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ORIANA LEMMENS, CHRISTOPHE 
VAN GERREWEY EN DANIËL ROVERS 

Het begin

Oriana Lemmens: Van 1992 tot 2000 was 
je hoofdredacteur van De Witte Raaf. Hoe 
maakte je kennis met het blad? Wanneer las 
je het zelf  voor het eerst?
Koen Brams: De allereerste keer dat ik De 
Witte Raaf in handen kreeg moet rond 1986 
zijn geweest, in cultureel centrum De 
Warande in Turnhout, waar ik ben opge-
groeid. Op dat moment was het niet meer 
dan een informatieblad van en over 
Amarant, met aankondigingen van cur-
sussen en kunstreizen, en daarnaast een 
agenda met tentoonstellingen in België. Het 
blad was gespeend van elke vorm van kri-
tiek. Het sprak me niet bepaald aan. 
O.L.: Toch besloot je in 1989 bij Amarant je 
vervangende dienstplicht te vervullen.
K.B.: Het was zeker niet zo dat ik bewust 
naar Amarant ging omdat ik aan De Witte 
Raaf  wilde bijdragen. Het enige wat ik zeker 
wist: ik wil niet een jaar lang in het leger! 

Dus werd het twee jaar burgerdienst. 
Eigenlijk wilde ik graag in het STUK in 
Leuven werken. Ik was als student meer 
geïnteresseerd in theater, dans en literatuur 
dan in beeldende kunst. Maar in het STUK 
was er enorm veel heibel en onenigheid 
geweest tussen de personeelsleden. Ik had 
het vanaf  de eerste rij gevolgd, want ik zat 
als student vanaf  mijn tweede jaar in de 
raad van beheer. Ik had geen zin om in zo’n 
team aan de slag te gaan. Ik moest op zoek 
naar een alternatief.
Daniël Rovers: Hoe kwam je dan toch uit bij 
Amarant?
K.B.: Dat kwam door mijn moeder, Lief  
Beirens. Zij belde me op een gegeven 
moment op en ze zei: ‘Waarom heb je geen 
interesse in Amarant?’ We kenden Amarant 
thuis goed. Mijn vader, Maurice Brams, 
was leraar en beeldhouwer en had bij 
Amarant, dat toen nog Scheppende Handen 
heette, regelmatig aan exposities deelgeno-
men. De toenmalige directeur, Daan Rau, 
kwam geregeld bij ons langs. In de tijd dat ik 
er terechtkwam, was de vereniging al veel 
meer op kunsteducatie, op cursussen en rei-
zen gericht.

Christophe Van Gerrewey: In Leuven stu-
deerde je psychologie. Was het een bewuste 
keuze om geen kunstgeschiedenis of  thea-
terwetenschappen te studeren?
K.B.: Ik was zeventien op het moment dat ik 
een studie moest kiezen – ik ben geboren in 
december 1964. Er gingen allerlei dingen 
door mijn hoofd: filosofie, Germaanse 
talen… Ik koos voor psychologie, maar na 
het eerste jaar wist ik al dat het geen goede 
keuze was. Ik slaagde toch voor mijn eerste 
jaar, en toen heb ik gewoon gezegd: ‘Ik ga 
door.’ Mijn enthousiasme voor de psycholo-
gie nam elk jaar verder af. Het laatste jaar 
heb ik afgerond met de hakken over de sloot. 
Achteraf  gezien was het een prachtige stu-
die, met heel veel mogelijkheden, al was ik 
er in die jaren echt op uitgekeken. Mijn 
grote interesse lag elders: ik was bezig met 
wat er zich voordeed in de kunsten.
C.V.G.: Heb je geprobeerd die studie dan te 
‘verkunstigen’? In de bibliotheekcatalogus 
zijn er twee afstudeerscripties terug te vinden 
van Koen Brams: De kritiek van Paul Ricoeur 
op het structuralisme en Twee begrippen uit het 
model van Kintsch en Van Dijk (1978): korte- 
termijn geheugen en referentiële coherentie.

K.B.: Ik koos voor de afdeling theoretische 
psychologie, en vervolgens voor psycholin-
guïstiek. Dat liet me toe om aan allerlei 
faculteiten vakken te volgen. Ik zat zowel bij 
de germanisten, de filosofen als bij de logope-
disten. In plaats van één thesis heb ik twee 
afstudeerscripties gemaakt, over taalfilosofie 
én over psycholinguïstiek. Ik was vooral 
geïnteresseerd in het structuralisme. Een 
van mijn promotoren, professor statistiek 
Franz Loosen, die tevens de sectie psycho-
linguïstiek leidde, was een bijzonder strenge 
maar ook fijne man. Hij vroeg me: ‘Wat heeft 
je hier gebracht?’ Ik vertelde hem over het 
tijdschrift Raster. Hij vroeg me om bij onze 
volgende afspraak een paar exemplaren mee 
te brengen, wat ik ook deed, een heel stapel-
tje, met nummers waarin teksten stonden 
over linguïstiek en over structuralisme, 
onder meer van Teun van Dijk, over wiens 
theorie ik een van mijn twee scripties schreef. 
Het waren de eerste jaargangen van Raster, 
onder de redactionele leiding van H.C. ten 
Berge, die ik trouwens in die tijd geïnter-
viewd heb voor Radio Scorpio, voor het 
literatuurprogramma Het wak. Ten Berge 
was toen in Leuven voor de poëziedagen.
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De Warande is een cultuurhuis in Turnhout. 
Opende in 1972 als een van de eerste 
Vlaamse culturele centra, in een gebouw 
van architecten Vanhout, Wauters en 
Schoeters. In 2005 opende een uitbreiding 
door Macken & Macken en in 2012 nog een 
uitbreiding door Lieven Achtergael. Midden 
juli dit jaar wordt Jeroen Vanluyten er direc-
teur. 85, 166, 178, 195

Amarant is een gesubsidieerde organisatie 
die cursussen, excursies en reizen over 
kunst, muziek en filosofie organiseert voor 
volwassenen. Oprichter was Daan Rau in 
1972, die artistiek directeur bleef tot 2010.  
De voorloper van Amarant, Scheppende 
Handen, bestond sinds 1959. Van 1986 tot 
1995 was Amarant ‘eigenaar’ van De Witte 
Raaf. In november en december 1986 orga-
niseerde Amarant lezingen over Magritte, 
Broodthaers, Beuys en Kiefer/Baselitz/Polke.

STUK is een kunstencentrum in Leuven, 
opgericht in 1977 onder de naam ’t Stuc.  
In samenwerking met Het Festival van 
Vlaanderen werd jaarlijks het multidiscipli-
naire festival Klapstuk georganiseerd. In 
1993 werd Het Atelier opgericht, een plek 
voor productie, presentatie en opleiding, 
waar onder meer Johan Grimonprez en 
Bart Meuleman aan het werk gingen. In 
2002 opende een nieuw gebouw van archi-
tect Willem Jan Neutelings. STUK organi-
seert jaarlijks de festivals Artefact en 
Playground en huisvest Cinema ZED. 
Huidig directeur: Steven Vandervelden. 
149, 190, 192

Lief Beirens (1941–2016) was huisvrouw. 
In 1963 huwde zij met Maurice Brams; het 
echtpaar kreeg twee zonen: Gert en Koen. 

Maurice Brams (1938–2017) was als 
leraar Geschiedenis-Nederlands-Frans 
werkzaam aan het Sint-Victorinstituut in 
Turnhout. Na zijn huwelijk met Lief Beirens 
en de geboorte van zijn kinderen begon 
hij in 1966 als autodidact te beeldhouwen. 
Hij stelde tentoon in België, maar ook in 
Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Daan Rau (1945) werd in november 1972 
artistiek directeur van vzw Amarant, voor-
heen Scheppende Handen, en vervulde die 
functie tot september 2010. Secretaris van 
de vzw Initiatief 86. Cureerde tussen 1982 
en 1995 tentoonstellingen in de Gele Zaal 
in Gent. Hij schrijft voor de website van 
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen.

Paul Ricoeur (1913–2005) was een Frans 
filosoof, auteur van onder meer Temps et 
récit (1983) en Soi-même comme un autre 
(1990). Een van de pleitbezorgers van de 
hermeneutiek, gebaseerd op het principe 
dat mensen vooral verlangen naar begrip. 
In 1995 verscheen bij Kok Agora Het pro-
bleem van de grondslagen van de moraal, 
geannoteerd door Jacques De Visscher en 
vertaald door Hendrik Opdebeeck.

Franz Loosen was werkzaam aan de 
KU Leuven als hoogleraar statistiek en 
hoofd van de sectie psycholinguïstiek. 
Publiceerde handboeken statistiek en 
wetenschappelijke artikelen over het effect 
van muzikale ervaring bij het accuraat 
stemmen van instrumenten, bijvoorbeeld 
in Music Perception: An Interdisciplinary 
Journal.

Raster was een Nederlands literatuurtijd-
schrift. Verscheen voor het eerst op 1 april 
1967. Opgericht door dichter H. C. ten 
Berge, die aankondigde: ‘het essayistisch 
beginsel zal dat van de structurele analyse 
zijn’. Raster verscheen tot 1972, en werd in 
1977 heropgericht als thematisch kwartaal-
tijdschrift, in een vormgeving van Kees 
Nieuwenhuijzen, uitgeven door De Bezige 

Bij. De redactie bestond aanvankelijk uit 
Ten Berge, J. Bernlef, Pieter de Meijer en 
Jacq Vogelaar. Latere redactieleden: Hans 
W. Bakx, Hans Tentije, Cyrille Offermans, 
Willem van Toorn, Nicolaas Matsier, K. 
Michel, Marjoleine de Vos en Piet Meeuse. 
Het laatste nummer, 125, verscheen in 
2008. https://tijdschriftraster.nl 57

Teun A. van Dijk (1943) is een Nederlands 
tekstwetenschapper, met als specialisme 
de discoursanalyse. Deed met Walter 
Kintsch baanbrekend onderzoek naar de 
psychologische processen bij tekstbegrip. 
Wees in de jaren negentig Gerrit Komrij 
(onterecht) aan als de auteur van het pam-
flet De ondergang van Nederland, waarin 
‘Mohammed Rasoel’ waarschuwde voor 
de dreigende dominantie van moslims in 
Nederland. 

H.C. ten Berge (1938) is een Nederlands 
dichter, auteur en vertaler. Richtte in 1967 
Raster op; ontving in 1996 de Constantijn 
Huygensprijs en in 2006 de P.C. Hooftprijs. 
Recent stapte hij over van uitgeverij Atlas 
Contact naar Koppernik. In het najaar 
te verschijnen: Notities van Nemo en De 
beproevingen van Álvar Núñez Cabeza de 
Vaca. 57

Radio Scorpio (1979) is een alternatieve 
radiozender uit Leuven. De naam verwijst 
naar de schorpioen in het logo, maar is 
ook een afkorting voor Socio-Culturele 
Organisatie voor Regionale Pluralistische 
Informatie-Overdracht. Frequentie: 106 FM.

Jenny Holzer (1950) is een Amerikaans 
neoconceptueel kunstenaar actief sinds de 
jaren zeventig. Ze geeft aan taal, in de vorm 
van afzonderlijke zinnen, publieke dimen-
sies met behulp van T-shirts, posters, 
lichtprojecties en led-lampen. Ze nam deel 
aan tentoonstellingen zoals Documenta VII, 
Sonsbeek 86 en de Biënnale van Venetië in 
1990. Deze zomer loopt in het Guggenheim 
in Bilbao een retrospectieve. 65, 81, 104, 
126

Bart Meuleman (1965) is een in Turnhout 
geboren, in Antwerpen werkzame thea-
termaker, dichter en essayist. Debuteerde 
in 1997, bij uitgeverij amerika, met de 
dichtbundel Kleine criminaliteit. Maakte 
met gezelschap De zweep vanaf 1999 
De smerige trilogie. Van 2000 tot 2004 
redacteur van De Witte Raaf. Publiceerde 
essaybundels en autobiografische boeken, 
onder meer De donkere kant van de zon 
(2009) en Hoe mijn vader werd verwekt 
(2018). 39, 40, 42, 43, 46, 47, 49, 53, 55, 
56, 65–67, 70, 75, 77–79, 83, 84, 88–90, 
92, 94, 96, 100, 106, 112, 113, 115, 118, 
124, 127, 130, 133, 135, 141, 167, 168, 
171, 183, 191

RITS is een hogeschool in Brussel, in 1962 
opgericht als het Hoger Rijks instituut voor 
Toneel en Cultuurspreiding. In 2015 veran-
derde de naam in RITCS (Royal Institute for 

Theatre, Cinema and Sound). Verbonden 
aan de Erasmus hogeschool en de VUB. 
Hoofd zetel in de Dansaertstraat. Huidig 
directeur: Ann Olaerts.

