing’ – Evi Vingerling [tot 16/6] 

Kunsthal Gent 
❑ ‘Spatial Intervention KHG#01’ – 
Olivier Goethals [tot 31/5/2022] 
❑ ‘Endless Exhibition’ – Prem 
Krishnamurthy [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] ❑ ‘International 
Collection of Small-Scale Printed 
Objects (curated by Syndicat)’ – Adrian 
Piper, Mevis & Van Deursen, Jonathan 
Monk, ÅBÄKE, GRAPUS... [tot 16/6] 
❑ ‘Opening weekend Art Cinema OFFoff 
at Kunsthal Gent: Spaces of Cinema’ 
[24/5 tot 26/5] ❑ ‘Kunsthalle São Paulo: 
Ce qu’il y a derrière’ – Manoela 
Medeiros [24/5 tot 8/9] ❑ ‘Everything in 
this world has two handles’ – Rudy 
Guedji [24/5 tot 1/6] ❑ ‘Housebroken’ 
– Nina Beier [25/5 tot 1/6] 

Museum voor Schone Kunsten Gent
❑ ‘Restauratie Lam Gods’ [tot 31/12] 
❑ ‘Written Room’ – Parastou Forouhar 
[tot 31/12] ❑ ‘Van Bosch tot Tuymans: 
een vitaal verhaal. Herinrichting van de 

vaste collectie’ [tot 31/12]  
❑ ‘De Pantoloog (danke Schön)’ – 
Patrick Van Caeckenbergh [tot 
21/10/2022] ❑ ‘Verticals’ – Ria 
Verhaeghe [tot 21/10/2022] ❑ ‘MSK en 
S.M.A.K. Heen & Terug – n.a.v. 20 jaar 
S.M.A.K. ‘Wirtschaftswerte’ (1980) / ‘Le 
Décor et son Double’ (1986 & 2011) / 
‘The Aeromodeller’ (1969-1971)’ – 
Joseph Beuys, Daniël Buren, 
Panamarenko [tot 29/9] 

SMAK
❑ ‘De Collectie (1). Highlights for a 
Future’ [tot 29/9] 

VANDENHOVE Centrum voor 
Architectuur en Kunst / UGent
❑ ‘Albrecht Dürer: de prentencollectie 
van de UGent, geschonken door de 
Belgische schilder en verzamelaar Adolf 
Pieter Sunaert (1825-1876)’ [tot 22/6] 

Hasselt

CIAP
❑ ‘Growlers, Cracklers & Bursters’ – 
Christoph De Boeck, Esther Venrooy, 
Floris Vanhoof, Robert Soroko, Anna 
Godzina... [31/5 tot 1/9] 

Cultuurcentrum Hasselt
❑ ‘Festival van de Controle. Concept: 
Sarah Van Marcke – Curator: Thierry 
Vandendriessche’ – Chaim van Luit, 
Roman Signer, Guy Cassiers, Amalia 
Pica, Fischli & Weiss, Francis Alÿs... [tot 
16/6] 

KRIEG
❑ ‘Battlefield ReX’ – Margaret Haines 
[tot 2/7] 

Z33
❑ ‘Shoot the Women First’ – Navine G. 
Khan-Dossos [tot 26/5] ❑ ‘Dissidence 
– Quilting Against’ – Pinar & Viola, Raf 
Simons, Charlotte Maëva Perret, Shayli 
Harrison, Aya Kawabata... [tot 26/5] 

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – 
CID
❑ ‘Hors Pistes Nuuk’ [tot 19/5] 
❑ ‘Design orienté verre. La collection du 
Cirva ‘ [tot 26/5] ❑ ‘Design on air’ [23/6 
tot 13/10] 

MAC’s – Grand-Hornu
❑ ‘L’Archive des ombres’ – Fiona Tan 
[tot 1/9] 

Ittre

Musée Marthe Donas
❑ ‘Peindre (dans) le Brabant wallon’ 
– Anto-Carte, Frans Depooter, Andrée 
Bosquet, Marthe Donas [tot 2/6] 
❑ ‘Marthe Donas, un parcours’ [8/6 tot 
14/7] 

Jabbeke

Permekemuseum
❑ ‘Het verhaal van de visser in beelden 
– Taferelen uit de Mu.ZEE-collectie’ – 
Constant Permeke, Constantin Meunier, 
Oscar Jespers... [tot 16/6]  
❑ ‘Wintrum Frod’ – Orla Barry en Els 
Dietvorst [6/7 tot 3/11] 

Kasterlee

Frans Masereel Centrum
❑ ‘WMDYWTL? by Åbäke, Radim Peško 
and FMC’ [30/6 tot 15/9] 

Kemzeke

Verbeke Foundation
❑ ‘Mailart: Ko de Jonge / Presentatie 
van ‘Ballustrada’, literair tijdschrift voor 
poëzie en mailart’ [tot 27/10] 
❑ ‘COMING FULL CIRCLE’ – Peter 
Beyls [tot 27/10] ❑ ‘Ursonate First 
Movement’ – Jack Ox [tot 27/10] 
❑ ‘Inflatable’ – Stan Wannet [tot 27/10] 
❑ ‘Coupee Collage Collective / BCC#1. 
Belgian Contemporary Collages @
Verbeke Foundation’ – Wim Maes, David 
Boon, Eva Vermeiren, Thijs van der 
Linden, Annelies Vanoost, Frederic 
Castiau, Jolien De Roo, Dirk Van [tot 
27/10] ❑ ‘Collage museum: Nieuwe 
aanwinsten’ [tot 27/10] 

Knokke

Galerie Ronny Van de Velde
❑ ‘HORS COMMERCE IS OOK 
COMMERCE’ – Leo Dohmen, George 
Grosz, Marcel Broodthaers, Keith Haring, 
Michel François, Panamarenko, Walter 
Swennen... [tot 26/5] ❑ ‘Orson Welles 
(1915-1985) – 95 original drawings by 
Orson Welles for the movie THE TRIAL’ 
[30/5 tot 28/7] 

Leuven

M van Museum Leuven
❑ ‘M-collectie. De kracht van beelden’ 
[tot 19/4/2020] ❑ ‘M-collectie. Alles 
voor de vorm’ [tot 30/5/2021] 
❑ ‘M-collectie. Verzamelen is een kunst’ 
[tot 19/4/2020] ❑ ‘M-collectie 
Kalender wijzerplaat’ [tot 30/5] ❑ Pieter 
Vermeersch [tot 11/8] ❑ ‘Waanzin 
– Students at M’ [tot 24/1/2020] 
❑ Aleksandra Chaushova [24/5 tot 3/11] 
❑ ‘Nieuwe collectiepresentatie – De taal 
van het lichaam’ [24/5 tot 19/4/2020] 

Stuk – Huis voor dans, beeld en geluid
❑ ‘Tussen de dingen’ – Kaïn Walgrave 
[tot 19/5] ❑ Floris Vanhoof & Rie 
Nakajima [tot 16/5] 

Lovenjoel

The White House Gallery
❑ ‘Intersecties’ – Greet Van Autgaerden 
– Stijn Cole [tot 9/6]  
❑ ‘Yellow zone / Yellow-free zone’ – 
Adrien Lucca [tot 9/6] 

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
❑ ‘Collectiepresentatie Roger Raveel’ 
[tot 16/6] 
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Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
❑ ‘Studio Borgerstein: [Ogen] Blik’ [tot 
16/6] 

De Garage, ruimte voor actuele kunst
❑ Hadassah Emmerich [tot 26/5] 
❑ Karin Hanssen [22/6 tot 31/8] 
❑ Chloé Op de Beeck [22/6 tot 31/8] 

Merksem

cc Merksem
❑ ‘kunstINgang #13: Abracadabra. I 
create as I speak’ – Kelly Schacht [tot 
28/6] 

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
❑ ‘Giorgio de Chirico. Aux origines du 
surréalisme belge: Magritte, Delvaux, 
Graverol’ [tot 2/6]  
❑ ‘Le surréalisme dans les collections 
montoises’ [tot 5/1/2020] 

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
❑ ‘James Ensor – Dromen van 
parelmoer’ [tot 1/3/2020] ❑ ‘Raoul 
Servais Museumvleugel’ [tot 30/6/2021] 
❑ ‘Transform the local, poetry must be 
made by all – Over de internationale 
uitstraling van een collectie Belgische 
kunst’ [tot 19/5] ❑ ‘DUO – de collectie 
door de ogen van… Kunstacademie aan 
Zee’ [tot 30/6] ❑ ‘TORNADO’ – Pascale 
Marthine Tayou [tot 1/9] ❑ ‘Koloniale 
Monumenten in België’ – Jan Kempenaers 
[tot 13/10] ❑ ‘Wintrum Frod’ – Orla 
Barry en Els Dietvorst [6/7 tot 3/11] 

Otegem

Galerie 10a
❑ ‘All together now’ – Francis Bekaert, 
Bieke Depoorter, Bart De Zutter, Johan 
Tahon, Bart Vandevijvere... [25/5 tot 30/6] 

Peer

‘t Poorthuis
❑ ‘Bruegel op bezoek – 36 authentieke 
gravures van Bruegel’ [7/6 tot 14/7] 

Sint-Amands

Emile Verhaerenmuseum
❑ ‘Belle Chair / Heerlijk lijf’ – Michael 
Bastow – Emile Verhaeren [19/5 tot 1/9] 

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
❑ ‘gm project’ – Bernard Tullen [tot 
10/6] ❑ ‘PILOTAGE #2’ – Valentin 
Dommanget, Bertrand Lavier, Bruno 
Rousseaud, Fred Vaesen... [7/7 tot 29/9] 

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
❑ ‘De Wand: Birde Vanheerswynghels’ 
[tot 15/10] ❑ ‘In de Wind: Hana Miletić’ 
[tot 15/10] ❑ ‘Studio S. Landscape 
Studio-Lab – Open Studio Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten Brussel’ 
[tot 7/6] ❑ ‘EEN VERTALING VAN DE 
ENE TAAL NAAR DE ANDERE’ – Nina 
Canell, Hugo Debaere, Michael E. Smith, 
Jura Shust, Guy Rombouts, Marcel 
Broodthaers, Minja Gu... [tot 22/5] 

Turnhout

De Warande
❑ Filip Vervaet [18/5 tot 18/8] 

Veurne

Emergent
❑ ‘de la tranquillité/van het verpozen’ – 
Alice De Mont, Sarah Westphal, Marc 
Angeli, Alexia Creusen, Herman 
Asselberghs... [tot 19/5] 

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
❑ ‘Paradise Prototypes & Other 
Deconstructions’ – Stief DeSmet [tot 2/6] 

BruthausGallery
❑ ‘En Route, Retrograde’ – Ruth van 
Haren Noman [1/6 tot 30/6] ❑ ‘Bikini 
Projects #6 – The Results of Bad 
Dramatic Timing’ – Emile Rubino [1/6 
tot 30/6] ❑ ‘Driftwood’ – Sacha Eckes 
[1/6 tot 30/6] 

Watou

Kasteelstraat1 – Pavilion 
Contemporary Art Watou
❑ ‘Waar begint donker en hoe eindigt 
licht’ – Arjan Janssen [25/5 tot 16/6] 
❑ ‘Frozen in time’ – Jean Godecharle, 
Anneke Lauwaert, Yumiko Yoneda [30/6 
tot 28/7] 