Jef Cornelis (1941–2018) maakte tussen 
1963 en 1998 meer dan tweehonderd 
reportages en filmische essays over kunst 
en cultuur voor de Belgische nationale 
televisie. Tot 20 oktober loopt in het Roger 
Raveelmuseum in Machelen-Zulte Kunst is 
voor weinigen: Cis Bierinck selecteert films 
van Cornelis; Piet Coessens brengt kunst-
werken bij elkaar die verwijzen naar de 
activiteiten van Cornelis. 55, 117, 118, 124, 
127, 136, 139, 151, 153, 159, 178, 196

Daniël Robberechts (1937–1992) was 
een Belgisch auteur. Debuteerde in 1968 
met De labiele stilte, waarin jongeren spre-
ken over hun relaties. Publiceerde tijdens 
zijn leven een deel van zijn dagboeken. 
Postuum verscheen het ‘totaalboek’ in wor-
ding T×oT: Nagelaten werk (Kritak, 1994) en 
Dagboek ’68–’69 (het balanseer, 2010). 47, 
51, 52, 124, 153, 162

Jacq Vogelaar (1944–2013; pseudoniem 
van Frans Broers) was een Nederlands 
auteur, tijdschriftredacteur (van Raster), cri-
ticus en vertaler. Constantijn Huygens prijs 
in 2006. In 2018 stelden Hans Demeyer 
en Sven Vitse het boek Woekering en wei-
gering. Metamorfosen en identiteit in het 
werk van Jacq Vogelaar samen (Academia 
Press). Een biografie is in voorbereiding, 
door Tommy van Avermaete en Fyke 
Goorden. 49, 57, 63, 73

Oscar de Wit (1935) is een Nederlands 
schrijver en beeldend kunstenaar. Kreeg 
in 1980 de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-
prijs voor zijn autobiografische debuut Met 
koele obsessie. 124

Georges Adé (1936–1992) was een 
Belgisch auteur die publiceerde onder het 
pseudoniem Laurent Veydt. Hij was redac-
teur van het Nieuw Vlaams Tijdschrift en 
van Diogenes. Studeerde literatuur in Parijs 

O.L.: Ging je je bij Amarant meteen met  
De Witte Raaf bezighouden?
K.B.: Ik was aanvankelijk vooral niet met  
De Witte Raaf bezig. Gewetensbezwaarden 
werden voor van alles en nog wat ingezet. Ik 
moest allerlei taken verrichten, zoals door 
het hele land reizen om cursussen op te 
starten of  om lidgeld te innen. Ik heb ook 
kunstreizen begeleid, naar Parijs bijvoor-
beeld, of  Keulen en Essen.
O.L.: Schreef  je nooit een tekst voor het 
blad?
K.B.: Ik herinner me één artikel: een tekst 
over Jenny Holzer, iets tussen kunstkritiek 
en fictie in. Ik weet nog dat ik er met veel 
plezier aan heb gewerkt.
D.R.: Je was niet bezig met de gedachte het 
tijdschrift over te nemen?
K.B.: Ik wist al heel jong dat ik ooit een tijd-
schrift wilde leiden, maar ik beschouwde De 
Witte Raaf helemaal niet als een tijdschrift, 
of  toch niet het soort waarvan ik hoofdre-
dacteur wilde zijn. Het heeft twee jaar 
geduurd vooraleer ik dat als mogelijkheid 
zag.
D.R.: Waarom?
K.B.: Ik had al een tijdschrift opgericht, 
Gelijkmaker een, samen met Bart Meuleman. 

Van dat tijdschrift zijn een zestal nummers 
verschenen, met als titels: Gelijkmaker een/1, 
Gelijkmaker een/2, en zo verder. Van 
Gelijkmaker een/4, dat handelde over de habi-
tat van Bart en mij, over Turnhout en 
omstreken, zijn meerdere afleveringen ver-
schenen: Gelijkmaker een/4 (1), Gelijkmaker 
een/4 (2) enzovoorts. Bart en ik voerden de 
redactie, en koppelden de uitgave aan publie-
ke bijeenkomsten. Bart studeerde aan het 
RITS en mijn toenmalige beste vriend zat bij 
hem in de klas. Zo hebben we elkaar leren 
kennen, op het kot van die vriend. We deel-
den een passie voor literatuur, voor kunst, 
en zo zijn we heel lang samen opgetrokken.
O.L.: Lag bij Gelijkmaker een de nadruk op 
kunst of  op literatuur? 
K.B.: Het was van alles. We hebben twee 
nummers gewijd aan het werk van Jef  
Cornelis. Cornelis heeft vier films gemaakt 
over literatuur, over Daniël Robberechts, 
Jacq Vogelaar, H.C. ten Berge en Oscar de 
Wit. Die eerste drie, dat waren de auteurs 
die wij van nabij volgden. We hebben verto-
ningen georganiseerd van de films van 
Cornelis in het STUK. 
C.V.G.: Toen heb je Jef  Cornelis dus leren 
kennen.

K.B.: Ja, dat begon met lange telefoonge-
sprekken. Hij kon je op de meest onverwach-
te momenten opbellen. We zijn ook bij hem 
thuis op bezoek geweest, tijdens de voorbe-
reiding van Gelijkmaker een. Toen heeft hij 
ons trouwens meteen een tekst doorge-
speeld van Georges Adé, die heel kritisch 
was voor het werk van Daniël Robberechts. 
Zo was Jef: hij had overal materiaal klaarlig-
gen dat voor dissensus en polemiek kon zor-
gen. Het is ook Jef  die een belangrijke rol 
heeft gespeeld bij het verkrijgen van fondsen 
voor De Witte Raaf. Het eerste nummer 
onder mijn redactionele leiding was ver-
schenen en dat had hij onmiddellijk opge-
merkt. Hij werd later voorzitter van de 
beoordelingscommissie beeldende kunst 
van de Vlaamse overheid; ik kwam hem 
tegen en hij zei: ‘Je moet een dossier samen-
stellen, dan zal ik ervoor zorgen dat jullie 
geld krijgen.’ Hij is erg belangrijk geweest.
D.R.: Tegen die tijd zag je dus toch de moge-
lijkheid om van De Witte Raaf je gedroomde 
tijdschrift te maken?
K.B.: Ik was bijna aan het einde van mijn 
diensttijd, en ik zou weer werkloos worden. 
Toen kreeg ik de vraag of  ik verbonden 
wilde blijven aan Amarant. Ik had die vraag 

niet verwacht, maar ik heb onmiddellijk 
intuïtief  geantwoord: ‘Ja, dat wil ik doen als 
ik De Witte Raaf kan overnemen.’ Ik moet 
eerlijk zeggen dat ik mijn voorstel niet eens 
besproken had met Erik Eelbode, de toen-
malige hoofdredacteur. Erik heeft meteen 
gezegd dat hij het een goed idee vond. Het 
bestuur ging ook akkoord, op voorwaarde 
dat ik de financiële middelen vond om mijn 
eigen wedde te bekostigen. Er waren geen 
middelen om mij in dienst te nemen. Daar 
ben ik een jaar mee bezig geweest.
O.L.: Wat leverde dat op?
K.B.: Om te beginnen het gesco-statuut, 
waarvoor ik in aanmerking kwam omdat ik 
in de periode voor mijn burgerdienst werk-
loos was geweest. Ik heb vervolgens een 
concepttekst geschreven, in de eerste plaats 
voor het bestuur. Ik wilde een blad maken 
over beeldende kunst met een zeer kritische 
insteek. Die tekst heb ik doorgestuurd naar 
een dertigtal mensen, naar museumdirec-
teurs bijvoorbeeld, maar ook naar schrij-
vers die ik op het oog had. Ik heb om een 
steunbetuiging gevraagd, en ik heb die zon-
der uitzondering gekregen. 
O.L.: Was er ook meteen een budget voor 
vrijgemaakt?
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en werd beïnvloed door de nouveau roman, 
en was actief als criticus op de Belgische 
televisie. In 1977 verscheen De grote bood-
schap, in 1986 het sciencefictionboek Huis 
der Liefde. 139

Erik Eelbode (1959–2010) was curator, 
(hoofd)redacteur, docent, mentor en foto-
criticus. Publiceerde in Obscuur, De Witte 
Raaf en (H)ART, en werkte samen met 
kunstfotograaf Dirk Braeckman, onder 
meer aan het tweedelige fotoboek z.Z(t), 
dat in 2001 verscheen bij Ludion. Hij 
was lid van de redactie van Fotomuseum 
Magazine, coauteur van het overzichtswerk 
Belgische fotografen 1840–2005. 37–40, 
42, 46, 52–56, 58–79, 150

Gesco staat voor ‘gesubsidieerd con-
tract’: een arbeidsrechtelijk statuut voor 
werknemers bij de Vlaamse overheid, een 
instelling van openbaar nut of een vzw. 
Het statuut, waarvoor de werkgever een 
loonpremie ontvangt, werd in 1989 in het 
leven geroepen. Sinds 1 januari 2016 zijn 
de ‘gesco’s’ afgeschaft: volgens toenmalig 
minister van Werk Philippe Muyters werden 
ze ‘oneigenlijk’ gebruikt.

John Quivron (1952–2014) was een 
Belgisch kunstenaar, beeldhouwer, schil-
der, graficus, oprichter van galerie Het 
Witte Huis in Eke, en stichter van het 
tijdschrift De Witte Raaf in 1986. In 2011 
vierde hij zijn twintigjarig kunstenaarschap 
met een overzichtstentoonstelling in zijn 
eigen galerie of ‘kijkhuis’, zoals hij het 
noemde, Labo Art in Heurne. 

Lesaffre was een winkel voor kunste-
naarsbenodigdheden en inlijstingen met 
vestigingen in Gent (Onderbergen) en 
Kortrijk (Voorstraat). In 2002 werden beide 
winkels overgenomen door Lucas Creativ, 
de grootste Belgische keten ‘voor alle crea-
tieve materialen en inlijstingen’.

Opel is een Duits automerk, opgericht in 
1862 als naaimachinefabriek door Adam 
Opel. In 1898 begonnen zijn zoons, drie 
jaar na het overlijden van hun vader die 
hen had opgedragen zich nooit met auto’s 
in te laten, met de productie van de eerste 
automobiel van Opel. Sinds 2017 is Opel in 
handen van het Franse autoconcern PSA 
Groupe.

Posada was een kunstboekhandel vlakbij 
Brussel-Centraal, in 1975 opgericht door 
Martijn Oleff en Ada Roorda. Genoemd 
naar de Mexicaanse illustrator José 
Guadalupe Posada (1852–1913), bekend 
van zijn tekeningen met skeletten en 
schedels. In 2008 uitgeroepen door The 
Guardian tot een van de tien mooiste boek-
handels ter wereld. Posada sloot in 2011 
de deuren. Toen die deuren weer openden, 
was in het pand een afdeling van chocola-
tier Neuhaus gevestigd.

Dirk Lauwaert (1944–2013) was een 
Belgisch essayist en zeer gewaardeerd 
docent. Debuteerde met de bundel Artikels 
in 1996 en schreef over een brede waaier 
aan onderwerpen, waaronder fotografie, 
film, mode, beeldende kunst en autobio-
grafie. Andere publicaties in boekvorm: 
Affect/Afstand (1987), Stadsfotografie in de 
19de eeuw (2004), Dromen van een expedi-
tie (2006), Lichtpapier: teksten over foto-
grafie (2007), Onrust (2011) en De geknipte 
stof (2013). 38, 41, 71, 78, 81, 84, 87, 94, 
95, 104–107, 110–112, 114, 116, 118, 119, 
121, 122, 126, 129, 130, 135, 149, 157, 
162, 171, 191, 192

Bart Verschaffel (1956) is een Belgisch 
filosoof en gewoon hoogleraar aan de 
Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de 
Universiteit Gent. In 1989 vaste gesprekspart-
ners in Container. In hetzelfde jaar verscheen 
zijn eerste essaybundel De glans der dingen 
in de reeks Vlees en beton. Verantwoordelijk, 
samen met Marc Verminck, voor het literaire 
luik van Antwerpen 93. Maakte van 2000 tot 
2004 deel uit van de redactie van De Witte 
Raaf. Drijvende kracht achter het Vandenhove 
Centrum voor Architectuur en kunst. 50, 54, 
60, 62, 67, 71, 81, 83, 89, 90, 95-97, 100-
107, 111-114, 118-122, 125, 135, 140, 142, 
144, 151, 152, 156, 158, 159, 162, 167, 173, 
175, 177, 181, 185, 187, 189, 191

Lieven De Cauter (1959) is een Belgisch 
cultuurfilosoof, professor aan de KU 
Leuven, en activist. Presenteerde samen 
met Bart Verschaffel Container in 1989. In 
1987 en 1991 verschenen essays van zijn 
hand in de reeks Vlees en beton: ‘De meta-
stase van het museum’ (nummer 8, over 
Chambres d’Amis) en ‘Het hiernamaals van 
de kunst’ (nummers 17–18). Auteur van 
onder meer Archeologie van de kick. 
Verhalen over moderniteit en ervaring 
(1995) en De dwerg in de schaakautomaat. 
Benjamins verborgen leer (1999) – recent 
bij nai010 verschenen in een Engelse ver-
taling. 37, 45, 92, 97, 108

Versus (1982–1992) was een vierjaarlijks 
tijdschrift voor film en opvoeringskunsten. 
Gemaakt door de eerste vakgroep 
Filmkunde in Nederland, aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen, en uitgegeven door 
SUN. In de eerste redactie zetelden Peter 
Delpeut, Eric de Kuyper en Jan Simons. 
Vormgever: Leo de Bruin. Eind 1992 ver-
scheen het laatste nummer: de subsidiege-
ver raadde de redactie aan het blad minder 
theoretisch te maken of in het Engels te 
publiceren.