Welle

Galerie EL
❑ Jan Denys – Marcel Berlanger [tot 
16/6] 

Wetteren

Loods 12
❑ ‘Freeze-frame, a vanitas of light’ – 
Katja Mater, Alexandra Navratil, Robert 
Beavers [tot 26/5] ❑ ‘SOON’ – Emma 
van der Put [tot 26/5] ❑ ‘Vacant lot’ 
– Kirstin Arndt [16/6 tot 14/7] 
❑ Reinhard Doubrawa-Schlipse [16/6 tot 
14/7] ❑ ‘Soft Pavings’ – Lore Smolders 
[16/6 tot 14/7] 

Duitsland
Aachen

Kunsthaus NRW Kornelimünster
❑ ‘Gestalten. Ein Jahrhundert abstrakte 
Kunst im Westen’ [25/5 tot 26/1/2020] 

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
❑ ‘Thrill of Deception. From Ancient Art 
to Virtual Reality’ [tot 30/6] 

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
❑ ‘Mies im Westen’ – Mies van der Rohe 
[tot 16/6] ❑ ‘Autistic Disco’ – Lars 
Eidinger [23/6 tot 11/8] 

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
❑ ‘Ensemble. Centre Pompidou – Frieder 
Burda’ [tot 29/9] 

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
❑ ‘Psyche als Schauplatz des Politischen’ 
– Jorinde Voigt, Liz Magic Laser, Omer 
Fast, Jim Shaw, Ludwig Berthold, Minna 
Köchler... [tot 16/6] ❑ Nina Canell [6/7 
tot 13/10] 

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
❑ ‘REPERTOIRE’ – Arnold Dreyblatt 
[tot 30/6] 

Akademie der Künste – Pariser Platz
❑ ‘ Bilderkeller. Wandmalereien’ – 
Manfred Böttcher, Harald Metzkes, Ernst 
Schroeder, Horst Zickelbein [tot 30/6] 
❑ ‘E.1027 Master Bedroom’ – Eileen 
Gray [tot 10/6] 

Berlinische Galerie
❑ ‘Underground Architecture. Berlin 
Metro Stations 1953–1994 in the 
permanent exhibition’ – Chris M. Forsyth, 
Bruno Grimmek, Rainer G. Rümmler, 
Ralf Schüler, Ursulina Schüler-Witte [tot 
20/5] ❑ ‘Faces of the 1920s. From the 
Berlinische Galerie’s collection’ [tot 
29/7] ❑ ‘Face to Face’ – Lotte 
Laserstein [tot 12/8] ❑ ‘Fazit’ 
– realities:united [tot 19/8] ❑ ‘Stadtrand 
Berlin’ – André Kirchner [tot 29/7] 
❑ Bettina Pousttchi [tot 12/8] 

DAAD Galerie
❑ ‘No Room To Play’ – Minerva Cuevas 
[tot 9/6] 

Gemäldegalerie
❑ ‘Bellini plus. Research and restoration’ 
[tot 21/7] ❑ ‘Mantegna and Goethe. The 
Triumphs of Caesar as seen from Weimar’ 
[tot 30/6] ❑ ‘Mantegna and Bellini. 
Masters of the Renaissance’ [tot 30/6] 

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
❑ ‘Elephant in the room. Sculptures of 
the Marx Collection and the Collection of 
the Nationalgalerie’ [tot 8/9] ❑ ‘Local 
Histories. Works from the Friedrich 
Christian Flick Collection at Hamburger 
Bahnhof, the Nationalgalerie Collection 
and loans’ [tot 10/11] ❑ ‘Jack Whitten 
(1939–2018): Jack’s Jacks’ [tot 1/9] 
❑ ‘Flying Pictures. Flying Steps & 
OSGEMEOS interpret Mussorgsky’s 
‘Pictures at an exhibition’’ [tot 2/6] 
❑ ‘A German Legend. Emil Nolde and 
the Nazi Regime’ [tot 15/9] 
❑ ‘Mischpoche’ – Andreas Mühe [tot 
11/8] 

Haus der Kulturen der Welt
❑ ‘bauhaus imaginista’ – Anni Albers, 
Walter Gropius, László Moholy-Nagy, 
Wendelien van Oldenborgh, Hélio 
Oiticica, The Otolith Group, Luca Frei... 
[tot 10/6] 

KINDL – Zentrum für zeitgenössische 
Kunst
❑ ‘Exhibit Model Four – plus invited 
guests’ – Jonathan Monk [tot 21/7] 
❑ ‘Behind the Screen’ – Constant 
Dullaart, Jonas Lund, !Mediengruppe 
Bitnik, Gonzalo Reyes Araos, Tristan 
Schulze, Addie Wagenknecht, Julia 
Weißenberg [tot 21/7] 

KW Berlin
❑ ‘Schering Stiftung Art Award 2018’ – 
Anna Daučíková [7/6 tot 18/8] ❑ ‘speed’ 
– Heike-Karin Föll [22/6 tot 1/9] 
❑ Image Bank [22/6 tot 1/9] 

Martin-Gropius-Bau
❑ ‘And Berlin Will Always Need You. 
Kunst, Handwerk und Konzept Made in 
Berlin’ – Nevin Aladağ, Olaf Holzapfel, 
Willem de Rooij, Haegue Yang... [tot 
16/6] ❑ ‘Museum in My Head. Artist 
Books – Walther König Bookshop’ [tot 
16/6] ❑ ‘The Black Image Corporation 
– conceived by Theaster Gates’ [tot 28/7] 
❑ ‘They Died Laughing’ – Bani Abidi 
[6/6 tot 22/9] 

Museum Frieder Burda – Salon Berlin
❑ JR / Adrian Piper / Ray Johnson [tot 
5/8] 

Museum für Fotografie
❑ ‘Nudes’ – Saul Leiter, David Lynch, 
Helmut Newton [tot 19/5] ❑ ‘Bauhaus 
and Photography. New Vision in 
Contemporary Art’ – László Moholy-
Nagy, Wolfgang Tillmans, Taiyo Onorato 
& Nico Krebs, Dominique Teufen, 
Stefanie Seufert... [tot 25/8] ❑ ‘Seen By 
#12: When you’re on the Net, are you 
lost? Or found? And the rest of us—lost 
or found—are we on it, or in it?’ [tot 2/6] 

Neuer Berliner Kunstverein
❑ ‘Fassade: Ceal Floyer’ [tot 31/8] 
❑ ‘Im AntliTZ des SchädelapparaTZ’ – 
John Bock [15/6 tot 28/7] ❑ ‘Instruction 
Pieces’ – Alexandra Bachzetsis [18/6 tot 
26/7] 

Schinkel Pavillon
❑ ‘Straying from the Line’ – Claude 
Cahun, Eva Hesse, Maria Lassnig, Jef 
Geys, Guerilla Girls, Rosemarie Trockel, 
Anna Oppermann, Jack Smith, Nancy 
Spero... [tot 28/7] 

Tchoban Foundation Museum für 
Architekturzeichnung
❑ ‘Álvaro Siza: Unseen & Unknown’ [tot 
26/5] ❑ ‘German film architecture 1918-
1933’ – Emil Hasler, Robert Herlth, Otto 
Hunte, Erich Kettelhut, Hans Poelzig, 
Franz Schroedter, Hermann Warm [13/6 
tot 29/9] 

Bielefeld

Bielefelder Kunstverein
❑ ‘Architecture: Bayernwaldprojects’ 
– Peter Haimerl with beierle.goerlich 
[tot 7/7] 

Kunsthalle Bielefeld
❑ ‘Künstler sein’ – Anna Oppermann [tot 
28/7] 

Bonn

Bonner Kunstverein
❑ ‘Peter Mertes Stipendium 2018’ – 
Robert Brambora, Stefani Glauber [tot 
3/6] 

Bundeskunsthalle Bonn
❑ ‘Michael Jackson. On the Wall’ [tot 
14/7] ❑ ‘Power Play’ – Anna Uddenberg 
[tot 22/9] ❑ ‘Goethes Gärten. Grüne 
Welten auf dem Dach der 
Bundeskunsthalle’ [tot 15/9] ❑ ‘Goethe. 
Verwandlung der Welt’ [17/5 tot 15/9] 

Kunstmuseum Bonn
❑ ‘STEREO_TYPEN. Werke aus der 
grafischen Sammlung des Kunstmuseum 
Bonn’ [tot 2/6] ❑ Monika Baer [tot 
16/6] ❑ ‘Mask. Art of Transformation’ 
[30/5 tot 25/8] ❑ ‘Good Grounds’ – 
Nanne Meyer [27/6 tot 6/10] 

Duisburg

LehmbruckMuseum
❑ ‘Beauty. Lehmbruck & Rodin – 
Masters of Modernism’ [tot 18/8] 
❑ Julian Opie [23/5 tot 1/9] 

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ Ai Weiwei [18/5 tot 1/9] ❑ ‘50 Jahre 
Freundeskreis der Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen’ [5/6 tot 7/7] 

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ ‘Ye Olde Food’ – Ed Atkins [tot 16/6] 
❑ Ai Weiwei [18/5 tot 1/9]  
❑ Banu Cennetoğlu [6/7 tot 10/11]  

KIT – Kunst im Tunnel
❑ ‘Von mir aus. New Photography from 
Düsseldorf’ – Conrad Müller, Donja 
Nasseri, Arisa Purkpong, Alexander 
Romey [tot 16/6] 

Kunsthalle Düsseldorf
❑ ‘Fire On The Moun tain’ – Megan 
Rooney [18/5 tot 11/8] 

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
❑ ‘Schaufenster: Young Girl Reading 
Group 136’ [tot 18/6] ❑ ‘Wait 
for it’ – Eileen Quinlan [18/5 tot 18/8] 

Museum Kunst Palast
❑ ‘Zwischen Nähe und Distanz: 
Konstruktion von Wirklichkeiten. Von 
Goya bis Picasso’ [tot 2/6] ❑ ‘Zu schön 
um wahr zu sein – Das Junge Rheinland’ 
[tot 2/6] ❑ ‘Fotografinnen an der Front.  
Von Lee Miller bis  Anja Niedringhaus’ [tot 
10/6] ❑ ‘Fabelfakt’ – Pia Fries [tot 16/6] 
❑ ‘Jutta-Cuny-Franz-Erinnerungspreis 
2019’ [tot 1/9] ❑ ‘Ehrenhof Preis 2018’ 
– Aurel Dahlgrün [27/6 tot 15/9]  
❑ ‘Die Grosse 2019’ [30/6 tot 4/8] 

NRW-Forum Düsseldorf
❑ ‘Two Rivers’ – Joachim Brohm / Alec 
Soth [tot 7/7] 

Essen

Museum Folkwang
❑ ‘William Forsythe at Museum 
Folkwang ‘ [tot 31/12] ❑ ‘Riddle & Lust’ 
– Christian Jendreiko & Guests [tot 
26/5] ❑ ‘Bauhaus at Folkwang. Staging 
the World’ [tot 8/9] ❑ ‘Inner and Outer 
Landscapes’ – Margot Bergman [tot 
30/6] ❑ Virginia Lee Montgomery [tot 
23/6] ❑ Young-Jae Lee [23/5 tot 14/7] 
❑ Nancy Spero [7/6 tot 25/8] 