Het Moment – kwartaalboek voor nieuwe 
literatuur en kunst verscheen acht keer 
tussen de zomer van 1986 en die van 1988, 
onder redactie van Huub Beurskens, Peter 
Nijmeijer en Laurens Vancrevel, en werd 
uitgegeven door Meulenhoff. De vormge-
ving werd verzorgd door Zeno. Elk nummer 
telde ongeveer 160 pagina’s, en in elke 
uitgave kwamen een beeldend kunstenaar 
en een fotograaf aan bod. Op de cover van 
het winternummer van 1986 stond The 
White Disease (1985) van Marlene Dumas. 
http://magazinehetmoment.blogspot.com

Huub Beurskens (1950) is een 
Nederlandse dichter, schrijver, kunstschil-
der en vertaler. Was redacteur van de lite-
raire tijdschriften Het Moment en De Gids. 
Publiceerde in de jaren negentig onder 
meer de roman Wilde Boomgaard en de 
poëziebundel Aangod en de afmens, waar-
voor hij de VSB-poëzieprijs ontving. Zijn 
roman Eindeloos eiland haalde in 2017 de 
shortlist van de ECI Literatuurprijs.

Stefan Hertmans (1951) is een Belgisch 
essayist, dichter en romanschrijver. 
Publiceerde onder meer de postmoderne 
biografische roman Naar Merelbeke (1994) 
en – vlak voor het herdenkingsjaar van de 
Eerste Wereldoorlog – Oorlog en terpentijn 
(2013). Op 13 juni verscheen de Engelse 
vertaling (door David McKay) van zijn 
meest recente roman De bekeerlinge bij 
Harvill Secker in Londen. 52, 85

Bodo Kirchhoff (1948) is een Duits 
schrijver. Brak in 1990 door met de roman 
Infanta. In 2018 verscheen de roman 
Dämmer und Aufruhr. Roman der frühen 
Jahre, die het seksueel misbruik beschrijft 
waar Kirchhoff als leerling op een katholiek 
internaat slachtoffer van werd.

John Ashbery (1927–2017) was een 
Amerikaans dichter die in 1976 de 
Pulitzerprijs won met Self-portrait in a 
Convex Mirror. Hij werkte in de jaren vijftig 
als copywriter in New York en woonde een 
decennium lang in Frankrijk. Zijn kunst-

K.B.: Toen ik eenmaal in dienst was, bleek 
er weinig extra geld te zijn: geen geld voor 
extra pagina’s, geen honoraria voor 
auteurs. We zijn toen eerst gaan praten met 
John Quivron. Quivron was kunstenaar 
en oprichter van De Witte Raaf  in 1986. Dat 
had hij vrij impulsief  gedaan: het was een 
informatieblad waarin hij ook de activitei-
ten van zijn eigen presentatieplek, Het Witte 
Huis in Eke, kon aankondigen. Het eerste 
nummer heeft hij zelf  betaald, maar vlak 
daarna heeft hij contact met Amarant 
gezocht, dat het blad heeft overgenomen en 
heeft ingezet als een goedkoop informatie-
kanaal. Door het blad wat inhoudelijker te 
maken, met artikelen over de kunstactuali-
teit bijvoorbeeld, kreeg je een gunstiger 
tarief  van de Belgische posterijen. Quivron 
deed nadien nog het reclamebeheer, en hij 
onderhield bestaande contacten.
D.R.: Wat hield dat in?
K.B.: Hij kon enkele bedrijfsleiders en win-
keliers overtuigen om geld te steken in De 
Witte Raaf. Zo stonden er in elk nummer 
advertenties van Lesaffre in Gent, maar 
ook van Opel, en van een handvol galerie-
en. De publiciteitsinkomsten waren veel te 
laag. We hebben dan besloten de adverten-

tieregie in eigen handen te nemen, en zijn 
zelf  op zoek gegaan naar adverteerders. 
Boekhandel Posada heb ik bijvoorbeeld 
gecontacteerd – dat was het begin van de 
advertentiewerving. We drukten een folder 
en ik nam telefonisch contact met galeris-
ten en museumlui. In elk nieuw nummer 
nam het aantal adverteerders toe. Voor 
Quivron was die verandering een emotio-
neel moment. Hij voelde zich buitengeslo-
ten, terwijl hij toch alleen nog de reclame 
deed. Inhoudelijk had hij niets meer met De 
Witte Raaf te maken. We hebben hem vanaf  
dan in het colofon vermeld als oprichter van 
het tijdschrift. 
O.L.: Kende je hem goed?
K.B.: Hij kwam één keer om de twee maan-
den bij Amarant op bezoek. Hij had een 
stem als een klok. Zodra de deur openging, 
wist je dat hij er was. Heel extravert. En dan 
gaf  hij door hoe het zat met de advertenties, 
zonder dat er ooit een nieuwe adverteerder 
bijkwam. Hij was veel meer bezig met zijn 
eigen kunstpraktijk en met zijn kunstruim-
te.
O.L.: Werd het meningsverschil met Quivron 
opgelost?
K.B.: Het was geen meningsverschil. Het 

was meer een emotioneel moment. Het was 
nu echt niet meer aan hem. Hij had geen 
enkele statutaire functie, dus het is niet zo 
dat hij ontslagen moest worden.
O.L. En toen konden jullie van start?
K.B.: Nummer 36 in maart 1992 is het eer-
ste nummer dat ik officieel gemaakt heb. 
Eigenlijk was nummer 35 het eerste, maar 
dat is in elkaar geknutseld terwijl ik nog met 
andere dingen bezig was. 
O.L.: Waren er dan inmiddels voldoende 
fondsen?
K.B.: Nummer 36 is gemaakt zonder dat de 
auteurs vergoed werden. Dirk Lauwaert 
zei: ‘Ik wil dat wel doen, maar dan echt 
maar voor één keer.’ Ik heb op twee maan-
den tijd veel moeilijke gesprekken gevoerd 
binnen Amarant om geld vrij te maken voor 
honoraria. Het eerste jaar hebben we 
gewerkt zonder subsidies, alleen met adver-
tentie-inkomsten. Dat waren tergende ver-
gaderingen. De emoties laaiden hoog op. De 
slotsom was dat ik geld kreeg om auteurs te 
betalen. En toen ik vervolgens auteurs ging 
benaderen, zegde bijna iedereen meteen 
toe. Vooral auteurs die een academische 
loopbaan aan het uitbouwen waren, zagen 
De Witte Raaf als een medium waarin ze stel-

ling konden nemen, en waarmee ze in de 
openbaarheid konden treden.

Raster

C.V.G.: Welke tijdschriften of  auteurs waren 
voor jou als jonge schrijver en redacteur 
voorbeelden?
K.B.: Kunstkritiek had ik amper gelezen 
voor ik begon met De Witte Raaf. Hooguit 
het werk van Bart Verschaffel en Lieven 
De Cauter had ik opgemerkt, en Dirk 
Lauwaert kende ik ook, vooral van zijn tek-
sten in het geweldige tijdschrift Versus. Ik 
was voornamelijk met literatuur bezig. Ik 
was geabonneerd op Raster en ik had alle 
oude Rasters opgekocht. Dat hele tijdschrift-
avontuur heb ik goed gevolgd, en ik heb er 
veel schrijvers door leren kennen. Daarnaast 
was er een tijdschrift als Het Moment. Dat 
was ook een fantastisch project. Huub 
Beurskens was de drijvende kracht, en 
Stefan Hertmans werkte er regelmatig 
aan mee. Ze introduceerden jonge buiten-
landse auteurs, Bodo Kirchhoff bijvoor-
beeld, John Ashbery en W.G. Sebald, 
maar ook Nederlandstalige schrijvers zoals 
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Kees Ouwens, Dirk Van Bastelaere en 
H.H. ter Balkt. Daarnaast had Het Moment 
een link met de beeldende kunst: op de cover 
stond vaak een hedendaags kunstwerk, en 
ze publiceerden teksten van kunstenaars, 
bijvoorbeeld van Marlene Dumas. Het 
werd uitgegeven door Meulenhoff en op 
voorhand was bekend dat het twee jaar zou 
bestaan. Er zijn acht nummers verschenen.
C.V.G.: Heb je je in die tijd binnen literaire 
kringen begeven? 
K.B.: Er zijn contacten geweest met yang, 
ook een interessant tijdschrift. Ik herinner 
me dat de redactie – die onder meer bestond 
uit Hans Vandevoorde en Bart Vervaeck 
– eind jaren tachtig een brainstormsessie 
heeft georganiseerd waaraan ik heb deelge-
nomen.
C.V.G.: Was Frank Vande Veire op die ver-
gadering aanwezig?
K.B.: Ik denk het wel. Ik weet zeker dat Dirk 
Pültau er was. We waren nog niet bevriend, 
maar we hadden gemeenschappelijke vrien-
den en kennissen. Ik ben op die vergadering 
beland via Eddy Bettens, die toen ook in de 
redactie van yang zat. Eddy heb ik in Gent 
leren kennen. Hij had een ongelofelijke 
bibliotheek, maar hij had niet genoeg ruim-

te, dus telkens als hij nieuwe boeken kocht, 
deed hij andere boeken van de hand. Hij is 
een genereus man met een grote kennis van 
de literatuur. Ik had veel contact met hem 
en heb veel van hem opgestoken.
C.V.G.: Las je ook literatuur over tijdschriften?
K.B.: Iemand die veel over het tijdschrift als 
medium heeft nagedacht was Daniël 
Robberechts. Ik was geabonneerd op zijn 
tijdschrift, dat tijdSCHRIFT heette. Dat 
soort experimenten interesseerde mij 
enorm. Gaandeweg heb ik teksten gepubli-
ceerd over tijdschriften. Samen met Bart 
Meuleman heb ik in 1993 een interview 
afgenomen van Rob Smolders, die afscheid 
had genomen als hoofdredacteur van 
Metropolis M. Ik heb een tekst geschreven 
over Raster, in 1995, in nummer 57 van De 
Witte Raaf. Het vertrekpunt was een vragen-
lijst die ik had opgesteld voor Jacq Vogelaar, 
maar hij had bij nader inzien geen tijd of  
geen zin om een antwoord te schrijven. Die 
vragen heb ik toen uitgebreid en als zelf-
standige tekst gepubliceerd. En in 1997 
hebben Dirk Pültau en ik de hoofdredac-
teurs van Texte zur Kunst geïnterviewd, 
Isabelle Graw en Stefan Germer. Ik vond 
het belangrijk om het medium te belichten. 