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel/Bahnwärterhaus 
❑ ‘Good Space. Communities, oder das 
Versprechen von Glück’ – Cécile B. Evans, 
Melanie Gilligan, Julika Rudelius, Mary 
Reid Kelley & Patrick Kelley... [2/6 tot 1/9] 

Frankfurt am Main

Museum für Moderne Kunst MMK
❑ Cady Noland [tot 26/5] ❑ ‘Because I 
live here’ – Henrike Naumann, Harun 
Farocki, Forensic Architecture, Želimir 
Žilnik... [tot 21/7] 

Portikus
❑ ‘ The Wolf and The Head on Fire’ – 
Dawn Kasper [tot 30/6] 

Schirn Kunsthalle Frankfurt
❑ Nathalie Djurberg and Hans Berg [tot 
26/5] ❑ John M. Armleder [7/6 tot 1/9] 
❑ ‘Big Orchestra’ – Chris tian Marclay, 
Doug Aitken, Carsten Nicolai, Pedro 
Reyes, Naama Tsabar... [19/6 tot 8/9] 

Städel Museum
❑ ‘Titian and the Renaissance in Venice’ 
[tot 26/5] ❑ ‘Picasso. Printmaking as 
Experiment’ [tot 30/6] ❑ ‘Graduate 
Exhibition of the Städelschule 2019’ 
[20/6 tot 14/7] ❑ ‘The Mysteries of 
Material. ‘ – Kirchner, Heckel, 
Schmidt-Rottluff [26/6 tot 13/10] 

Freiburg

Kunstverein Freiburg
❑ ‘Chapter Four: Disappointment’ – 
Violet Dennison [8/6 tot 21/7] 

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
❑ ‘Neues Sehen – Neue Sachlichkeit. 
Kunst der 20er Jahre’ [tot 19/5]  
❑ ‘Here we are today. A View of the 
World in Photography and Video Art’ 
– Thomas Demand, Eva Leitolf, Herlinde 
Koelbl, Andreas Gursky... [7/6 tot 29/10] 

Deichtorhallen
❑ ‘Hyper! A Journey into Art and Music’ 
– Peter Saville, Christoph Schlingensief, 
Alexander Kluge, Albert Oehlen, Mark 
Leckey, Rosemarie Trockel... [tot 4/8] 
❑ ‘Generation Wealth’ – Lauren 
Greenfield [tot 23/6] ❑ ‘Fuzzy Dark Spot. 
Videokunst from Hamburg’ [tot 3/11] 
❑ ‘Gute Aussichten 2018 2019. New 
German Photography’ [13/7 tot 3/10] 

Hamburger Kunsthalle
❑ ‘Again and against. From the 
Collection of Contemporary Art’ [tot 
8/12] ❑ ‘The Video Is the Message. The 
Media Collection of the Hamburger 
Kunsthalle’ [tot 15/9] ❑ ‘For 150 Years’ 
[tot 31/12] ❑ ‘Familiar Yet Unknown. 
Friedrich Einhoff in the Hamburger 
Kunsthalle Collection’ [tot 26/5] ❑ ‘KP 
Brehmer (1938–1997). Correction of the 
National Colours’ [tot 23/6] ❑ ‘Hamburg 
School. The 19th Century Rediscovered’ 
[tot 14/7] ❑ ‘In the Light of the North. 

Danish Painting from the Ordrupgaard 
Collection’ [tot 22/9] ❑ ‘Leonardo da 
Vinci. The Drawings in the Kupferstich-
kabinett’ [5/6 tot 19/6] 
❑ ‘They Shoot Horses’ – Edith Dekyndt 
[7/6 tot 7/6/2020] 

Kunsthaus Hamburg
❑ ‘Reptiles’ – Goutam Ghosh [tot 19/5] 
❑ ‘The White, The Black, The Blue’ – 
Edith Dekindt [8/6 tot 4/8] 

Kunstverein Hamburg
❑ ‘Political Affairs. Language is not 
Innocent’ – George Brecht, Art & 
Language, Monica Bonvicini, Allen 
Ruppersberg, Adrian Piper... [18/5 tot 
21/7] ❑ Cana Bilir-Meier [18/5 tot 21/7] 

Hannover

Kestner Gesellschaft
❑ Goshka Macuga [24/5 tot 4/8] 

Kunstverein Hannover
❑ ‘Artistic Intelligence’ – Harun Farocki, 
Sougwen Chung, Anne-Mie Van 
Kerckhoven, Matthew Plummer-
Fernandez, Sofia Crespo, Miao Ying... 
[tot 30/6] 

Sprengel Museum Hannover
❑ ‘Remote control’ – Louisa Clement 
[tot 10/6] ❑ Peter Heber [tot 19/5] 
❑ ‘Viermal Neues auf Papier II’ – 
Christiane Baumgartner, Anke 
Röhrscheid, Miron Schmückle, Emma 
Stibbon [tot 30/6] ❑ Markus Huemer 
[tot 30/6] ❑ ‘Elementarteile. 
Grundbausteine des Sprengel Museum 
Hannover und seiner Kunst’ [tot 31/12] 
❑ ‘100 Jahre Merz. Kurt Schwitters. 
Crossmedia’ [29/5 tot 6/10] 
❑ Bjørn Melhus [29/5 tot 1/9] 
❑ Alice Aycock [8/6 tot 25/8] 
❑ ‘KunstLandschaft. Naturwelten in der 
Kunst seit 1950’ [3/7 tot 6/10] 

Herford

Museum MARTa Herford
❑ ‘Reality … is more absurd than any 
film’ – Yael Bartana, Guy Ben-Ner, Keren 
Cytter, Omer Fast, Roee Rosen [tot 10/6] 
❑ ‘Unruly Splendor. Design Punk versus 
Bauhaus’ [26/5 tot 1/9] 

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
❑ ‘Lovers’ – Nilbar Güreş [tot 23/6] 
❑ ‘Unspeakable home, enchanting 
companions – curated by Derya 
Bayraktaroğlu’ [tot 23/6] 

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
❑ ‘ZKM_Gameplay. The next level’ [tot 
31/12] ❑ ‘Open Codes. Digital Culture 
Techniques’ [tot 2/6] ❑ Dieter Jung [tot 
2/6] ❑ ‘Writing the History of the Future 
– The ZKM Collection’ [tot 28/3/2021] 
❑ ‘Negative Space. Trajectories of 
Sculpture’ [tot 11/8] 
❑ ‘Edge of Now’ [29/6 tot 27/10] 

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
❑ ‘Begegnungen mit der Kamera. Eine 
Werkschau’ – Evelyn Hofer (1922-2009) 
[tot 23/6] ❑ ‘Werner Deutsch Preis für 
Junge Kunst 2018’ – Talisa Lallai [tot 
24/6] 

Köln

Kölnischer Kunstverein
❑ ‘The Auratic Narrative’ – Jay Chung & 
Q Takeki Maeda [tot 23/6] 

Museum Ludwig
❑ ‘Ex ile Is A Hard Job’ – Nil Yal ter [tot 
2/6] ❑ ‘2019 Wolf gang Hahn Prize’ – 
Jac Leirn er [tot 21/7] 
❑ ‘GAAF’ – Fio na Tan [tot 11/8] 
❑ ‘Ber lin Havel höhe, 1960/61’ – Ben-
jamin Katz [7/6 tot 22/9] ❑ ‘Fam i ly Ties. 
The Schröder Do na tion’ [13/7 tot 29/9] 

SK Stiftung Kultur
❑ ‘Poetry of Plants. Photographs’ – Karl 
Blossfeldt / Jim Dine [tot 21/7] 
❑ ‘Géographies des limites humaines’ 
– Roselyne Titaud [tot 21/7] 
❑ ‘Tanzmuseum des Deutschen 
Tanzarchivs Köln: Tanz! Kritik! Von 
Kritikern, Päpsten und Liebenden’ [tot 
26/1/2020] 

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
❑ ‘Alternatives for Living. Blueprints for 
Haus Lange Haus Esters’ [tot 26/1/2020] 

Kaiser Wilhelm Museum
❑ ‘Collection Satellite #3: The 
Werkbund. Haus der F.’ – Ola Vasiljeva 
[tot 15/9] 

Mannheim

Kunsthalle Mannheim
❑ ‘(Re)discovery – The Kunsthalle 
Mannheim from 1933 to 1945 and the 
Consequences’ [tot 1/1/2020] 
❑ ‘Remembering: From the History of an 
Institution’ [tot 1/1/2020] ❑ ‘Mannheim 
is growing. Pictures of an Industrial City’ 
[tot 3/10] ❑ ‘Daughters of the Waves’ 
– Henri Laurens [tot 16/6] 
❑ ‘Confiscated! The Return of the 
Master Sheets ‘ [tot 23/6] 
❑ Heinz Emigholz [tot 23/6] 
❑ William Engelen [19/5 tot 14/7] 
❑ ‘Hector Prize’ [5/7 tot 1/9] 

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
❑ ‘Laurie Parsons. A Body of Work 
1987’ [tot 2/9] ❑ ‘Die Zukunft der 
Zeichnung: Konzept. Das Neue in der 
Sammlung Etzold. Folge 3 ‘ [tot 1/9] 
❑ ‘Amos’ World’ – Cécile B. Evans [26/5 
tot 15/9] 

München

Alte Pinakothek
❑ ‘Utrecht, Caravaggio and Europe’ [tot 
21/7] 

Haus der Kunst
❑ ‘Archive Gallery 2018/19: Archives in 
Residence – AAP Archive Artist 
Publications’ [tot 9/6] ❑ ‘Capsule 09: 
Raphaela Vogel ‘ [tot 30/6] 

❑ ‘Capsule 10: Khvay Samnang’ [tot 
14/7] ❑ ‘Triumphant Scale’ – El Anatsui 
[tot 28/7] ❑ ‘Southeast Asia 
Performance Collection’ [28/6 tot 29/9] 
❑ ‘Miriam Cahn: I as Human’ [12/7 tot 
27/10] 

Kunstbau München/Lenbachhaus
❑ ‘Picture Perfect – Views from the 
19th Century’ [tot 30/9] 
❑ ‘Nature as Art. The Landscape in 
19th-century Paintings and Photographs 
form the Christoph Heilmann Foundation 
and the Münchner Stadtmuseum’ [tot 
18/8] ❑ ‘BODY CHECK’ – Martin 
Kippenberger-Maria Lassnig [21/5 tot 
15/9] 

Museum Brandhorst
❑ ‘Forever Young – 10 Years of Museum 
Brandhorst’ [24/5 tot 1/4/2020] 