Hoe doen anderen het? En impliciet ook: 
hoe wil ík het doen? 
O.L.: Wat waren de gelijkenissen tussen 
Raster en De Witte Raaf? 
K.B.: Wat ik in Raster altijd enorm heb geap-
precieerd: ze staarden zich niet blind op lite-
ratuur. Ik wilde me evenmin enkel met beel-
dende kunst inlaten. Je kon in Raster heel 
verschillende tekstsoorten lezen. Dat maak-
te het interessant. Dat heb ik ook in De Witte 
Raaf geprobeerd. Daarnaast werden er bijna 
in elk nummer teksten gebracht van 
auteurs en denkers die nog niet vertaald 
waren in het Nederlands. Dat deed Raster 
ook, net als Texte zur Kunst.
O.L.: Kende je Jacq Vogelaar persoonlijk?
K.B.: Ik had veel van hem gelezen en ik 
vond hem een fascinerende figuur. Ik heb 
hem in 1994 benaderd, toen we een num-
mer hebben gewijd aan één tentoonstelling, 
namelijk Hooglied in het Paleis voor 
Schone Kunsten in Brussel. Ik denk dat hij 
het tijdschrift al kende. Hij is onmiddellijk 
op zijn motor gesprongen en naar Brussel 
gereden om die tentoonstelling te bezoeken. 
Vijf  dagen later faxte hij zijn tekst door.
D.R.: Heb je het gevoel eigenschappen met 
Vogelaar te delen? Is onbaatzuchtigheid bij-

voorbeeld een term die op Vogelaar en mis-
schien op elke tijdschriftenmaker van toe-
passing is? Dat je een ruimte schept waar 
anderen kunnen schrijven? Of  is dat te mooi 
gezegd?
K.B.: Dat denk ik wel. Vogelaar was vrij hard, 
zakelijk ook. Maar hij was wel degelijk gene-
reus. Toen ik hem in Amsterdam bezocht om 
het te hebben over die tekst over Raster, nam 
hij alle tijd voor een gesprek. Wat een kennis 
en vaardigheid had die man, en dat liet hij 
ook merken!
C.V.G.: Een verschil tussen Raster en De 
Witte Raaf is misschien dat Raster geen uit-
gesproken kritisch tijdschrift was: het 
gebeurde niet zo vaak dat andermans werk 
negatief  werd besproken.
K.B.: Dat zou ik niet zeggen. Vogelaar heeft 
in 1974 een essaybundel uitgebracht met 
als titel Konfrontaties. Dat zegt genoeg.
C.V.G.: Maar dergelijke teksten waren niet 
typisch voor Raster. Dat tijdschrift was min-
der uitgesproken en programmatisch dan 
De Witte Raaf in jouw jaren. Dat is zichtbaar 
in de themanummers van Raster: het zijn 
vaak liefdesverklaringen, niet zelden mono-
grafisch geïnspireerd.
D.R.: Het is ook de kritiek die je Vogelaar zelf  

kritieken werden in 1989 verzameld in 
Reported Sightings, Art Chronicles 1957–
1987. In 1995 verscheen bij Meulenhoff  
De mandril op de slagboom: een keuze uit 
zijn gedichten, 1956–1995, onder redactie 
van J. Bernlef.

W.G. Sebald (1944–2001) was een 
Duitse, in East Anglia woonachtige auteur. 
Verkreeg in de jaren negentig internatio-
nale bekendheid met essayistisch-roma-
neske boeken waarin een ik-verteller aan 
het woord komt, en anderen aan het woord 
laat over de destructieve twintigste eeuw. In 
een vertaling van Ria van Hengel versche-
nen bij De Bezige Bij: Over het land en het 
water, Austerlitz, De emigrés, De natuur-
lijke historie van de verwoesting, De ringen 
van Saturnus, Naar de natuur, Logies in een 
landhuis en Campo Santo. 76

Kees Ouwens (1944–2004) was een 
Nederlands dichter en schrijver. In 2002 – 
het jaar dat hij de Constantijn Huygensprijs 
voor zijn oeuvre kreeg – verschenen bij 
Meulenhoff Alle gedichten tot dusver, in 
2003 Alle romans tot dusver. 51

Dirk Van Bastelaere (1960) is een 
Belgisch dichter en poëzie-essayist. 
Debuteerde in 1984 met het zwartroman-
tische Vijf jaar, waarna hij in de bundels 
Pornschlegel en andere gedichten (1988) 
en Diep in Amerika (1994), onder meer 
geïnspireerd door John Ashbery, een ver-
nieuwende poëzie ontwikkelde die als post-
modern te boek kwam te staan. In 1999 
medeoprichter van tijdschrift freespace 
Nieuw Zuid; van 2014 tot 2016 woordvoer-
der van N-VA. 140

H.H. ter Balkt (1938–2015) was een 
Nederlands dichter, die in 2003 de  
P.C. Hooftprijs voor zijn poëzie ontving. 
Geboren in Usselo, Twente, de streek waar 
hij veelvuldig over heeft geschreven.  
In 2019 verscheen bij De Bezige Bij 
Stilstand leeft alles hier, een bloemlezing 
door Alfred Schaffer.

Marlene Dumas (1953) is een in 
Amsterdam woonachtige Zuid-Afrikaans 
kunstenaar en schilder. Stelde in de jaren 
negentig onder meer tentoon in Tate 
Modern, Kunstverein Bonn, M HKA en het 
Van Abbemuseum. Vertegenwoordigde 
in 1995 met Maria Roosen en Marijke van 
Warmerdam Nederland op de Biënnale 
van Venetië. Vanaf november is werk van 
haar te zien in de tentoonstelling The 
Expressionist Figure, Walker Art Center, 
Minneapolis. 42, 73, 82, 160, 172, 173

Meulenhoff is een Nederlandse uitge-
verij opgericht in 1895 door Johannes 
Marinus Meulenhoff (1869–1939). Van 
1976 tot 2000 was Laurens van Krevelen 
(1941) uitgever-directeur. In 2000 ging J.M. 
Meulenhoff op in het concern PCM; sinds 
2010 maakt Meulenhoff Boekerij deel uit 
van de Meulenhoff Lannoo groep.

yang was een Belgisch literair tijdschrift 
(1963–2009) dat zich vanaf de jaren tachtig 
richtte op vernieuwende literatuur in heden 
en verleden. Ging in 2009 met Freespace 
Nieuwzuid op in nY. In 1990 werd een 
nummer gewijd aan het oeuvre van Walter 
Benjamin.

Hans Vandevoorde (1960) doceert 
Nederlandse literatuur aan de VUB. In de 
jaren negentig redacteur van yang, (fonds)
redacteur bij Kritak en VUBPress en ver-
bonden aan Tijd Cultuur, de bijlage van de 
Financieel-Economische Tijd. Te verschij-
nen: Ik denk nog het best met de pen in de 
hand. Het dagboek 1939–1944 van August 
Vermeylen, samen met Janna Aerts en 
Ruben Mantels, bij KANTL.

Bart Vervaeck (1958) is hoogleraar 
Nederlandse literatuur en verhaaltheorie 
aan de KU Leuven. Eind jaren tachtig tot 
begin jaren negentig redacteur van yang. 
Schreef onder meer Het postmodernisme 
in de Nederlandse en Vlaamse roman, 
(1999, tweede editie 2015), Vertelduivels 
(2001, samen met Luc Herman) en (over 
Sybren Polet) Op zoek naar een mens. 
Lokien en wij (2008).

Frank Vande Veire (1958) is een Belgisch 

filosoof, docent aan de Hogeschool Gent, 
en schrijver. Ontving in 1998 de Vlaamse 
Prijs voor Kunstkritiek. Schreef onder meer 
De geplooide voorstelling. Essays over 
kunst (1997), Als in een donkere spiegel. 
De kunst in de moderne filosofie (2002), 
Bloeiende Agatha (roman, 2013) en Tussen 
blinde fascinatie en vrijheid. Het mensbeeld 
van Slavoj Žižek (2015). 37, 41, 44, 47–49, 
51, 57, 63, 64, 71, 75, 80, 88, 96–99, 101, 
106, 108

Dirk Pültau (1964) werd in 1987 licentiaat 
kunstgeschiedenis aan de Universiteit 
Gent, met de afstudeerscriptie De skulptu-
ren van Reinhoud: de organische fantastiek 
en het tragi-komische theater. Werkte als 
kunstjournalist voor De Gentenaar, was 
van 2000 tot 2004 lid van de redactie, en 
van 2004 tot 2018 hoofdredacteur van  
De Witte Raaf. Docent kunstgeschiede-
nis Sint-Lukas Brussel. 47, 48, 50–60, 
62–73, 78, 79, 81–85, 87–94, 97, 99, 100, 
102–105, 107, 109–115, 117, 120–133, 
135–140, 142–169, 171–173, 177–181, 
183, 184, 186, 188–190, 192

Eddy Bettens (1959) is zelfstandig tekst-
schrijver, vertaler en essayist. In 1981 
werd hij aan de Universiteit Gent licentiaat 
in de Germaanse filologie met de scriptie 
Eine Lektüre von Robert Walsers Räuber-
Roman. Liefhebber van het biografische 
fragment, door Roland Barthes ‘biografeem’ 
genoemd. 70, 76, 80, 83, 121, 155, 193

tijdSCHRIFT (1977–1986), tSchrift (1987–
1988) of Schrift (1972–1977) was een drie-
maandelijks literair eenmanstijdschrift van 
Daniël Robberechts. Het eerste nummer 
van tijdSCHRIFT, mei 1977, opende met 
gebruiksaanwijzingen: ‘Het gaat om een 
tekst in de maak die telkens nader gedefini-
eerd raakt door de ‘voorlopig definitieve’ 
fragmenten die elke aflevering van tijd-
SCHRIFT bevat.’ Elk volgend nummer 
opende met wijzigingen die de lezer in het 
vorige nummer kon aanbrengen. In 1987 
verscheen het blad niet ‘doordat het minis-
terie van cultuur de jaarlijkse toelage 
introk’. Tekstmateriaal uit tijdSCHRIFT 

werd in 1994 postuum gebundeld in T×oT: 
Nagelaten werk.

Rob Smolders (1958) is een Nederlands 
tentoonstellingsmaker (in 2018 van de 
tentoonstelling De Man: mannelijk naakt in 
vele gedaanten voor het COC in Deventer) 
en kunstcriticus (actief op zijn blog www.
altijdvandaag.nl). Met Arjen Kok en Alex de 
Vries oprichter van Metropolis M, waar hij 
tot 1992 hoofdredacteur was. 42, 156

Metropolis M is een tweemaandelijks ver-
schijnend tijdschrift over hedendaagse 
kunst. Opgericht in 1979 door studenten 
kunstgeschiedenis van de Universiteit 
Utrecht. Huidig hoofdredacteur: Domeniek 
Ruyters, bijgestaan door Karolien van 
Gent, Loes van Beuningen, Vincent van 
Velsen en Zoë Dankert. 42, 85, 156

Texte zur Kunst is een Duits-Engelstalig 
tijdschrift over hedendaagse kunst, in 1990 
opgericht in Keulen door kunsthistoricus 
Stefan Germer en politicoloog Isabelle Graw. 
Na de dood van Germer in 1998 nam Graw 
de leiding van het tijdschrift op zich. 
Huidige standplaats: Berlijn. 66, 67, 194

Isabelle Graw (1962) is professor 
Kunsttheorie en Kunstgeschiedenis aan de 
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voorlegde in je vragenlijst uit 1995. Je stelt: 
‘De scherpe, polemische kantjes lijken afge-
vijld en de nadruk op de (politieke) functie 
en plaats van literatuur is sterk afgezwakt.’
K.B.: Die opmerking impliceert dat het blad 
ooit wél gepolitiseerd was. De eerste num-
mers na de herstart van het tijdschrift in 
1977 waren dat zeker. Vogelaar en Cyrille 
Offermans hebben een kritisch maat-
schappijmodel uiteengezet met een uitge-
sproken rol voor de literatuur, maar de 
marxistische literatuurtheorie verdween op 
een bepaald moment. Raster heeft trouwens 
ook een nummer gemaakt over literatuur-
onderwijs. Dat is politiek, en zulke thema’s 
heb ik ook aangesneden op het vlak van de 
beeldende kunst.
D.R.: De Witte Raaf  is nooit uitgesproken 
marxistisch of  historisch-materialistisch 
geweest.
K.B.: Nee, helemaal niet. Al kregen we dat de 
hele tijd te horen. Vogelaar heeft zijn wereld-
beeld op een bepaald moment bijgesteld, 
parallel met een meer algemene beweging. 
D.R.: Je bedoelt de ontwikkelingen na de val 
van de Berlijnse Muur, twee jaar voordat je 
als hoofdredacteur aantrad? Voor Vogelaar 
is dat een belangrijk moment: hij ging kriti-
scher naar de communistische erfenis kij-
ken. Voor jou is die ballast er waarschijnlijk 
nooit geweest.
K.B.: Op het moment dat ik hoofdredacteur 
werd, triomfeerden de Verenigde Staten, het 
kapitalisme en het neoliberalisme. Daar 
hebben we ons tegen afgezet.
C.V.G.: Wat beide tijdschriften bindt, is een 

geloof  in het belang van de intellectueel, 
van de maatschappelijke rol van de hoofd-
arbeider die gehoord moet worden, en die 
betaald moet krijgen voor zijn werk.
K.B.: Ja, beide tijdschriften hebben num-
mers gemaakt over de intellectueel. En ik 
heb vaak geciteerd uit teksten die in Raster 
stonden, met als belangrijke vraag: kan een 
intellectueel overleven zonder de zekerheid 
te beschikken over een tijdschrift?