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
❑ ‘Futuro. A Flying Saucer in Town’ [tot 
22/2/2022] ❑ ‘The Michael & Eleonore 
Stoffel Foundation acquires five works 
by Anselm Kiefer’ [tot 29/12] 
❑ ‘Uproar in Augsburg: German 
Paintings of the 1960s to 1980’ [tot 
31/12] ❑ ‘Königsklasse IV: Laib, 
Warhol, Flavin, Rainer, Basquiat’ [tot 
3/10] ❑ ‘Politics of Design, Design of 
Politics’ – Friedrich von Borries [tot 
29/9] ❑ ‘Reflex Bauhaus. 40 objects – 5 
conversations’ [tot 2/2/2020] 
❑ ‘Touch – Prints by Kiki Smith’ [tot 26/5] 
❑ ‘Two Sides of an Artist – Franz 
Radziwill (1895-1983)’ [tot 31/12] 
❑ ‘Sound of Design’ [tot 31/12] 
❑ ‘Re-visions. Ann and Jürgen Wilde 
Foundation’ – Judith Joy Ross, Rineke 
Dijkstra, Marie Jo Lafontaine, Heidi 
Specker... [tot 17/11] ❑ ‘Die Neue 
Heimat (1950-1986). A Public Housing 
Corporation and Its Buildings’ [tot 19/5] 
❑ ‘Schmuckismus’ [tot 16/6] 
❑ ‘Oeuvre’ – Raoul De Keyser [tot 8/9] 
❑ ‘Königsklasse IV. Contemporary art at 
Herrenchiemsee Palace. From Dan 
Flavin to Wolfgang Laib’ [tot 3/10] 
❑ ‘Thonet Design’ [17/5 tot 2/2/2020] 
❑ ‘Access for All: São Paulo’s 
Architectural Infrastructures’ [13/6 tot 
8/9] ❑ ‘Single sheet woodblock prints of 
the 15th Century’ [27/6 tot 22/9] 
❑ ‘Aenne Biermann (1898-1933). 
Familiarity with Things’ [12/7 tot 13/10] 

Sammlung Goetz
❑ ‘Generations Part 3. Female Artists 
in Dialogue ‘ [tot 1/6] 

Villa Stuck
❑ ‘Koloman Moser (1868–1918). 
Universalkünstler zwischen Gustav Klimt 
und Josef Hoffmann’ [23/5 tot 15/9] 
❑ ‘Von Ferne. Bilder zur DDR’ [6/6 tot 
15/9] 

Münster

Kunsthaus Kannen
❑ ‘Anke Becker – ANONYME 
ZEICHNER ARCHIV zu Gast im 
Kunsthaus Kannen’ [tot 19/5] 
❑ ‘Alles aus Erde, Lehm und Ton’ [26/5 
tot 29/9] 

Westfälischer Kunstverein
❑ ‘L’Intrus REDUX’ – Mounir Gouri, 
Anna Lopez Luna, Katharina Monka, 
Sreshta Rit Premnath... [15/6 tot 18/8] 

Neuss

Langen Foundation – Raketenstation 
Hombroich
❑ ‘A Sublime World. Japanese Art from 
the collection of Viktor und Marianne 
Langen’ [tot 25/8] ❑ ‘Japan Room’ 
– Anne Pöhlmann [tot 25/8] 

Thomas Schütte Foundation
❑ Matt Mullican [tot 11/8] 

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
❑ ‘Hidden Beauty’ – Haegue Young, 
Nevin Aladag, Ann Veronica Janssens, 
Monica Bonvicini... [29/6 tot 20/10] 

Neues Museum Nürnberg
❑ ‘BAU [SPIEL] HAUS’ – Johannes 
Itten, Oskar Schlemmer, Anni Albers, 
Laurie Simmons, Olaf Nicolai, Goshka 
Macuga... [tot 16/6] 
❑ ‘Vice and Reflection #2’ – David Reed 
[12/7 tot 6/10] 

Remagen

Arp Museum Bahnhof Rolandseck
❑ ‘In the Light of the Medici. Baroque 
Art of Italy. The Haukohl Family 
Collection European Tour’ [tot 8/9] 
❑ ‘Otto Piene(1928-2014). Alchemist 
and Stormer of the Skies’ [tot 5/1/2020] 

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
❑ ‘Der Traum der Bibliothek’ – Rodney 
Graham, Candida Höfer, Michel Sauer, 
Mika Taanila, Jacques André... [tot 30/9] 

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
❑ Benjamin Bronni [tot 29/9] ❑ ‘Kubus. 
Sparda Art Prize 2019’ – Sinje 
Dillenkofer, Peter Granser, Annette 
Kelm, Armin Linke [tot 23/6] 

Staatsgalerie Stuttgart
❑ ‘Schaufenster Sohm X: Valie Export’ 
[tot 13/10] ❑ ‘The Collection Klewan’ 
– Maria Lassnig [tot 28/7] 
❑ ‘Baselitz – Richter – Polke – Kiefer. 
The Early Years of the Old Masters’ [tot 
11/8] ❑ ‘Weissenhof City. History, 
Present and Future of a City’ [7/6 tot 
20/10] 

Württembergischer Kunstverein
❑ ‘Requiem für die Norm’ – Lorenza 
Böttner [tot 28/7] 

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
❑ ‘Now is the time. 25 years collection 
Kunstmuseum Wolfsburg’ [tot 29/9] 

Kunstverein Wolfsburg
❑ ‘Ich sehe was, was du noch nicht 
siehst – Prädiktion und Algorithmus in 
der Kunst’ [24/5 tot 4/8] 

Frankrijk
Dunkerque

Frac Nord-Pas de Calais
❑ ‘Prefab Lab – en partenariat avec 
l’École supérieure d’art du Nord-Pas de 
Calais et l’artiste anversois Wesley 
Meuris’ [tot 1/9] ❑ ‘Gigantisme. Art & 
Industrie – nouvelle triennale art et 
design en Europe’ [tot 5/1/2020] 

Gigantisme. Art & Industrie / Nouvelle 
triennale en Europe
❑ ‘GIGANTISME — ART & INDUSTRIE’ 
– Dennis Oppenheim, Jacques Villeglé, 
Liam Gillick, Pauline Delwaulle, 
Charlotte Posenenske... [tot 5/1/2020] 

LAAC – Lieu d’Art et Action 
Contemporaine
❑ ‘Nos Incontournables’ [tot 31/12] 

Metz

Centre Pompidou Metz
❑ ‘L’Aventure de la couleur. Œuvres 
phares du Centre Pompidou’ [tot 22/7] 
❑ ‘Environnement chromatique, Carlos 
Cruz-Diez’ [tot 16/9] ❑ ‘Habiter le 
temps’ – Lee Ufan [tot 30/9] 
❑ ‘Relatum’ – Lee Ufan [tot 27/5] 
❑ ‘Théâtre des métamorphoses’ – 
Rebecca Horn [8/6 tot 11/11] ❑ ‘King 
Kong «L’Affaire Makropoulos» (2007)’ 
– Malgorzata Szczęśniak [22/6 tot 
27/1/2020] ❑ ‘Opéra Monde. La quête 
d’un art total’ [22/6 tot 27/1/2020] 

Paris

11 CONTI - Monnaie de Paris
❑ ‘Three Acts’ – Thomas Schütte [tot 16/6] 

Centre Pompidou
❑ ‘Histoire de l’Atelier Brancusi’ [tot 
30/12] ❑ ‘Fenêtres’ – Ellsworth Kelly 
[tot 27/5] ❑ Isidore Isou [tot 20/5] 
❑ Stéphane Mandelbaum [tot 20/5] 
❑ ‘Shunk-Kender. L’art sous l’objectif 
(1957-1983)’ – Harry Shunk 
(1924-2006) en János Kender 
(1937-2009) [tot 5/8] ❑ ‘L’Atelier sans 
fin – Atelier Brancusi’ [tot 1/7] 
❑ ‘Préhistoire. Une énigme moderne’ 
[tot 16/9] ❑ ‘Sans repentir’ – Bernard 
Frize [29/5 tot 26/8] ❑ Dora Maar [5/6 
tot 29/7] ❑ ‘HX’ – Cao Fei [6/6 tot 26/8] 
❑ Takesada Matsutani [26/6 tot 23/9] 

Fondation Cartier
❑ ‘Metamorphosis. Art in Europe Now’ 
– Kasper Bosmans, Raphaela Vogel, 
Miryam Haddad, Formafantasma, Klára 
Hosnedlová... [tot 16/6] 
❑ ‘Trees’ [11/7 tot 10/11] 

Grand Palais
❑ ‘Rouge. Art et utopie au pays des 
Soviets’ [tot 1/7] ❑ ‘La Lune. Du voyage 
réel aux voyages imaginaires’ [tot 22/7] 

Jeu de Paume
❑ ‘Cartes et territoires’ – Luigi Ghirri 
(1943-1992) [tot 2/6] ❑ ‘Tu crois que 
la Terre est chose morte...’ – Florence 
Lazar [tot 2/6] ❑ ‘Anna & the Jester 
dans la Fenêtre d’Opportunité’ – Julie 
Béna [tot 2/6] ❑ ‘De proche en proche’ 
– Marc Pataut [18/6 tot 22/9] ❑ ‘Mille 
et un passages’ – Sally Mann [18/6 tot 
22/9] ❑ ‘L’Arcadia Center’ – Ben Thorp 
Brown [18/6 tot 22/9] 

Lafayette Anticipations
❑ ‘Kaleidoscope Manifesto’ [17/5 tot 
19/5] ❑ ‘Entrelacs, une recherche 
tissée’ – Hella Jongerius [7/6 tot 8/9] 

Le Plateau – Frac Ile de France
❑ ‘Catherine, Masahiko, Rex et les 
autres’ – Simon Starling [16/5 tot 21/7] 

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
❑ ‘Rumeurs & Légendes. Un nouveau 
parcours dans les collections du musée’ 
[tot 14/7] ❑ ‘Almost Human’ – Thomas 
Houseago [tot 14/7] 

Musée d’Orsay
❑ ‘Le “Talisman” de Sérusier, une 
prophétie de la couleur’ [tot 2/6] 
❑ ‘Le modèle noir de Géricault à 
Matisse’ [tot 21/7] ❑ Berthe Morisot 
(1841-1895) [18/6 tot 22/9] 
❑ ‘La peur d’aimer. Orsay vu par Tracey 
Emin’ [25/6 tot 29/9] 

Musée du Luxembourg
❑ ‘Les Nabis et le décor’ [tot 30/6] 

Palais de Tokyo
❑ ‘Prince.sse.s des villes. Dhaka, Lagos, 
Manila, Mexico City and Tehran’ [21/6 
tot 8/9] 

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts 
de la Ville de Paris
❑ ‘Paris romantique, 1815-1848’ [22/5 tot 
15/9] ❑ ‘L’Allemagne romantique. Dessins 
des musées de Weimar’ [22/5 tot 1/9] 

Villeneuve d’Ascq

LaM – Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art 
brut
❑ ‘Alberto Giacometti – Une aventure 
moderne’ [tot 11/6] 

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
❑ Huguette Caland [24/5 tot 1/9] 

Leeds

Henry Moore Institute
❑ ‘Bellarmines and Bootlegs’ – Renee 
So [tot 2/6] ❑ ‘Sculpture and Drawings 
from the Leeds Collection’ – Phyllida 
Barlow [tot 29/9] ❑ ‘Henry Moore 
Drawings: The Art of Seeing’ [tot 27/10] 