De jaren negentig

O.L.: Ik wil het graag uitgebreider hebben 
over de historische en maatschappelijke 
context van de beginjaren. In 1998 heb je 
een tekst gepubliceerd met als titel ‘Het 
publieke van de plaats van De Witte Raaf’ in 
de bundel – de neerslag van een symposium 
– Kunst in de publieke ruimte. Je begint die 
tekst met een verwijzing naar 24 november 
1991: Zwarte Zondag. Eén week later, zo 
schrijf  je, trad je in dienst ‘bij een vereniging 
[…] om werk te gaan maken van de uitgave 
van een tweemaandelijks kunsttijdschrift’. 
Wat is volgens jou het verband?
K.B.: Die tekst was nogal sterk aangezet, 
moet ik toegeven: het was een retorisch stuk, 
het was de tekst van een lezing. Maar Zwarte 
Zondag was een schok, en een schok die 
bleef  natrillen. In de jaren daarvoor, eind 
jaren tachtig, waren er al verkiezingsover-
winningen geweest van het Vlaams Blok. 
Ik heb dat toen geagendeerd, gezegd dat we 
daar iets mee moesten doen. Amarant heeft 

in De Witte Raaf stelling genomen tegen 
extreemrechts. Toen ik hoofdredacteur was, 
zette ik het onderwerp op de agenda, maar 
pas later, na de verkiezingen van 2004, zijn 
er onder de hoofdredactie van Dirk Pültau 
essays over het Vlaams Blok gepubliceerd. 
Rudi Visker schreef  de tekst ‘De winter 
staat voor de deur’, Jan Blommaert leverde 
bijdragen, net als Bart Meuleman. En ik heb 
over het beleid geschreven van Peter 
Vandermeersch bij De Standaard ten 
aanzien van het Vlaams Blok: onder zijn 
hoofdredacteurschap verscheen plots een 
advertentie van het Vlaams Blok net nadat 
het van naam was veranderd. ‘Het was een 
andere partij geworden,’ luidde het. 
C.V.G.: Je hebt gesteld dat ook de openbare 
omroep verkeerd is omgegaan met het 
Vlaams Blok. Hun extreme ideeën zijn mede 
dankzij de televisie bespreekbaar gemaakt 
en genormaliseerd. Toch lijkt het alsof  er 
weinig is veranderd – integendeel. In 2019 
is de voorzitter van die partij op zondagoch-
tend te gast in een programma van Ketnet. 
K.B.: Dat soort vragen en dat soort kritiek 
kwamen pas later. In het begin wist nie-
mand hoe je met de verkiezingsresultaten 
van het Vlaams Blok om moest gaan. Veel 
journalisten wilden er geen aandacht aan 
schenken, wat ook geen oplossing is. 
C.V.G.: Je kunt politieke standpunten blijven 
bekritiseren, zoals in de mainstreampers 
nog gebeurt, maar je kunt ook een alterna-
tieve openbaarheid organiseren, waarin 
andere, waarachtiger en belangrijker din-
gen aan de orde worden gesteld.

K.B.: Van die laatste optie ben ik me altijd 
bewust geweest. Er was ook nood aan zo’n 
andere vorm van openbaarheid. Dat was 
een van de stellingen die ik verdedigde in die 
lezing in 1998.
C.V.G.: Toch lijkt het alsof  niets gebaat 
heeft: er is geen goede manier gevonden om 
met extreemrechts om te gaan, en de 
samenleving, lang niet alleen in Vlaanderen, 
is rechtser dan ooit. Heeft De Witte Raaf niet 
gewoon bijgedragen aan die mislukking?
K.B.: Dan ken je te veel macht aan het blad 
toe. En ik geloof  niet dat alles mislukt is. Toen 
Dirk Pültau, Bart Meuleman en ik in 2004 
met de artikelenreeks over extreemrechts en 
het Vlaams Blok van start gingen, was het 
uitgangspunt dat we veel te weinig weten 
over dat gedachtegoed en over die partij. We 
wilden af  van de goedkope verontwaardi-
ging en onderzoek doen. Ik geloof  nog steeds 
in die benadering: geen verbolgenheid maar 
analyse. Je vraagt: hebben die teksten iets bij-
gedragen? In mijn ogen wel, maar dat kan ik 
uiteraard niet hard maken. Zou niets schrij-
ven beter zijn geweest? Mijn tekst bijvoor-
beeld over Vandermeersch – waarin ik 
bewust op de man speelde, ook door de titel 
van het artikel – ‘VB (Slaap goed, Peter 
Vandermeersch)’ – heeft gevolgen gehad. Die 
tekst kwam aan. Dat heb ik uit goede bron 
vernomen. Vandermeersch heeft er uiter-
aard niet publiekelijk op gereageerd.
O.L.: Je spreekt in diezelfde lezing uit 1998 
ook over Antwerpen 93. Je noemt vooral het 
programma Vertoog en Literatuur en je 
hebt het over de ‘ronduit vehemente reacties’.

Staatliche Hochschule für Bildende Künste 
in Frankfurt. Medeoprichter en uitgever 
van Texte zur Kunst, en auteur van onder 
meer Silberblick. Texte zu Kunst und Politik 
(1999), High Price. Art between the Market 
and Celebrity Culture (2010) en The Love of 
Painting (2018). 66, 67, 111, 194

Stefan Germer (1958–1998) was een 
Duitse kunsthistoricus en -criticus, en 
medeoprichter van Texte zur Kunst. 
Promoveerde op Franse wandschilde-
ringen uit de negentiende eeuw. Schreef 
in de jaren tachtig voor het Amerikaanse 
tijdschrift October over Duitse contempo-
raine kunst en was op verschillende podia 
en fora actief – onder meer bij Kunstverein 
München, waar hij in 1992 een lezing over 
Jef Cornelis’ film Documenta 5 hield. Stierf 
op negenendertigjarige leeftijd aan leuke-
mie. 66, 67, 117 

Hooglied. De beeldwereld van religieuze 
vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden, 
vanaf de dertiende eeuw, was een door 
Paul Vandenbroeck samengestelde ten-
toonstelling in het Paleis voor Schone 
Kunsten in Brussel, die liep van 25 februari 
tot 22 mei 1994. 49

Paleis voor Schone Kunsten (PSK) was 
tot 2002 de naam van een kunstencentrum 
in Brussel, vlak bij het Centraal Station. 
Vandaag gekend als Bozar en nog steeds 
gevestigd in een gebouw uit 1928 van 
architect Victor Horta. Het mandaat van 
huidig CEO Paul Dujardin loopt binnenkort 
af. In 1989 hield Bozar opendeur, naar aan-
leiding van het zestigjarig bestaan. 42, 43, 
47, 49, 50, 58, 60–62, 64–68, 71, 73, 75, 
76, 79, 80, 84, 88, 89, 91, 97, 100, 109, 

113, 114–116, 122, 127, 136, 138, 140, 
151–153, 158, 160, 162, 164, 169, 174, 
181, 182, 187, 189, 190, 192, 196, 199

Konfrontaties is een bundeling kritieken 
uit 1974 van Jacq Vogelaar, destijds schrij-
vend onder de naam Jacq Firmin Vogelaar, 
over voornamelijk Nederlandstalige litera-
tuur, het literaire bedrijf, literatuursubsidies, 
het aankoopbeleid van bibliotheken en de 
functie van de literaire kritiek. Verscheen bij 
Socialistische Uitgeverij Nijmegen (SUN) 
en verzamelde teksten waarvan het meren-
deel eerder in weekblad De Groene 
Amsterdammer verscheen.

Cyrille Offermans (1945) is een Nederlands 
essayist, schrijver en criticus, onder meer 
voor De Groene Amsterdammer. Was 
docent Nederlands en redacteur van Raster. 
In 2018 verscheen in de reeks Privé-domein 
zijn (lees)notities en beschouwingen Een 
iets beschuttere plek misschien. 178

Zwarte Zondag was de verkiezingsdag 
van 24 november 1991 waarop het Vlaams 
Blok electoraal doorbrak. Ook de protest-
partij R.O.S.S.E.M. boekte succes. In 
vergelijking met de verkiezingen van 13 
december 1987 sprong het Vlaams Blok 
in de Kamer van 2 naar 12 zetels en in de 
Senaat van 1 naar 5. Vlaams Blok werd 
in Antwerpen de grootste partij, Filip De 
Winter vierde de overwinning door twee 
gele, lederen bokshandschoenen in de 
lucht te steken. 114, 120, 125, 169

Vlaams Blok was een radicaal-rechtse 
politieke partij, gedreven door een Vlaams-
nationalistische ideologie. Nam voor het 
eerst deel aan de verkiezingen in 1978. In 
november 2004 volgde een veroordeling 

voor racisme, waarna de naam veranderde 
in het Vlaams Belang. Op 19 november 
1992 werd door alle andere Belgische par-
tijen het ‘cordon sanitaire’ ondertekend: 
het besluit om nooit bestuursakkoorden te 
vormen met deze partij. 114, 115, 117, 118

Rudi Visker (1959) is hoogleraar heden-
daagse wijsbegeerte aan de KU Leuven. 
Werkte begin jaren negentig als fellow aan 
de University of Essex. Schreef onder meer 
Genealogie als kritiek: Michel Foucault en 
de menswetenschappen (1990) en Vreemd 
gaan en vreemd blijven. Filosofie van de 
multiculturaliteit (2005). 79, 118, 123

Jan Blommaert (1961) is hoogleraar 
Taal, Cultuur en Globalisering aan Tilburg 
University. Promoveerde in 1989 aan de 
Universiteit Gent met een proefschrift over 
interculturele communicatie in Oost-Afrika. 
Schreef in 1992 (met Jef Verschueren) Het 
Belgisch migrantendebat, waarvan enkele 
jaren later een Engelse bewerking ver-
scheen. Recente boeken: Frames, formats 
en selfies (2018) en U zegt wat wij denken 
(2019). 114, 117, 125, 135, 137, 151

Peter Vandermeersch (1961) is een 
Belgisch journalist en columnist, van 1999 
tot 2010 hoofdredacteur van De Standaard, 
en van 2010 tot 2019 hoofdredacteur van 
NRC Handelsblad. Momenteel werkzaam 
voor Mediahuis (voorheen Corelio, waar hij 
in het directiecomité zat) bij de Ierse kran-
tengroep Independent News & Media. Zijn 
columns over Nederland werden gebun-
deld in Ik zou zo graag van jullie houden 
(Prometheus, 2017). 113

De Standaard is een in 1918 opgerichte 
Belgische krant, eigendom van Mediahuis. 
Van 1919 tot 1999 stond op de voorpa-
gina het woordkruis AVV–VVK, de leuze 
van de christelijke tak van de Vlaamse 
beweging. Meest recente hoofdredacteu-
ren: Mark Deweerdt, Dirk Achten, Peter 
Vandermeersch, Bart Sturtewagen en 
Karel Verhoeven (sinds 2013). Eind 2020 
verhuist de redactie van Groot-Bijgaarden 
naar het centrum van Brussel. 113

Ketnet is sinds 1 december 1997 de kinder- 
en jeugzender van de VRT. De naam is 
afkomstig van het woord ‘ket’, dat in het 
Brussels dialect kind of jongere betekent. 
Bekende programma’s: Dag Sinterklaas,  
De Boomhut, Karrewiet, Kulderzipken, 
Mega Mindy en W817.

Antwerpen 93 was de titel waarmee 
Antwerpen culturele hoofdstad van Europa 
werd. De kandidatuur werd gelanceerd 
door socialistisch burgemeester Bob 
Cools. Onder leiding van Eric Antonis werd 
een internationaal programma opgezet dat 
enerzijds bekend werd door een mislukt 
‘horizontaal’ openingsvuurwerk, maar dat 
anderzijds het provincialistische cultuurbe-
leid in Antwerpen moderniseerde, met als 
blijvend gevolg het jaarlijkse programma 
Zomer van Antwerpen. 46–48

Vertoog en Literatuur was het literaire luik 
van Antwerpen 93, onder leiding van  
Bart Verschaffel en Mark Verminck, en met 
redactionele assistentie van Jeroen 
Olyslaegers. Het zwaartepunt van het pro-
gramma was de publicatie van zeven 
cahiers met bijdragen van diverse auteurs 
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K.B.: Ik heb dat van nabij meegemaakt. 
Eric Antonis, voormalig directeur van De 
Warande, was intendant van Antwerpen 93, 
en Bart Verschaffel en Mark Verminck 
waren verantwoordelijk voor Vertoog en 
Literatuur. Zij hadden een groot budget om 
auteurs om teksten te vragen voor een reeks 
thematische cahiers. De daarin vertaalde 
buitenlandse auteurs waren vaak niet eer-
der in het Nederlands te lezen geweest. 
Verschaffel en Verminck hebben tijdschrif-
ten gevraagd om enkele van die teksten 
voor te publiceren. Er werd vergaderd in 
Antwerpen toen ze met dat voorstel kwa-
men. Ik heb er enthousiast op gereageerd. 
Er zijn twee teksten van Vertoog en Literatuur 
in De Witte Raaf verschenen, van Dietmar 
Kamper en van Yves Aupetitallot. Ik ben 
ook op zoek gegaan naar auteurs om alle 
cahiers in De Witte Raaf  te recenseren.
O.L.: Wat waren die ‘vehemente reacties’?
K.B.: Vertoog en Literatuur was een contro-
versieel project, en dan vooral vanwege de 
internationale oriëntatie. Ik herinner me 
dat er op die eerste vergadering een lood-
zware spanning hing, omdat Vlaamse lite-
raire auteurs zich buitengesloten voelden.
C.V.G.: Het programma van Antwerpen 93 
was deels een reactie op Zwarte Zondag. Er 
werden kritische standpunten ingenomen, 
en Verschaffel en Verminck wilden niet nog 
eens de bekende stemmen uit de Vlaamse 
‘bellettrie’ opvoeren. Het project was uitge-
sproken Europees. Tegelijk vertoonde het 
programma verwantschap met het door Jef  
Cornelis gemaakte televisieprogramma 
Container, eind jaren tachtig. Dat ging ook 
over de publieke rol van de intellectueel. Is 

Container van invloed geweest op jouw idee-
en over De Witte Raaf? Bijna alle gespreks-
partners in dat programma zijn vaste mede-
werkers geworden: Rudi Laermans, Bart 
Verschaffel, Lieven De Cauter en Paul De 
Vylder.
K.B.: Nee, dat heeft geen rol gespeeld. Zoals 
gezegd volgde ik het werk van Jef. Container 
heb ik bij wijze van spreken voor mijn ogen 
zien ontstaan. In de periode voor en na de 
vertoning van zijn films in het STUK heb ik 
vaak met hem gebeld. Hij vertelde me tij-
dens een van die telefoongesprekken over 
een nieuw concept voor een tv-programma. 
Ik mocht dat concept lezen, dus ik wist dat 
het er zat aan te komen.
C.V.G.: Wat vond je van het resultaat?
K.B.: Ik moet bekennen dat ik het niet heel 
overtuigend vond. Achteraf  zie je de 
schoonheid ervan, maar op dat moment 
had ik grote twijfels. Het was 1989, ik was 
nog jong, ik keek met andere, meer traditio-
nele verwachtingen naar televisie. 
C.V.G.: Het was een ongelooflijk alternatief  
voor het concept van de talkshow. 
K.B.: Het was vooral niet makkelijk te vol-
gen. Lieven De Cauter en Bart Verschaffel 
leken elkaar als presentatoren voortdurend 
de loef  af  te willen steken. Het ging vaak 
mis met de getoonde beelden. Maar toen het 
programma door de publieke opinie werd 
neergesabeld, overigens alleen vanwege de 
technische uitvoering, niet vanwege de 
inhoud, kon ik daar toch niet mee sympa-
thiseren. Achteraf  besef  je wat een weelde 
het betekende: een dergelijk experiment uit 
te zenden in primetime.
C.V.G.: Verschaffel en De Cauter waren ten 

tijde van Container dertigers. Ze worstelen 
zichtbaar met de vraag hoe ze zich moesten 
gedragen op televisie, en bij momenten pro-
beren ze, begrijpelijk, een soort van 
instant-autoriteit te verwerven. De eerste 
aflevering, waaraan ook Patricia de 
Martelaere deelneemt, is wat dat betreft 
verhelderend: zij lijkt nauwelijks onder de 
indruk van de setting waarin ze zich 
bevindt. Toch heeft de opzet van Container 
iets sadistisch, zeker wat de gespreksleiders 
betreft: jonge intellectuelen mogen op tele-
visie met elkaar praten, maar ze worden 
tegelijkertijd aan hun lot overgelaten, voor 
de leeuwen geworpen zelfs. Er zijn momen-
ten waarop De Cauter naar zijn oor grijpt 
omdat Cornelis iets in zijn ‘oortje’ fluistert. 
Dat levert ongemakkelijke momenten op.
K.B.: Als je het oeuvre van Jef  bespreekt, 
kan een hoofdstukje sadisme niet ontbre-
ken. Alleen al het feit dat hij dat programma 
per se live wilde brengen. Hoe kan een dis-
cussie over dergelijk complexe onderwerpen 
live worden gevoerd? Vooral in de livepro-
gramma’s die hij heeft gemaakt, heeft Jef  
met mensen gespeeld. Dat wist hij zelf  heel 
goed, en daar was hij trots op. Ik heb Jef  
meer dan 25 keer geïnterviewd: hij kwam er 
open en bloot voor uit.
C.V.G.: Wist hij in 1989 al dat zijn carrière 
bij de BRT een aflopend verhaal was, en dat 
hij aan de deur gezet zou worden?
K.B.: Nee, dat wist hij niet. Dat wist nie-
mand. Na de oprichting van VTM in 1989 
was de houding van de openbare televisie: 
‘Die prutsers zullen er niets van terecht 
brengen.’ Dat was een enorme misrekening, 
althans wat het commerciële succes betreft. 

Maar Jef  heeft het na Container nog negen 
jaar volgehouden bij de openbare televisie.
C.V.G.: Container en Antwerpen 93 tonen 
vooral dat je als Nederlandstalige intellectu-
eel gedoemd bent tot de marge – anders 
word je bijna per definitie belachelijk 
gemaakt. De Witte Raaf heeft niet dezelfde 
kritiek gekregen. Heeft dat niet voor een 
groot deel te maken met de paradoxale 
zichtbaarheid van het blad? Enerzijds een 
verspreiding van 15.000 gratis exempla-
ren, anderzijds onbekend bij het grote 
publiek?
K.B.: In vergelijking met Container en 
Antwerpen 93 bereikte De Witte Raaf een 
ander publiek, en ontving het een ander 
soort kritiek: galeristen die een bespreking 
verwachtten als ze adverteerden, of  muse-
umdirecteurs die boos waren als hun ten-
toonstellingen negatief  besproken werden. 
Maar die ‘paradoxale zichtbaarheid’, zoals je 
het noemt, dat was inderdaad belangrijk. De 
openbaarheid van het blad is altijd agenda-
punt nummer één geweest. Hoe kan je maxi-
maal zichtbaar zijn met een inhoud die nor-
maal gezien nauwelijks aandacht krijgt?
C.V.G.: Maar ben je als kritische intellectu-
eel of  als publiek denker niet gewoon ver-
oordeeld tot een niche, tot wat als jouw 
eigen domein en medium wordt beschouwd? 
Je wordt in het beste geval getolereerd als je 
je beperkt tot het schrijven van teksten. 
Maar zodra je het podium of  de televisie 
betreedt – wat gebeurde bij respectievelijk 
Antwerpen 93 en Container – wordt dat als 
een bedreiging beschouwd.
K.B.: Ja, dat klopt wel, maar tegelijk heeft De 
Witte Raaf de eigen traditionele niche ver-

rond thema’s zoals ‘het interessante’, ‘lijn, 
grens, horizon’, ‘woordenloosheid’ of ‘res-
tauraties, vormen van herstel’. Er versche-
nen eveneens drie bloemlezingen met 
kunstkritische teksten en een film,  
Voyage à Paris, in een regie van Jef 
Cornelis, naar een scenario van Rudi 
Laermans. De cahiers werden vormgege-
ven door Gert Dooreman, het nulcahier 
(Over het interessante) verscheen ook in 
een vormgeving van Ronny De Meyer. 
46–48

Eric Antonis (1941–2014) was van 1972 
tot 1988 directeur-cultuurconsulent van De 
Warande in Turnhout. Werd in het voorjaar 
van 1990 intendant van Antwerpen 93. 
Culturele Hoofdstad van Europa. Van 1995 
tot 2004 was hij, als onafhankelijke kan-
didaat op de lijst van CD&V, schepen van 
cultuur, bibliotheken en monumentenzorg 
van de stad Antwerpen. Onder zijn leiding 
werd het Museum aan de Stroom (MAS) 
gerealiseerd, op een plek waar een shop-
pingcentrum voorzien was.

Mark Verminck (1954–2014) was een 
Belgisch psychoanalyticus en publicist. 
Doceerde filosofie aan de Hogeschool Sint-
Lukas Brussel. Verantwoordelijk, samen 
met Bart Verschaffel, voor het literaire luik 
van Antwerpen 93. Bij A&S/books versche-
nen onder meer Als een gebroken spiegel. 
Psychoanalytische beschouwingen over het 
kunstenaarsoeuvre (2007) en Over schoon-
heid. Hedendaagse beschouwingen bij een 
klassiek begrip, met bijdragen van onder 
meer Herman Parret en OFFICE Kersten 
Geers David Van Severen. 100

Dietmar Kamper (1936–2001) was een 
Duits filosoof en socioloog. Publiceerde 
over de geschiedenis van het lichaam, het 
(post)modernisme en de filosofische antro-
pologie, waaronder Zur Geschichte der 
Einbildungskraft (1981). Hoofdrolspeler in 
Jan Fabres The Problem (Homage to Dieter 
Kamper) uit 2001: in een romantisch land-
schap duwen drie heren (Fabre, Kamper en 
Peter Sloterdijk) elk een grote stenen bal 
vooruit en filosoferen over ‘het probleem’. 42

Yves Aupetitallot (1955) is een Frans 
kunsthistoricus die lange tijd directeur 
was van Le Magasin, centrum voor heden-
daagse kunst in Grenoble, waar hij in 2016 
na interne strubbelingen het veld ruimde 
voor Béatrice Josse. Publiceerde in 1991 
het eerste en voorlopig laatste boek dat 
een overzicht biedt op het werk van Jef 
Cornelis, en verzorgde recentelijk de DVD-

uitgave van enkele van diens films bij JRP 
Ringier. Op zijn Facebookpagina reflecteert 
Aupetitallot nu en dan over kwesties in de 
hedendaagse kunst. 43, 49

Container was een tweewekelijks pro-
gramma van Jef Cornelis op de Belgische 
nationale televisie. De eerste aflevering 
ging op woensdagavond 5 april 1989 
live op antenne, om kwart voor elf: Bart 
Verschaffel, Lieven De Cauter en Patricia 
de Martelaere voerden een gesprek over 
sentimentaliteit. De opnames vonden 
plaats in een door Stéphane Beel ontwor-
pen mobiele constructie. Deze zomer staat 
de container opgesteld in de tuin van het 
Roger Raveelmuseum. 127

Rudi Laermans (1957) is een Belgisch 
socioloog, essayist en gewoon hoogle-
raar aan het Centrum voor Sociologisch 
Onderzoek, KU Leuven. In 1989 nam 
hij deel aan het televisieprogramma 
Container. Boekpublicaties in de jaren 
negentig: De romaneske stad (Vlees en 
beton, 1990), De lege plek. Opstellen 
over cultuur en openbaarheid in de 
provincie Vlaanderen (Kritak, 1993) en 
Schimmenspel. Essays over de heden-
daagse onwerkelijkheid (Van Halewyck, 
1997). In 2015 verscheen bij Valiz: 
Moving together. Theorizing and Making 
Contemporary Dance. 47, 50, 58, 66, 70, 
71, 73–75, 78, 79, 81, 84, 87, 99, 100, 108, 
110, 112, 115, 116, 121, 123, 124, 127, 
135, 157, 159, 177, 178, 180–182, 186, 
190, 192, 193, 196–199, 200

Paul De Vylder (1942) is een Belgisch 
kunstenaar, auteur en docent semiotiek 
aan het KASK in Gent van 1982 tot 2002. 

Tot 1972 werkte hij aan een reeks ‘cyber-
netische’ schilderijen. Vanaf 1973 keerde 
hij de kunstwereld de rug toe, onder meer 
om kunstgeschiedenis te studeren. In 1983 
exposeerde hij in het I.C.C. in Antwerpen 
(Gringo Total), in 1996 in het PMMK in 
Oostende. In de herfst van 2019 wordt een 
reeks prenten, Les demoiselles de Saint 

Antoine, gepubliceerd en tentoongesteld. 
42, 56, 97, 155, 162, 172, 173, 198

Patricia de Martelaere (1957–2009) was 
een Belgische filosoof en auteur van onder 
meer de essaybundel Een verlangen naar 
ontroostbaarheid (1992) en de roman Het 
onverwachte antwoord (2004), bekroond 
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ruimd. Bijvoorbeeld door veel verschillende 
soorten teksten te publiceren, maar ook 
door kritiek te leveren over onderwerpen die 
normaal gezien niet aan de orde worden 
gesteld in tijdschriften, zoals het aankoop-
beleid van musea, de inrichting van het 
kunstonderwijs of  de opleiding tot kunst-
historicus. Dat was iets heel anders dan wat 
de bestaande bladen deden. 