Liverpool

Tate Liverpool
❑ ‘Op Art in Focus’ [tot 5/7/2020] 
❑ ‘Display: Ideas Depot’ – Layla Curtis, 
Salvador Dalí, Chris Ofili [tot 21/7] 
❑ ‘Liverpool Mountain’ – Ugo 
Rondinone [tot 23/10] 
❑ Keith Haring [14/6 tot 10/11] 
❑ Sol Calero [14/6 tot 10/11] 
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London

Barbican Art Gallery
❑ ‘AI: More than Human’ [16/5 tot 26/8] 
❑ ‘Living Colour’ – Lee Krasner [30/5 
tot 1/9] 

National Gallery
❑ ‘Boilly: Scenes of Parisian Life’ [tot 
19/5] ❑ ‘Sorolla: Spanish Master of 
Light’ [tot 7/7] ❑ ‘Sea Star: Sean Scully 
at the National Gallery’ [tot 11/8] 
❑ ‘Bartolomé Bermejo: Master of the 
Spanish Renaissance’ [12/6 tot 29/9] 

Royal Academy of Arts
❑ ‘Invisible Landscapes’ [tot 24/9] 
❑ ‘An Allegory of Painting’ – Sarah 
Pickstone [tot 18/8] ❑ ‘cul-de-sac’ 
– Phyllida Barlow [tot 23/6] 
❑ ‘The Renaissance Nude’ [tot 2/6] 
❑ ‘Mali Morris RA: On Paper’ [tot 4/8] 
❑ ‘Summer Exhibition 2019’ [10/6 tot 
12/8] ❑ ‘Félix Vallotton (1865–1925). 
Painter of Disquiet’ [30/6 tot 29/9] 

Tate Britain
❑ ‘All our false devices’ – Joanna 
Piotrowska [tot 9/6] 
❑ ‘Tate Britain Commission: The Asset 
Strippers ‘ – Mike Nelson [tot 6/10] 
❑ ‘Van Gogh and Britain’ [tot 11/8] 
❑ Frank Bowling [31/5 tot 26/8] 

Tate Modern
❑ ‘Artist rooms: Jenny Holzer’ [tot 7/7] 
❑ ‘ Magic Realism: Art in Weimar 
Germany 1919-33 ‘ [tot 14/7] 
❑ Franz West [tot 2/6] 
❑ Dorothea Tanning [tot 9/6] 
❑ Natalia Goncharova [6/6 tot 8/9] 
❑ Takis [3/7 tot 27/10] 

Whitechapel Art Gallery
❑ ‘Artists’ Film International’ – Lars 
Laumann, Jacopo Miliani, Raju Rage [tot 
2/6] ❑ ‘Queer Spaces: London, 1980s 
– Today’ [tot 25/8] ❑ ‘City Poems & City 
Music’ – Adrian Henri & Friends [tot 9/6] 
❑ ‘Adrian Henri & Friends’ [tot 9/6] 
❑ ‘Setting the Table: Village Politics’ 
– Myvillages [tot 18/8] 
❑ ‘”la Caixa” Collection of 
Contemporary Art. Selected by Maria 
Fusco’ [tot 1/9] ❑ Michael Rakowitz 
[4/6 tot 25/8] ❑ ‘Max Mara Art Prize 
for Women: Che si può fare?’ – Helen 
Cammock [25/6 tot 1/9] 

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
❑ ‘Caméra silex patates germées (Haute 
École des arts du Rhin (HEAR), 
Strasbourg)’ [tot 20/5] ❑ ‘Bodyfiction(s) 
3’ – Yuri Ancarani, ORLAN, SMITH [tot 
24/6] ❑ ‘Fever’ – Karolina Markiewicz & 
Pascal Piron [16/5 tot 24/6]  
❑ ‘I dreamed I was a house’ – Ulla von 
Brandenburg, Julie Favreau, Anna 
Hulačová, Aurora Sander, Markus Selg, 
Alvaro Urbano [7/6 tot 8/9] ❑ ‘Elysium 
– The Spiritual Journey of Yao Jui Chung 
& Su Hui-Yu’ [26/6 tot 26/8] 

Mudam Luxembourg
❑ ‘Privileged Points’ – Nairy 
Baghramian [tot 22/9] ❑ ‘Figures 
sensibles. Photographies de la collection 
Mudam’ – Wolfgang Tillmans, Sophie 
Calle, Shirin Neshat, Nan Goldin, Valérie 
Belin... [tot 22/9] ❑ ‘Building Philosophy 
– Cultivating Utopia’ – Bert Theis [tot 
25/8] ❑ LaToya Ruby Frazier [tot 29/9] 
❑ ‘Fresh Window – La collection du 
Mudam en ville’ [tot 26/5] 
❑ ‘Nisyros’ – Vivian Suter [25/5 tot 
15/9] ❑ ‘Etel Adnan et les Modernes’ 
[8/6 tot 8/9] 

Nederland
’s-Hertogenbosch

Design Museum Den Bosch
❑ ‘The Ghosts of Sunday Morning – 
EKWC: Europees Keramisch Werk 
Centrum’ [tot 19/5] ❑ ‘Modern 
Nederland 1963 – 1989’ – Bob Bonies, 
Ad Dekkers, Wim Crouwel, Aldo van den 
Nieuwelaar, Wim Quist, Andre Volten, 
Carel Weeber [tot 18/8] ❑ ‘Designprijs 
Noord-Brabant 2019’ [1/6 tot 18/8] 

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
❑ ‘Cobra 70: een meerkoppige slang’ 
[tot 13/10] ❑ ‘Kati Horna, compassie en 
engagement’ [tot 30/6] 
❑ ‘Unsung’ – Anette Brolenius [tot 30/6] 
❑ ‘Dolle Mina’ – Eva Besnyö [tot 30/6] 
❑ ‘Hongaarse Vluchtelingen en Slaaf of 
Dood ‘ – Ata Kandó [tot 30/6] 

Amsterdam

andriesse eyck galerie
❑ ‘Women & Drumkits’ – Koos Breukel 
[tot 8/6] ❑ Erik Andriesse [15/6 tot 27/7] 

De Appel 
❑ ‘De Appel Curatorial Programme – 
Landscape with Bear’ [tot 1/6] 
❑ ‘Decoders/Recorders’ – Steffani 
Jemison & Samson Young [6/7 tot 1/9] 

De Brakke Grond
❑ ‘Long In the Tooth’ – Josse Pyl [25/5 
tot 7/7] 

EYE Film Instituut Nederland
❑ ‘A Tale of Hidden Histories’ – 
Broomberg & Chanarin, Omer Fast, 
Chia-Wei Hsu, Meiro Koizumi [tot 19/5] 
❑ William Kentridge [3/6 tot 1/9] 

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
❑ ‘ZEEN’ – Scheltens & Abbenes [tot 
5/6] ❑ ‘I Can Make You Feel Good’ – 
Tyler Mitchell [tot 5/6] ❑ ‘Whiteandgold 
&& Blackandblue’ – Lilian Kreutzberger 
[tot 7/7] ❑ ‘Changing Views – 20 Years 
of Art Collection Deutsche Börse ‘ [tot 
7/7] ❑ ‘Silver Lake Drive’ – Alex Prager 
[14/6 tot 4/9] 

Framer Framed
❑ ‘HERE/NOW: Current Visions from 
Colombia’ [tot 30/6] 

Galerie Fons Welters
❑ Ei Arakawa, Anna-Sophie Berger, 
Juliette Blightman, James Lee Byars, 
Maurice van Es, On Kawara, Win 
McCarthy, Marina Pinsky, Evelyn 
Taocheng Wang [tot 15/6] ❑ ‘Repugnant 
Conclusion’ – Tim Enthoven [tot 15/6] 

Galerie Onrust
❑ Maximilian Arnold, Jugoslav Mitevski, 
Han Schuil, Toon Verhoef [tot 25/5] 

Galerie Ron Mandos
❑ ‘Beyond Matter’ – Levi van Veluw [tot 
22/5] ❑ ‘Through Painters´ Eyes’ – 
Hernan Bas, Ioan Sbârciu, Muntean/
Rosenblum, Anthony Goicolea [1/6 tot 6/7] 

Galerie Van Gelder
❑ ‘The Layer to Uncouver’ – Klaas 
Kloosterboer, Steven Parrino, Gerhard 
Richter, Marijke van Warmerdam [18/5 
tot 19/6] ❑ ‘Before I Finish It Comes to 
an End’ – Kimball Gunnar Holth [22/6 
tot 20/7] 

Huis Marseille
❑ ‘Futures Past & Present’ – Helga 
Paris, Céline van Balen, Esther Kroon & 
Julie Greve [tot 2/6] ❑ ‘When Red 
Disappears’ – Elspeth Diederix [8/6 tot 
1/9] ❑ Deana Lawson [8/6 tot 1/9] 

Nieuw Dakota
❑ ‘Far-off Nearby’ – Aimée Zito Lema 
en Elisa van Joolen, Sarah van 
Lamsweerde en Esther Mugambi, 
Marisca Voskamp van Noord, Judith 
Westerveld en Marjet Zwaans [tot 19/5] 
❑ ‘Migrating Textile’ – Eylem Aladogan, 
Maja Bajevic, Razan Hassan, Katerina 
Sidorova, Preta Wolzak [23/5 tot 16/6] 

P/////AKT
❑ ‘Oomph part III’ – Mickey Yang [9/6 
tot 21/7] ❑ Brigitte Louter and Pia Hinz 
[9/6 tot 21/7] 

PS
❑ ‘Night-fill’ – Helen Smith [tot 22/6] 

Reutengalerie Amsterdam
❑ ‘Innerglow’ – Henriëtte van’t Hoog 
and Guests [tot 8/6] 
❑ ‘Honestly Stolen from the Experience 
of a Lifetime’ [15/6 tot 20/7] 

Rijksmuseum
❑ ‘Chintz: Global Textile’ [tot 21/7] 
❑ ‘Alle Rembrandts’ [tot 10/6] 
❑ ‘Iedereen fotografeert. Opkomst van 
de amateurfotografie in Nederland’ [tot 
10/6] ❑ ‘Leermeester & leerling. 
Topstukken in de Eregalerij’ [tot 10/6] 
❑ ‘Louise Bourgeois in de 
Rijksmuseumtuinen’ [25/5 tot 3/11] 

Scheepvaartmuseum
❑ ‘Sea of Tranquillity’ – Hans Op de 
Beeck [tot 9/6] 

Slewe Galerie
❑ ‘Painted / Unpainted’ – Alan Charlton 
[18/5 tot 22/6] 

Stedelijk Museum Amsterdam
❑ ‘Pinball Wizard: The Work and Life of 
Jacqueline de Jong’ [tot 18/8] 
❑ ‘You Are Seeing Things – Drie films 
van Bárbara Wagner en Benjamin de 
Burca’ [tot 16/6] ❑ ‘Hybride Sculptuur. 
Hedendaagse beeldhouwkunst uit de 
collectie van het Stedelijk’ [tot 
12/1/2020] ❑ ‘Ways of Being’ – Maria 
Lassnig (1919-2014) [tot 11/8] ❑ ‘Let’s 
Be Honest, the Weather Helped’ – Walid 
Raad [18/5 tot 13/10] ❑ ‘Welkom Today’ 
– Ad van Denderen, Lebohang Tlali en 
vele anderen [18/5 tot 13/10] 