Publiek geld 

C.V.G.: Halverwege de jaren negentig 
besteedde De Witte Raaf aandacht aan wat je 
de publieke zaak van de beeldende kunst zou 
kunnen noemen. Of  in ieder geval: kunst-
musea, kunsthogescholen en universiteiten 
die met publiek geld zijn gefinancierd. 
K.B.: Daarmee zijn we begonnen in num-
mer 50, dat was in 1994. Dirk Pültau en ik 
hebben toen een analyse gemaakt van de 
kunstacademies in België. Daar begon onze 
samenwerking. Ik had Dirk al eerder 
gevraagd om mee te werken aan De Witte 
Raaf, maar aanvankelijk weigerde hij. In 

1993 heeft hij me geïnterviewd voor De 
Gentenaar, waar hij als kunstcriticus voor 
schreef, en vanaf  januari 1994 is hij alsnog 
tot De Witte Raaf gaan bijdragen. 
D.R.: Hoe verliep jullie samenwerking?
K.B.: We waren complementair. Door Dirks 
kunsthistorische kennis en mijn ambitie om 
aan beleidskritiek te doen vulden we elkaar 
heel goed aan. Ons uitgangspunt was dat 
we meer wilden doen dan eindejaarsten-
toonstellingen bespreken: we wilden de 
geschiedenis van de opleidingen analyseren 
en beschrijven hoe er werd onderwezen. De 
aanleiding was de zoveelste hervorming 
van het kunstonderwijs – noem het gerust 
een kaalslag – uitgevoerd door minister van 
onderwijs Luc Van den Bossche. Later 
zijn we hetzelfde voor de musea en voor de 
universiteiten gaan doen. Dirk schreef  in 
1995 een tekst over de verzameling van het 
M HKA, daarna bespraken we de collecties 
van het toenmalige PMMK in Oostende, 
het Middelheimmuseum in Antwerpen, 
de Koninklijke Musea in Brussel en het 
Museum van Hedendaagse Kunst in 
Gent. Men was daar niet erg blij mee.

D.R.: Was dat dan nieuw? Dat er zulke stuk-
ken verschenen?
K.B.: Bij die instituten heerste ongeloof  dat 
wij ons met dergelijke dingen bezighielden. 
We betraden een domein dat tot dan toe nie-
mand had geïnteresseerd.
D.R.: Elders gebeurde dat niet?
K.B.: Het is belangrijk om te zien welke bla-
den toen bestonden, midden jaren negentig: 
voornamelijk glossy tijdschriften die vooral 
aan kunstpromotie deden, nakakelden wat 
er in persberichten werd verspreid of  
extreem hermetische stukken publiceerden. 
Het ging om Artefactum, Forum 
International, Kunst & cultuur, hoewel 
in dat laatste blad soms nog een kritische 
toon werd aangehouden. In Nederland had 
je Metropolis M of  Kunst- en museum-
journaal. In plaats van de zoveelste collec-
tiepresentatie in het M HKA te bespreken, 
leek het ons beter het verzamelbeleid te ana-
lyseren en te bekritiseren. Dat was niet de 
gewoonte, en het werd niet geapprecieerd.
D.R.: Waarom gebeurde het niet vaker?
K.B.: Het kostte enorm veel tijd. We gaven 
onszelf  voor die tekst over het PMMK twee 

maanden, maar uiteindelijk hebben we er 
vier maanden aan gewerkt. We moesten het 
artikel in twee delen splitsten. Alle beschik-
bare bronnen hebben we doorgenomen, 
maar veel was er niet: niemand leek zich 
daarmee te hebben beziggehouden. Met 
onze reeks artikelen ging ook een grote ver-
antwoordelijkheid gepaard: wat we opschre-
ven moest kloppen. Bij foutjes zouden we 
onderuit zijn gehaald.
C.V.G.: Je zou kunnen stellen dat die institu-
tionele kunstkritiek op een bepaalde manier 
goed aansluit bij de beeldende kunst. Is het 
niet moeilijker om iets gelijkaardigs te doen 
voor het literaire veld?
K.B.: Als ik een literair blad zou hebben 
geleid, zou ik precies hetzelfde hebben 
gedaan. Er bestaat een enorme blinde vlek 
in de kunst- en cultuurwereld voor de insti-
tutionele basis. Al moet ik een uitzondering 
maken voor Etcetera: ook een blad waar-
door ik beïnvloed ben. Ik was er als student 
op geabonneerd. Etcetera heeft het beleid 
bekritiseerd en veranderd. Het was een 
belangrijke inspiratiebron.
D.R.: Is er bij elke institutionele kritiek niet 

met De Gouden Uil – Prijs van de Lezer. Ze 
was lid van de redactie van DW B. Sinds 
haar vroegtijdig overlijden wordt bijna ieder 
jaar een oproep gelanceerd om haar verza-
meld werk te publiceren.

VTM (Vlaamse Televisie Maatschappij) is 
de eerste en meteen ook grootste commer-
ciële televisiezender van België. Eigendom 
van het mediabedrijf Medialaan, zoals 
vele andere Vlaamse radio- en televisie-
stations. Eerste uitzending dateert van 
1 februari 1989. Opgericht onder impuls 
van politici, uit onvrede met de openbare 
omroep en vanuit een verlangen naar vrije 
concurrentie. In 2009 blikte de zender 
terug in het compilatieprogramma De 
schuld van VTM. In 1999 wijdde De Witte 
Raaf een nummer aan het thema televisie, 
naar aanleiding van tien jaar VTM, met op 
de cover Goedele Liekens – televisiepre-
sentator, Miss België in 1986, en federaal 
parlements lid voor Open VLD sinds 20 juni 
jongstleden. 78

De Gentenaar is de op één na oudste 
Belgische krant die nog bestaat, sinds 
1959 als dochterblad van Het Nieuwsblad. 
De krant werd in 1879 opgericht door 
Kanunnik Verschueren. De prijs was toen 
1 cent, waardoor De Gentenaar een mas-
samedium werd onder de arbeidersbevol-
king. Eigenaar sinds 2013: Mediahuis. 

Luc Van den Bossche (1947) is een voor-
malig socialistisch politicus. Studeerde 
rechten aan de Universiteit Gent. Van 1992 
tot 1998 Vlaams Minister van Onderwijs en 
Ambtenarenzaken. In 1998, nadat Semira 
Adamu de verstikkingsdood stierf terwijl 
ze het land werd uitgezet, volgde hij Louis 
Tobback op als Minister van Binnenlandse 
Zaken. Is of was een in opspraak gekomen 
bestuurder van BIAC, AUGent en Optima. 
122

M HKA (Museum voor hedendaagse 
kunst Antwerpen) is een in 1985 opgericht 
Belgisch museum. De collectie richt zich 
voornamelijk op kunst sinds 1970 en is 
samen met de gebouwen eigendom van 
de Vlaamse Gemeenschap. Sinds 2002 
is Bart De Baere algemeen en artistiek 
directeur. In 2017 werd de gelijkvloerse 
verdieping heringericht door miljardair Alex 
Vervoordt. In het voorjaar van 2019 werd 
een architectuurwedstrijd gelanceerd voor 
de langverwachte nieuwbouw. 43, 44, 60, 
61, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 88, 100, 
101, 106, 112–114, 128, 129, 136, 138, 
150, 153, 155, 156, 159, 162, 166, 174, 
185, 189, 195

PMMK of Provinciaal Museum voor 
Moderne Kunst vestigde zich in 1986, 
met een retrospectieve van Permeke, 
in een voormalig grootwarenhuis in 
Oostende, ontworpen door architect 
Gaston Eysselinck. Medestichter en eerste 
conservator was Willy Van den Bussche. 
Hij werd in 2007 opgevolgd door Phillip 
Van den Bossche. Samengevoegd met 
het Museum voor Schone Kunsten heet 

het PMMK sinds 2008 Mu.ZEE. Van den 
Bossche stapte maart jongstleden op. 55, 
56, 79, 112, 134, 155, 173, 176, 181, 185, 
192, 197

Het Middelheimmuseum is sinds 1950 een 
openluchtmuseum in Antwerpen waar voor-
namelijk beeldhouwwerken getoond 
worden. Van 1951 tot 1989 vond er een 
biënnale plaats – de laatste editie viel 
samen met Europalia en was gewijd aan 
Japan. De huidige collectie bestaat uit zo’n 
1800 kunstwerken, die ook tentoongesteld 
worden in paviljoens van Renaat Braem, 
Stéphane Beel, en Robbrecht en Daem. 
Huidig directeur: Sara Weyns. 44, 57–60, 
62, 68–70, 72, 74, 75, 79, 82, 84, 92, 103, 
104, 107, 112, 117, 124, 134, 138, 140, 
142, 151, 158, 166, 172, 173, 178, 180, 189

De Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België (KMSKB) omvat-
ten verschillende in Brussel gevestigde 
musea, waaronder Old Masters Museum, 
Fin-de-Siècle Museum, Modern Museum, 
Wiertzmuseum, Meuniermuseum en het 
Magrittemuseum. Sinds 2005 is Michel 
Draguet CEO. 60, 79, 124, 140, 144, 150, 
190, 191, 194

Het Museum van Hedendaagse Kunst 
(MHK) was vanaf 1975 gehuisvest in enkele 
zalen van het Museum voor Schone 

Kunsten in Gent, dat bestaat sinds 1810. 
Het initiatief kwam van de Vereniging voor 
het Museum van Hedendaagse Kunst 
(VMHK), voorgezeten door Karel Geirlandt. 
Het MHK verhuisde in 1999 onder de naam 
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 
(S.M.A.K.) naar een voormalig casinoge-
bouw aan de overkant van de straat. 60, 
109, 124, 168, 171, 173, 174, 180, 181, 
183, 184, 191

Artefactum (1983–1994) was een tijd-
schrift voor hedendaagse kunst in Europa. 
Het werd opgericht door Flor Bex, twee jaar 
voor hij directeur van het M HKA werd. Bex 
was hoofdredacteur, tot Lieven Van Den 
Abeele zijn rol overnam. Bex bleef echter 
vormgever en directeur, wat er toe leidde 
dat in 1987 leden van de leescommissie 
ontslag namen wegens ‘het parallellisme 
tussen Artefactum en het tentoonstellings-
beleid van het M HKA’. Tot 1994 versche-
nen er 53 nummers. 150

Forum International (1990–1993) was een 
Belgisch kunst- en architectuurtijdschrift, 
gepubliceerd in het Nederlands en het 
Engels. Uitgever was Johan Lorrez, redac-
teur An Van der Linden. Tot de wisselende 
redactie behoorden onder meer Johan 
Lorrez, Ann Van Sevenant, Martine De 
Maeseneer, Hilde Peleman, Luk 
Lambrecht, Paul Vermeulen en Marc 
Dubois. Uit het eerste editoriaal van Johan 

Lorrez: ‘Waarom? Uit liefde en waardering 
voor de kunst en de kunstenaar. Kunst is 
één van de essentiële factoren in de men-
selijke evolutie.’

Kunst & cultuur werd in 1968 opgericht 
als het tijdschrift van het Paleis voor 
Schone Kunsten in Brussel, waarin activi-
teiten werden aangekondigd, maar ook 
artikelen, essays en recensies verschenen. 
Onder meer Geert Bekaert, Dirk Lauwaert, 
Wim Van Mulders en Bart Verschaffel 
leverden bijdragen. De naam veranderde 
vaak: K en C, K&C, Kunst- en cultuur-
agenda, Kunst en cultuur magazine. 
Laatste nummer: december 1999.