The Merchant House
❑ ‘Schilderkunst en Performance’ – Pino 
Pinelli, Mary Sue, Elsa Tomkowiak [tot 
15/9] 

Van Gogh Museum
❑ ‘Hockney – Van Gogh’ [tot 26/5] 

Willem Baars Projects
❑ Bob Bonies [18/5 tot 15/6] 

Zone2source
❑ ‘Rooted Hauntology Lab’ – Ingrid 
Vrancken [1/6 tot 2/6] 
❑ ‘HeHe, Clean Society’ [23/6 tot 25/8] 

Arnhem

DE GROEN Fine Art Collection
❑ ‘Setup 03. De Groen x Museum 
Arnhem’ – Hans Eijkelboom, Ad 
Gerritsen, Theo Konijnenburg, Berndnaut 
Smilde... [tot 30/6] 
❑ ‘Transoxiana Dreams’ – Almagul 
Menlibayeva [tot 16/6] 

OMSTAND, presentatieruimte voor 
actuele kunst
❑ ‘Cluster Bubble’ – Morgan Betz, Marie 
Reintjes, Koen Taselaar, Ide André, 
Vanessa Jane Phaff... [tot 23/6] 

Bergen

Museum Kranenburgh
❑ ‘Vlaamse Expressionisten’ [tot 10/6] 
❑ ‘Tempus’ – Awoiska van der Molen [tot 
10/6] ❑ ‘Licht in kleur’ – Edgar 
Fernhout (1912-1974) [23/6 tot 10/11] 
❑ ‘Collectie Kranenburgh: De Bergense 
School’ [23/6 tot 10/11] 

Delft

Galerie De Zaal
❑ ‘land # water, groepstentoonstelling’ 
[tot 9/6] 

Den Haag

1646
❑ ‘Notes on Cosmic Pluralism’ – Luís 
Lazáro Matos [tot 2/6] 

Fotomuseum Den Haag
❑ Erwin Olaf [tot 16/6] ❑ ‘New Dutch 
Views’ – Marwan Bassiouni [25/5 tot 
1/9] ❑ ‘Grid Corrections’ – Gerco de 
Ruijter [25/5 tot 1/9] 

Galerie Maurits van de Laar
❑ ‘Sinterklaas is niet bang. 25 jarige 
samenwerking Marcel van Eeden – 
Galerie Maurits van de Laar – 
tekeningen’ [tot 26/5] 
❑ ‘Regenerate. Drie generaties 
schilders’ – Erik Pape, Dieter Mammel, 
Tobias Lengkeek [1/6 tot 7/7] 

Galerie Ramakers
❑ ‘Bauhaus & Beyond’ – Bauhaus 
meubels & design ism Ad van den 
Bruinhorst, Bob Bonies, Willy de Sauter, 
Jan van Munster, Tomas Rajlich... [19/5 
tot 23/6] ❑ ‘And thy eternal summer 
shall not fade’ – Michel Hoogervorst, Ton 
van Kints, Mat van der Heijden 
Warffemius... [30/6 tot 21/7] 

GEM Museum voor Actuele Kunst
❑ ‘Stranger on display’ – Helen Dowling 
[tot 2/6] ❑ Krijn Giezen (1939-2011) 
[15/6 tot 13/10] 

Gemeentemuseum Den Haag – gM
❑ Erwin Olaf [tot 16/6] ❑ ‘Carel Visser. 
Grafiek’ [tot 10/6] ❑ ‘Vormvariaties’ 
– Maria van Kesteren [tot 18/8] 
❑ ‘Uit de klei’ – Dick Verdult, Helen 
Frik, Gijs Assmann, Jennifer Tee, Maartje 
Korstanje, Koen Taselaar, Thijs Jaeger 
[tot 18/8] ❑ ‘Arazzi’ – Alighiero Boetti 
[tot 30/6] ❑ ‘Een Poolse Avant Garde’ 
– Katarzyna Kobro & Wladyslaw 
Strzeminski [tot 30/6] ❑ ‘Top Floor. 
Kunstenaars kiezen uit de collectie: 
Philip Akkerman, Tjebbe Beekman, 
Berlinde De Bruyckere, Marcel van 
Eeden, Erik Kessels, Jan Taminiau, 
Jennifer Tee’ [tot 8/9] ❑ ‘Frisse wind. 
Highlights Haagse School’ [29/6 tot 
29/9] ❑ KP Brehmer [6/7 tot 27/10] 

Museum Beelden aan Zee
❑ ‘Genesis’ – Carel Visser [tot 10/6] 

Nest
❑ ‘Free the Eyeball’ – Tanja Ritterbex 
[24/5 tot 7/7] 

Parts Project
❑ ‘Your Truth, Interpretation & 
Nostalgia’ – Saša Tkačenko – Vladimir 
Miladinović [tot 7/7] 

Pulchri Studio
❑ ‘Moving abstraction’ – Philip van 
Helsdingen [17/5 tot 11/6] ❑ ‘Forever is 
composed of nows’ [17/5 tot 11/6] 
❑ ‘Claustrofilia’ – Fernando Valdiviezo 
[17/5 tot 11/6] ❑ ‘The night the sun 
broke in’ – Gam Klutier [1/6 tot 23/6] 
❑ Simone van den Heuvel [14/6 tot 7/7] 
❑ Jan van Spronsen [14/6 tot 7/7] 
❑ ‘Van abstraheren naar abstract’ – 
Lydia van Domburgh [14/6 tot 7/7] 
❑ ‘Denkend aan China’ [30/6 tot 21/7] 
❑ ‘Refract’ – Marisja Smit & Thijs 
Trompert [30/6 tot 21/7] ❑ ‘Move-d’ 
– o.a. Bob Bonies [30/6 tot 21/7] 
❑ ‘Réfraction’ – Karman [13/7 tot 6/8] 
❑ ‘The flower of friendship’ [13/7 tot 
6/8] ❑ ‘ArtNomadenDoll’ [13/7 tot 6/8] 

Stroom Den Haag
❑ ‘See You in The Hague. Een 
veelzijdige vertelling over de zon- en 
schaduwzijde van Den Haag als 
Internationale Stad van Vrede en Recht.’ 
[tot 31/12/2020] ❑ ‘Where’s the 
Exhibition? Fluïde programma met 
diverse activiteiten’ [tot 31/12/2020] 
❑ ‘Fragments of a Conversation with a 
Counterfeiter’ – Diego Tonus & 
Anonymous [tot 24/5] ❑ ‘Visual Culture 
Research Center: Hybrid Peace’ [tot 
26/5] ❑ ‘Uncertainty Seminars: Not 
Getting It’ [24/5 tot 26/5] 

West
❑ ‘Time — Life’ – Tehching Hsieh [tot 
16/2/2020] ❑ ‘Roussel/Brisset/Duchamp 
– Engineers Of The Infra-Thin’ [tot 16/6] 
❑ ‘The Vault’ – Korpys / Loeffler [1/6 tot 
1/9] 

Diepenheim

Drawing Centre Diepenheim
❑ ‘Clouded Matter’ – Marisa Rappard 
[25/5 tot 1/9] 

Kunstvereniging Diepenheim
❑ ‘Flashforward’ – Bastiënne Kramer 
[25/5 tot 1/9] 

Dordrecht

DordtYart
❑ ‘verschijnen / verdwijnen’ – Maria 
Blaisse & Bin Xu, Edwin van der Heide, 
Susanna Inglada, J&B, Sarah van 
Sonsbeeck, Puck Verkade... [tot 28/7] 

Eindhoven

MU
❑ ‘ABSORB’ – Li Binyuan [tot 30/6] 

Onomatopee – bookshop and 
exhibition space
❑ ‘Do or Delegate. Entrepreneurial 
Means and Precarious Ends’ – 
Deconstructeam, Constant Dullaart, Cory 
Arcangel and Michael Frumin, Elisa 
Giardina Papa... [tot 23/6] 

Van Abbemuseum
❑ ‘The Making of Modern Art – Een 
verhaal over moderne kunst ‘ [tot 
3/1/2021] ❑ ‘The Way Beyond Art’ [tot 
3/1/2021] ❑ ‘Museum als Parlement. 
Het Volksparlement van Rojava in het 
Van Abbemuseum’ [tot 31/8] 
❑ ‘Black Queer Diaspora in the 
Netherlands’ – Dustin Thierry en 
Wigbertson Julian Isenia [tot 2/6] 
❑ ‘The Tick’ – Josefin Arnell [tot 8/9] 
❑ ‘Museumindex – het museum in 
getallen’ [tot 3/1/2021] 
❑ ‘Marken Eindhoven (2011-2019)’ 
– Frank Mandersloot [tot 10/6] 
❑ ‘Multisensory museum. Experimentele 
multi-zintuigelijke museumruimte’ [tot 
3/1/2021] ❑ ‘Supertoll! ‘ – Tijs 
Rooijakkers [tot 1/4/2020] ❑ ‘Radically 
Ours. 10 jaar museumcollectie door de 
ogen van jongeren’ [tot 16/6] 
❑ ‘Xenogenesis’ – The Otolith Group 
[25/5 tot 18/8] 

Gorssel

MORE – Museum voor modern 
realisme
❑ ‘Painting Perception’ – Euan Uglow 
[26/5 tot 1/9] ❑ ‘128 White Box 
Paintings’ – Christiaan Kuitwaard [26/5 
tot 1/9] 

Groede

VierVaart
❑ ‘Zee Land’ – Nan Groot Antink [tot 
14/7] ❑ ‘Souvenirs. Salon opstelling 
diverse kunstenaars’ [tot 29/9] 
❑ ‘Residu / presentatie korte 
werkperiode’ – Jan Eric Visser [tot 29/9] 

Haarlem

Frans Halsmuseum
❑ ‘Het fenomeen Hals. Een inkijk in de 
fascinerende wereld van Frans Hals’ [tot 
1/1/2023] ❑ ‘Ruis! Frans Hals Anders’ 
[tot 16/6] ❑ ‘Haarlemse Helden. Andere 
Meesters’ – Hendrick Goltzius, Tracey 
Emin, Judith Leyster, Paul McCarthy... 
[tot 1/7] ❑ ‘Virtuoos! Israels tot 
Armando’ [29/6 tot 3/11] 

Nieuwe Vide
❑ ‘The world of K., or the prophecy of 
the excesses of modern bureaucracy’ – 
Michiel Westbeek, Daniël Dennis de Wit, 
Ivette ‘Mrova’ Zub, Elly Scheele & 
Carlijn Voorneveld [tot 23/6] 

Heerlen

SCHUNCK
❑ ‘Rietveld Architecture-Art-Affordances 
(RAAAF) – The End of Sitting’ [tot 
31/12] ❑ ‘Muurschildering’ – Femmy 
Otten [tot 8/9] ❑ Ana Navas [tot 1/7] 
❑ ‘Basquiat. The Artist and His New York 
Scene’ [tot 2/6] 

Leeuwarden

Fries Museum
❑ ‘Hindeloopen’ [tot 31/12/2021] 
❑ Éric Van Hove [tot 5/1/2020] 
❑ Neo Matloga [tot 18/8] 

Keramiekmuseum Princessehof
❑ ‘Van Oost en West. De nieuwe 
presentatie van de vaste collectie’ [tot 
31/12/2020] ❑ ‘Bij Escher thuis’ [tot 
31/1/2020] ❑ ‘Made in Holland. 400 
jaar wereldmerk’ [tot 30/6] 
❑ ‘Galerie de Witte Voet: 1975 – 2017’ 
[tot 27/10] ❑ ‘Design #4: Jelle 
Mastenbroek’ [tot 27/10] 
❑ Tilmann Meyer-Faje [tot 27/10] 

Maastricht

Bonnefantenmuseum
❑ ‘Pressing Matter’ – Dan Walsh [tot 
12/1/2020] ❑ ‘Beating Time. 
Collectiepresentatie hedendaagse kunst 
met gastbijdragen’ – R.W. Beerens, 
Chantal Le Doux, Andrea Éva Györi, 
Marianne van der Heijden, Servie 
Janssen... [tot 12/1/2020] 
❑ ‘Een Postume Samenwerking. Ine 
Schröder en haar Archief ‘ [tot 1/9] 
❑ ‘Meester van Elsloo, van eenling naar 
verzameling’ [tot 16/6] 
❑ ‘BACA Award 2019: Marwan 
Rechmaoui’ [24/5 tot 15/9] ❑ ‘BACA 
Projects, i.s.m. Van Eyck Academie’ 
[24/5 tot 15/9] 

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
❑ ‘Digitaal Dilemma – De Architectuur 
van Vertrouwen’ – Adam Harvey and 
Anastasia Kubrak, Simon Denny, Waag 
Society, David Zielnicki, OMA, Isabel 
Mager... [tot 16/6] 

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
❑ ‘The Floor is Lava’ – Sander Breure 
en Witte van Hulzen [tot 4/8] 

Middelburg

Vleeshal Middelburg
❑ ‘Allegiance & Oblivion’ – Kaspar 
Müller [tot 16/6] 

Otterlo

Kröller-Müller Museum
❑ ‘Wende >80<’ – Hanne Darboven [tot 
15/9] ❑ ‘From the river’ – Richard Long 
[tot 19/5] ❑ ‘And all the untilled air 
between’ – Lucas Lenglet [tot 22/9] 
❑ ‘In Motion 1970 – 2020’ – Jan van 
Munster [tot 13/10] ❑ ‘Charlotte 
Posenenske. Lexicon of Infinite 
Movement’ – Charlotte Posenenske / 
interventies: Ruth Buchanan, Yeb 
Wiersma [18/5 tot 15/9] 

Rotterdam

A Tale of a Tub
❑ ‘Guten Morgen, Europa!’ – Jannis 
Marwitz, Anna Bella Geiger, Patrizio Di 
Massimo, curated by David Jablonowski 
[tot 23/6] 

Chabot Museum
❑ ‘Branding Rotterdam – de 
internationale avant-garde tijdens het 
interbellum in Rotterdam, belicht vanuit 
kunstenaarsvereniging De Branding 
(1917-1926)’ [tot 1/9] 

Het Nieuwe Instituut
❑ ‘Neuhaus’ [19/5 tot 15/9] 

Joey Ramone
❑ ‘Every Future is a Crime Scene part 
III’ – Thijs Ebbe Fokkens [tot 18/5] 
❑ ‘Patch Dynamics’ – Katharina D. 
Martin [1/6 tot 6/7] 

Kunsthal Rotterdam
❑ ‘Trouble in Paradise. Collection Rattan 
Chadha’ [tot 26/5] ❑ ‘The Anarchist 
Citizenship. Ode to Youthful Daredevils’ 
[tot 16/6] ❑ ‘Favela Painting. 
Community Art for Social Change’ [tot 
26/5] ❑ ‘Sirenen’ – Joris Strijbos [tot 
7/7] ❑ ‘Science Fiction. A Journey into 
the Unknown’ [tot 30/6] ❑ ‘Eternity’ 
– Tomáš Libertíny [tot 30/6] 
❑ ‘De duizelingwekkende verbeelding 
van Piranesi’ – Battista Piranesi 
(1720–1778) [25/5 tot 1/9] ❑ ‘All you 
can Art 4. Studio met IBB’ [1/6 tot 29/9] 
❑ ‘Street Dreams. How Hiphop took over 
Fashion’ [15/6 tot 15/9] 

Museum Boijmans Van Beuningen
❑ ‘Laat je haar neer’ – Pipilotti Rist [tot 
26/5] ❑ ‘Infinity Mirror Room – Phalli’s 
Field’ – Yayoi Kusama [tot 25/5] ❑ ‘Co 
Westerik – Dagelijkse verwondering’ [tot 
26/5] ❑ ‘Metamorphosis’ – Iwan Smit 
[tot 26/5] ❑ ‘Als de luiken sluiten. 
Hoogtepunten uit de collectie’ [tot 26/5] 
❑ ‘Nederland/ Bauhaus. Pioniers van een 
nieuwe wereld’ [tot 26/5] 

Nederlands Fotomuseum 
❑ ‘De collectie belicht door Bertien van 
Manen’ – Lucebert / Paul Citroen... [tot 
8/12] ❑ ‘Lust for Life. Ed van der Elsken 
in kleur’ [24/5 tot 6/10] 

TENT
❑ ‘Post-Opera’ – Martin Riches en Tom 
Johnson, Jasna Veličković, Franck 
Leibovici, Katarina Zdjelar, Ho Tzu 
Nyen... [tot 30/6] ❑ ‘Witte de With & 
TENT: Rotterdam Cultural Histories 
#16: Hoe komt men van de Salvador 
Allendestraat naar de Andre van der 
Louwbrug?’ [tot 6/10] 

Witte de With – Centrum voor 
Hedendaagse Kunst 
❑ ‘Over Melly Shum’ [tot 25/8] 
❑ ‘Mariana Castillo Deball, een 
solotentoonstelling’ [26/5 tot 25/8] 
❑ ‘Melike Kara, nieuw werk’ [26/5 tot 
25/8] ❑ ‘Cecilia Vicuña, een retrospectieve 
tentoonstelling’ [26/5 tot 10/11] 

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
❑ ‘Manzoni in Holland’ [tot 2/6] ❑ ‘De 
Volkskrant Beeldende Kunst Prijs’ – 
winnaar: Funda Gül Özcan / genomineerden: 
Neo Matloga, Lonneke van der Palen [tot 
16/6] ❑ ‘Van CoBrA tot boorolie’ – Karel 
Appel, Gijs Assmann, Daan van Golden, 
Charlotte Schleiffert, herman de vries, Anne 
Wenzel... [tot 6/10] ❑ ‘Post/Delete. Het 
perfecte plaatje’ [tot 16/6] ❑ ‘Rothko & ik’ 
[tot 5/1/2020] ❑ ‘Drieluik ‘1, 2 en 3 uur 
onder mijn appelboom (1975)’ herenigd’ 
– herman de vries [tot 16/6] 
❑ ‘Meesterlijke vrouwen. Tien avant-garde 
kunstenaars die je gezien moet hebben’ – 
Eva Besnyö, Jacoba van Heemskerck, 
Charley Toorop, Marlene Dumas, Nicky 
Assmann, Marjolein Witte... [15/6 tot 8/9] 
❑ ‘In de Hoogstraat. Verhalen uit een 
winkelstraat’ [29/6 tot 6/10] 

Sittard

Museum De Domijnen
❑ Ricardo Brey [tot 10/6] 

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
❑ Richard Long [tot 16/6] 
❑ ‘Celebration of Light’ – Jan van 
Duijnhoven [tot 16/6] ❑ ‘Photographs’ 
– John Riddy [tot 1/9] ❑ ‘The 
Return’ – Luc Tuymans [29/6 tot 17/11] 

Utrecht

Centraal Museum
❑ ‘Rietveld en Van Baarencollectie Kunst 
en vormgeving 1915-1930’ [tot 31/12] 
❑ ‘De Wereld van Utrecht – Topstukken 
uit de vijf collecties’ [tot 30/4/2021] 
❑ ‘Waar de rede geen weet van heeft’ 
– Frank van den Broeck [tot 17/6] 
❑ ‘MOED: Wat niet gezien wordt. Een 
breder perspectief op de collectie van het 
Centraal Museum’ – Nola Hatterman, 
Steve McQueen, Ary Scheffer, Therese 
Schwartze, Iris Kensmil, Rotimi 
Fani-Kayode... [tot 30/6] 
❑ ‘Joyce Vlaming: Act II, 12 Portraits’ 
[tot 30/6] ❑ ‘Ondertussen in Utrecht: 
Onbekende schatten van de stad’ [tot 
17/10] ❑ ‘Assisted Living’ – Jessica 
Stockholder [tot 1/9] ❑ ‘Gevelprojectie: 
David Jablonowski’ [tot 1/9] 
❑ ‘Annex: Tamara Henderson’ [tot 1/9] 

Wijlre

Buitenplaats Kasteel Wijlre 
❑ ‘Kleur: Weelde en Veranderlijkheid’ 
– P. Struycken [tot 10/11] 

Zwitserland
Basel

Fondation Beyeler
❑ ‘The young Picasso – Blue and Rose 
Periods’ [tot 16/6] 
❑ Rudolf Stingel [26/5 tot 6/10] 

Kunsthalle Basel
❑ ‘Homemade RC Toy’ – Geumhyung 
Jeong [tot 11/8] ❑ ‘I am Gong’ – Dora 
Budor [24/5 tot 11/8] 

Kunstmuseum Basel
❑ ‘Neu im Kupferstichkabinett’ [tot 
23/6] ❑ ‘Kosmos Kubismus. From 
Picasso to Léger ‘ [tot 4/8] 
❑ ‘A Poem That Is Not Our Own ‘ – 
William Kentridge [8/6 tot 13/10] 

Museum Tinguely
❑ ‘Debris Field’ – Lois Weinberger [tot 
1/9] ❑ ‘Körperphantasien’ – Rebecca 
Horn [5/6 tot 22/9] 

Bern

Kunsthalle Bern
❑ Amelie von Wulffen [25/5 tot 14/7] 

Kunstmuseum Bern
❑ ‘Collection of Kunstmuseum Bern’ 
– Anker, Amiet, Hodler, Giacometti, 
Pissarro... [tot 31/12] 
❑ ‘Ich als Mensch’ – Miriam Cahn [tot 
16/6] ❑ ‘Ich im Bild. Selbstbildnisse der 
Graphischen Sammlung aus fünf 
Jahrhunderten’ – Rembrandt, Adolf 
Wölfli, Meret Oppenheim, Maria Lassnig, 
Luc Tuymans... [tot 2/6] ❑ ‘Ohne 
Verfallsdatum. Schenkung und Leihgaben 
der Sammlung Migros Aare’ [tot 15/9] 

Zentrum Paul Klee
❑ ‘Kandinsky, Arp, Picasso … Klee & 
Friends’ [tot 1/9] ❑ ‘Ekstase’ – Auguste 
Rodin, Henri Michaux, Meret Oppenheim, 
Andy Warhol, Marlene Dumas, ... [tot 
4/8] 

Luzern

Kunsthalle Luzern
❑ ‘Wandnebenwand. Ein Kunstprojekt 
der Kunsthalle Luzern in 
Zusammenarbeit mit der Visarte 
Zentralschweiz’ [tot 19/5] 
❑ Kathrin Affentranger – Anja Braun 
– Monika Stalder [7/6 tot 28/7] 

Kunstmuseum Luzern
❑ ‘Und die alten Formen stürzen ein. 
Kunst um 1800 aus der Sammlung’ [tot 
17/11] ❑ ‘News! Erwerbungen im 
Kontext der Sammlung’ [tot 16/6] 
❑ Keiichi Tanaami [tot 26/5] 
❑ ‘Very few things consist of a single 
substance’ – Anita Zumbühl [8/6 tot 
25/8] ❑ ‘Turner. Das Meer und die 
Alpen’ [6/7 tot 13/10] 

St.Gallen

Kunstmuseum St. Gallen
❑ ‘Camouflage’ – Catherine Biocca, 
Kasia Fudakowski, Grace Schwindt, Zin 
Taylor [tot 16/6] ❑ ‘The Future and the 
Past Perfect’ – Judy Millar [tot 19/5] 
❑ ‘Catching the Light: Sending and 
Receiving – Early Sculptures and Videos’ 
– Keith Sonnier [tot 20/10] ❑ ‘Stories of 
the Old Masters. The Maria and Johannes 
Krüppel-Stärk Donation’ [tot 5/4/2020] 
❑ ‘Same But Different’ – Alex Hanimann 
[8/6 tot 1/9] ❑ ‘unfinished’ – Albert 
Oehlen [6/7 tot 10/11] 

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
❑ ‘SITUATIONS cluster/Photo Text 
Data’ – The Otolith Group, Sofia Crespo, 
Natalie Czech, Maddy Varner... [tot 2/6] 
❑ ‘Photographic’ – Anne Collier [tot 
26/5] ❑ ‘Un Certain Regard’ – Sophie 
Calle [8/6 tot 25/8] 

Kunsthalle Winterthur
❑ ‘Who Loves You’ – Rodrigo Hernández 
[19/5 tot 30/6] 

Kunstmuseum Winterthur
❑ ‘Rich Kids. Kinderporträtminiaturen 
der Schenkung Briner und Kern’ [tot 4/8] 
❑ Daumier – Pettibon [tot 4/8] 
❑ ‘Konstruktives Kabinett. Max Bill und 
die Zürcher Konkreten’ [tot 2/2/2020] 
❑ ‘Frozen Gesture. Gesten in der 
Malerei von Roy Lichtenstein bis 
Katharina Grosse’ [18/5 tot 18/8] 
❑ ‘Zeichnungen’ – David Reed [18/5 tot 
18/8] 

Zürich

Kunsthalle Zürich
❑ ‘The Brotherhood of New Blockheads 
(1996–2002)’ [tot 26/5] 
❑ ‘Shiva 2019’ – Genoveva Filipovic [tot 
26/5] ❑ Ida Ekblad [8/6 tot 18/8] 

Kunsthaus Zürich
❑ ‘Fly me to the Moon. 50 Jahre 
Mondlandung’ [tot 30/6] 
❑ Guillaume Bruère [24/5 tot 8/9] 
❑ ‘Hour Zero. Resignation and renewal 
in art’ [7/6 tot 22/9] 

Migros Museum für Gegenwartskunst
❑ ‘Languages of Dissent’ – Stephen 
Willats [25/5 tot 18/8] 

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt 
op 15 juli 2019. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 juni 2018 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 July 15th, 2019.
Please send your information before
June 15th, 2017 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The New Craft School Susanne Pietsch, Eireen Schreurs, Sereh Mandias, Dolf Broekhuizen | Éric Van Hove - Fenduq Eelco van der Lingen (ed.) 
René Tosari. Diversity is Power Rob Perrée, Priscilla Tosari (eds) | The university is now on air, broadcasting modern architecture  CCA Montréal

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

Jap Sam Books
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nummer 205 15 mei 2020 15 april 2020

Oplage: 14.000 ex. Gratis beschikbaar in archieven, biblio-
theken, culturele cafés, culturele centra, galeries, instellingen 
voor hoger en deeltijds kunstonderwijs, kunstboekhandels, 
musea en stichtingen voor beeldende kunst.

Abonnement

De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De 
Witte Raaf thuisbezorgd wordt of  wilt u het tijdschrift 
financieel ondersteunen, dan kan u een (steun)abonnement 
nemen. Via PayPal kan u op www.dewitteraaf.be een 
doorlopend (steun)abonnement nemen. U kan het bedrag 
ook overschrijven. Vermeld uw adres, e-mailadres en het 
nummer waarbij het abonnement moet ingaan. Let op: 
gebruik het juiste rekeningnummer voor uw land! Losse 
nummers van De Witte Raaf  kunnen op dezelfde wijze 
worden (na)besteld.

Rekeningnummers
KBC Brussel BE33 4222 1816 1146
TRIODOS Nederland NL73 TRIO 0784 9288 35

Buitenland (binnen Europa):
IBAN: BE33 4222 1816 1146 – BIC: KREDBEBB
Gelieve in de mededeling het nummer te vermelden 
waarmee u uw abonnement wilt laten beginnen!

Tarieven België en Nederland
Abonnement  e 30,00
Steunabonnement  e 60,00
Losse nummers e 10,00

Tarieven Buitenland
Abonnement e 40,00
Steunabonnement  e 60,00
Losse nummers e 10,00

— Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaan-
delijke toestemming van de uitgever en de auteurs.

— De rechten voor de illustraties en de teksten werden naar best vermogen 
geregeld. Andere rechthebbenden gelieve zich te wenden tot de redactie.

— Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar de redactie 
behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten.

— Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.

Uitgever: DWR/TWR vzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(0)2 223.14.50
http://www.dewitteraaf.be – e-mail: info@dewitteraaf.be
Verantwoordelijke uitgever: Thomas Olbrechts,
Kersbeeklaan 113, 1190 Brussel

Personalia

Godart Bakkers is freelance curator film en beeldende 
kunst en doceert aan KASK, School of  Arts, Gent.

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

Laurens M. Besselsen is vierdejaars Writing for Performance 
aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht, waar hij afstu-
deert met een filmscenario in dichtvorm.

Evert Beyers is master in de wijsbegeerte (UAntwerpen) en 
in de Personal Financial Planning (UAMS Antwerpen). Hij 
was actief  als ondernemer.

Zsuzsanna Böröcz is kunst- en architectuurhistorica, 
KULeuven en UAntwerpen. Ze bekleedt functies binnen 
Docomomo International en Docomomo België.

Zoë Dankert is webredacteur van Metropolis M en mede-
oprichter en -hoofdredacteur van Soapbox: Journal for 
Cultural Analysis. 

Brian Dillon is essayist, redacteur van Cabinet, en auteur 
van onder meer Essayism, Objects in This Mirror en Sanctuary. 
Hij was curator van de reizende tentoonstelling Curiosity, in 
2014 te zien in De Appel, Amsterdam.

Tom Engels is schrijver, dramaturg, redacteur en curator. 
Momenteel werkt hij samen met Steve Paxton en Myriam 
Van Imschoot aan de publicatie Conversations in Vermont.

Christophe Van Gerrewey is auteur van enkele romans, 
redacteur van De Witte Raaf en professor architectuurtheo-
rie aan de École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Laura Herman is redacteur van De Witte Raaf, curator bij 
La Loge (Brussel) en van het twaalfde Satellite-programma 
van Jeu de Paume (Parijs).

Sarah E. Igo is professor geschiedenis aan het Vanderbilt 
College of  Arts and Science in Nashville. In 2018 verscheen 
The Known Citizen: A History of  Privacy in Modern America 
bij Harvard University Press.

Rudi Laermans is gewoon hoogleraar sociale theorie, 
KULeuven. Recente publicaties: Moving Together: Theorizing 
and Making Contemporary Dance (Valiz, 2015) en Weber 
(Boom, 2017; met Dick Houtman).

Noortje de Leij schrijft aan de Universiteit van Amsterdam 
een dissertatie over de relatie tussen kunst en sociale kritiek 
in het Amerikaanse tijdschrift October.

Lynne van Rhijn is conservator moderne en hedendaagse 
kunst bij het RKD Nederlands Instituut voor Kunst-
geschiedenis. Ze schrijft en werkte als (gast)curator en 
redacteur.

Daniël Rovers is schrijver – meest recent van Bakvis. Een 
leesautobiografie – en redacteur van De Witte Raaf.

Jean Starobinski (1920-2019) was een Zwitserse litera-
tuurcriticus. In Nederlandse vertaling verscheen in 1991 
Zinnebeelden van de rede: cultuurgeschiedenis van Europa rond-
om de Franse Revolutie.

Pieter T’Jonck is ingenieur-architect. Hij schrijft sinds 1980 
over dans en performance, architectuur en beeldende kunst, 
in kranten, tijdschriften en boeken in binnen- en buitenland.

Stefanie De Winter studeerde conservatie en kunstge-
schiedenis. Ze werkt aan de KULeuven als FWO-aspirant 
aan een interdisciplinair onderzoek rond de impact van flu-
orescerende materialen in de New Yorkse kunst van de 
jaren zestig en zeventig.

Slavoj Žižek is een Sloveense socioloog, filosoof, psycho-
analyticus en cultuurcriticus. Eind mei verschijnt de verta-
ling van zijn meest recente boek: Als een dief  op klaarlichte 
nacht.

Thema’s van de komende nummers: transparantie en 
opaciteit, kunst sinds 1991/2008, redigeren en corrige-
ren, grafisch ontwerp. Bijdragen (ongevraagde inzendin-
gen) over deze en andere onderwerpen kunnen worden 
ingestuurd via redactie@dewitteraaf.be.
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16.09.2016 — 22.10.2016 

the school of no return 
Ulf Aminde
—————————————————————————————

TEHCHING HSIEH TIME - LIFE 16.02.2019 — 16.02.2020 

———————————————————————————

ROUSSEL / BRISSET / DUCHAMP
ENGINEERS OF THE INFRA-THIN 16.02.2019 — 16.06.2020  

———————————————————————————
SYMPOSIUM TRANSFORMATIONS OF THE AUDIBLE 16.05.2019 — 18.05.2020 

———————————————————————————

KORPYS / LOEFFLER THE VAULT
01.06.2019 — 01.09.2019 

———————————————————————————
ARCHITECTUUR RONDLEIDINGEN ELKE ZONDAG RSVP: WWW.ONZEAMBASSADE.NL

———————————————————————————
NEW LOCATION: FORMER AMERICAN EMBASSY BY MARCEL BREUER — LANGE VOORHOUT 102, DEN HAAG / OPEN: 7 DAYS A WEEK 12:00 — 18:00 H

 

West          WWW.WESTDENHAAG.NL 

6 rue St-Georges | St-Jorisstraat, 1050 Brussels, Belgium 
www.xavierhufkens.com  +32(0)2 639 67 30 

Paul McCarthy 
Mixed Bag 

25 April — 25 May 2019

Josh Smith 

7 June — 13 July 2019 

Paul McCarthy 
Mixed Bag 

25 April — 25 May 2019

Josh Smith 

7 June — 13 July 2019 

6 rue St-Georges | St-Jorisstraat 107 rue St-Georges | St-Jorisstraat