Kunst- en museumjournaal (1955–1996) 
was een door Bram Hammacher, Edy de 
Wilde, Willem Sandberg en Vincent Willem 
van Gogh opgericht Nederlands tijdschrift 
voor hedendaagse kunst. In de jaren tach-
tig een belangrijke plek voor de introductie 
van het postmodernisme in Nederland 
onder hoofdredacteur Paul Groot. In 1996 
verdween de subsidiëring (en de steun van 
het eigen bestuur) omdat het blad te auto-
noom essayistisch zou zijn geworden. 
Laatste hoofdredacteur was Philip Peters. 
155
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het gevaar dat je uiteindelijk de indruk wekt 
dat publiek geld door de kunstensector ver-
kwanseld wordt?
K.B.: We hebben in alle teksten duidelijk 
gesteld dat de besproken instituten met te 
weinig geld werkten. Er werd voortdurend 
gesaneerd, vooral aan de kunstacademies, 
en er was grote financiële druk. We hebben 
altijd gepleit voor meer middelen, maar ook 
voor een ander inhoudelijk beleid. We heb-
ben nooit geschreven: ‘Er wordt geld ver-
kwanseld.’ Dat interesseerde ons niet. De 
musea kregen schandalig weinig middelen, 
maar ze voerden ook een slecht beleid.
D.R.: Waar haalden jullie de kennis van-
daan om te oordelen?
K.B.: Nogmaals: dat heeft tijd gekost. We 
hebben overzichtswerken gelezen en histo-
rische achtergronden opgezocht. En dan 
bleek algauw dat onze gesprekspartners in 
de kunstwereld die achtergrond niet had-
den, en voornamelijk met onbegrip en 
ergernis reageerden.
C.V.G.: Het is jammer genoeg niet zo dat 
kennis tot macht leidt, of  dat mensen die 
macht hebben per definitie veel kennis 
bezitten.
K.B.: Dat klopt. We toonden aan dat sommi-
ge keizers geen kleren aan hadden. Maar 
dat ontlokte bijzonder negatieve reacties. Er 
zijn bedreigingen geuit en lastercampagnes 
opgestart.
O.L.: Door wie werd je bedreigd?
K.B.: Adriaan Raemdonck, de voorzitter 
van de Belgische kunstgaleries, de B.U.P., 

en directeur van De Zwarte Panter, heeft 
een brief  naar de minister geschreven. We 
kregen allerlei verwijten naar ons hoofd 
geslingerd. Er zijn advertenties verschenen 
in De Witte Raaf die impliciet tegen het 
redactionele beleid van het tijdschrift waren 
gericht.
O.L.: Van wie kwamen die advertenties?
K.B.: Zeno X. En er waren daarnaast veel 
galeristen die niet meer wensten te adverte-
ren, en dat was een aderlating. Kreeg ik 
weer een telefoontje: ‘Kijk, het zit zo en zo, ik 
trek me terug.’ Het Museum van 
Hedendaagse Kunst in Gent heeft slechts 
eenmaal geadverteerd, namelijk voor 
Rendez(-)Vous, een tentoonstelling die 
nadien op magistrale wijze is neergesabeld 
door Frank Vande Veire. Het M HKA heeft in 
de negen jaar dat ik hoofdredacteur was 
nooit geadverteerd. Het PMMK adverteerde 
wel, maar trok zich terug eind 1992 na een 
kritisch artikel van Wim Van Mulders 
over Modernism in painting. We zijn heel 
kritisch geweest voor de Koninklijke 
Academie van Antwerpen. Daar was 
toen Johan Swinnen directeur. We kregen 
allerlei etiketten opgekleefd om ons in een 
hoek te zetten: we waren de sociologen van 
de kunst, we waren mensen die niet van 
kunst hielden.
C.V.G.: Waren die verwijten een zaak van 
zeggen of  ook van schrijven?
K.B.: Beide. Op de tekst over het aankoopbe-
leid van het Museum van Hedendaagse 
Kunst in Gent kregen we via via de reactie 

van Jan Hoet te horen. Hij had staan brul-
len en roepen tegen zijn personeelsleden, 
die het zelf  een ‘nette tekst’ vonden, maar 
hem dat niet duidelijk konden maken.
C.V.G.: Geen schriftelijke reacties?
K.B.: Naar aanleiding van de tekst over de 
aankopen van de Vlaamse Gemeenschap – 
geschreven door Dirk Pültau, Ilse Kuijken 
en mezelf  – kreeg ik telefoon van Eric 
Bracke van De Morgen. Hij zei: ‘Ik wil 
graag weten of  jullie nog achter die tekst 
staan.’ Een rare vraag, want het bewuste 
artikel was een week eerder gepubliceerd. 
En hij vervolgde: ‘Oké, dan weet ik genoeg.’ 
Vervolgens schreef  hij een fulminerend arti-
kel tegen onze tekst. We hebben natuurlijk 
gereageeerd, maar dat weerwoord is niet 
gepubliceerd. Er werd ons geen recht op 
antwoord gegund.
D.R.: Men was dus niet volwassen genoeg 
om kritiek te verdragen?
K.B.: We gingen er natuurlijk wel tegenaan. 
Die tekst over de aankopen van de Vlaamse 
Gemeenschap was echt vilein. Van Mulders 
had gelijk, maar hij liet van Modernism in 
painting werkelijk niets heel. Ik kan me 
voorstellen dat sommige zinnen eerder bele-
digend waren dan analyserend. Dirk Pültau 
en ik hebben ook ons steentje bijgedragen 
door dat soort kritische oordelen op te 
schrijven. Ik ben niet iemand die op de rem 
gaat staan als een tekst tijdens het schrijven 
de kritische kant opgaat. Integendeel: dan 
ga ik vol door. Dirk Pültau en Ilse Kuijken 
hadden dezelfde instelling. Dirk heeft op een 

bepaald moment het gelag betaald: hij is 
door Willy Van den Bussche hoogstpersoon-
lijk uit het PMMK gezet.
D.R.: Je had niet de neiging om vlammende 
teksten wat af  te zwakken in de redactie?
K.B.: Nee, nooit. Ik heb nooit tegen iemand 
gezegd dat het wat milder kon. 
D.R.: Werden jullie niet weggezet als de 
azijnpissers van De Witte Raaf?
K.B.: Een groot voorbeeld was Johan 
Anthierens. Hij schreef  in de jaren tachtig 
elke week een column in Knack en het was 
onwaarschijnlijk wat die man kon en durf-
de schrijven – en op welke manier! Ik heb 
altijd de indruk gehad dat die teksten zijn 
positie verstevigden en niet verzwakten. 
Kritiek levert je eeuwige vijandschappen op, 
maar ook iets positiefs: een vorm van res-
pect. Ik durf  te zeggen dat ik dat nog altijd 
geniet: een vorm van respect.
O.L.: In mei 1996, na de artikelen over het 
aankoopbeleid, werden jullie uitgenodigd 
op een openbare hoorzitting van de com-
missie Cultuur van de Vlaamse overheid. 
Wat is er toen gezegd?
K.B.: We zijn inderdaad geïnviteerd door de 
commissie Cultuur en konden daar een syn-
these brengen van de inzichten die we had-
den vertolkt in onze teksten. Ik geloof  dat 
bepaalde ideeën zijn opgepikt door het kabi-
net van Luc Martens. Veerle Aendekerk, 
de toenmalige vrouw van Etienne 
Wynants, die redactiesecretaris van De 
Witte Raaf  was sinds 1993, werkte op het 
kabinet, en zeker de beleidsteksten werden 

Etcetera is een in 1982 door Hugo De 
Greef en Johan Wambaq opgericht 
Belgisch theater- en danstijdschrift. 
Hoofdredacteuren in de voor het blad woe-
lige jaren negentig waren achtereenvolgens 
Luk Van Den Dries, Erwin Jans, Johan 
Wambaq en Marleen Baeten. De huidige 
hoofdredactie bestaat uit Charlotte De 
Somviele, Sébastien Hendrickx, Ciska 
Hoet en Kristof van Baarle. Sinds septem-
ber 2014 wordt Etcetera, dat vier keer per 
jaar verschijnt, gratis verspreid. 124

Adriaan Raemdonck (1945) is een 
Belgisch galeriehouder. Stichtte in 1968 
galerie De Zwarte Panter in Antwerpen. 
Oprichter van B.U.P., voorzitter van de 
FEAGA (Federation of European Art 
Galleries Association). Ontving in 2018 het 
ereteken van de Vlaamse Gemeenschap. 
145, 159

De B.U.P. – Belgische Moderne en Heden-
daagse Kunstgaleries vzw is de enige fede-
rale professionele organisatie van galeries 
in België, opgericht in 1979. Voorzitter is 
Adriaan Raemdonck, ondervoorzitters zijn 
Jacques Cerami en Sofie Van de Velde.

De Zwarte Panter is de eerste galerie voor 
hedendaagse kunst in Vlaanderen, opge-
richt in 1968 door Adriaan Raemdonck. 
Onder anderen Fred Bervoets, Hugo Claus, 
Jan Cox, Jan Decleir, Walter Goossens en 
Pjeroo Roobjee stelden er tentoon. Sinds 
1970 bevindt de galerie zich in het voor-
malig Sint-Julianusgasthuis te Antwerpen. 
Deze zomer loopt in De Zwarte Panter 
een tentoonstelling van Herr Seele en 
Kamagurka.

Zeno X is een galerie in Antwerpen, 
opgericht in 1981 door Frank en Eliane 

Demaegd. In 2002 opende een tweede 
ruimte, Zeno X Storage, in de Godtsstraat 
in Borgerhout, waar sinds enkele jaren, na 
een uitbreiding door architecten Coussée 
& Goris, het zwaartepunt van de activiteiten 
ligt. Vertegenwoordigt (onder anderen): 
Michaël Borremans, Dirk Braeckman, 
Raoul De Keyser, Philip Metten, Luc 
Tuymans en Anne-Mie Van Kerkchoven. 
51, 64, 67, 90, 151, 158, 168

Rendez(-)Vous was een tentoonstelling 
van 28 april tot 27 juni 1993 in het Museum 
van Hedendaagse Kunst in Gent. Vier kun-
stenaars, Ilya Kabakov, Jimmie Durham, 
Huang Yong Ping en Henk Visch gingen 
met ‘lievelingsobjecten’ aan de slag die 
door de bewoners van Gent en omge-
ving naar het museum werden gebracht. 
Curator Bart De Baere schreef in de per-
stekst: ‘Er was van te voren niet de ver-
wachting dat de kunstenaars ‘kunstwerken’ 
zouden maken.’ 42, 44

Wim Van Mulders (1946) is kunstcriti-
cus en was docent Kunstactualiteit en 
Kunstfilosofie aan het KASK in Gent 
(1973–2002). Hij studeerde kunstge-
schiedenis aan de Universiteit Gent en 
maakte een scriptie over het werk van Paul 
Klee. Teksten verschenen onder meer in 
Artefactum, Kunst en Cultuur, Streven, De 
Witte Raaf, Art Pres, +–0, Kunst nu, Force 
Mental, Museumjournaal en in catalogi. 
37–43, 150, 164–166

Modernism in painting, met als onder-
titel 10 jaar schilderkunst in Vlaanderen, 
was een tentoonstelling in het Provinciaal 
Museum voor Moderne Kunst in Oostende, 
van 5 juli tot 21 september 1992. In de 
catalogus stonden bijdragen van Willy Van 
den Bussche, Willem Elias, Florent Minne, 
Bert Populier, Achille Bonito Oliva en Hans 
Sizoo. De tentoonstelling werd in De Witte 
Raaf besproken in 1992 door Wim Van 
Mulders: ‘De conservator kan zo’n gammel, 
onproduktief en onbelangrijk schouwspel 
slechts opzetten met medewerking van 
samenzweerders en simulanten.’ 38, 39

De Koninklijke Academie van Schone 
Kunsten Antwerpen werd in 1663 opge-
richt en is een van de oudste kunstacade-
mies ter wereld. In 2017 volgde Johan Pas 
Eric Ubben op als hoofd van de academie. 
159

Johan Swinnen (1954) is kunsthistoricus, 
gespecialiseerd in fotografie. Hij was onder 
meer directeur van het Nationaal Hoger 
Instituut en de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten in Antwerpen, en hoofd-
docent hedendaagse kunstgeschiedenis en 

beeldcultuur aan de Vrije Universiteit Brussel. 
Werd in 2013 fractiesecretaris van de N-VA. 
Schreef in 2017 de roman Happening, over 
de brand in de Innovation te Brussel in 1967 
(volgens de auteur veroorzaakt door com-
munistische activisten), waarbij zijn ouders 
om het leven kwamen. 169

Jan Hoet (1936–2014) was een Belgisch 
curator. In 1975 werd hij de eerste directeur 
van het Museum van Hedendaagse kunst 

in Gent. Op de opening van het S.M.A.K. 
in mei 1999 won hij in de Floraliënhal een 
boksmatch tegen de Amerikaanse kun-
stenaar Dennis Bellone. Onder massaal 
gejuich betrad Hoet de boksring, terwijl I 
Feel Good weerklonk van James Brown 
(zie YouTube). Na zijn pensionering in 2003 
werd Hoet artistiek leider van het MARTa 
Herford in Duitsland. In 2012 was hij cura-
tor van de biënnale van Yinchuan in China. 
37, 109, 156, 173
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daar gelezen. Later werd ik door De Standaard 
uitgenodigd om deel te nemen aan een 
paneldiscussie met onder meer Luc Martens. 
Ik merkte dat hij onze teksten gelezen had, 
of  er ten minste over ingelicht was.
C.V.G.: Jullie werden ervaren als angry 
young men. Een tijdje terug zei Harold Polis 
tegen mij: ‘Brams en Pültau in de jaren 
negentig, dat waren mannen waar je mes-
sen op kon slijpen.’ Is dat niet een imago dat 
op den duur, zoals elk imago, een probleem 
wordt en iets onrealistisch krijgt?
K.B.: Ten eerste hebben wij dat imago, zoals 
je dat noemt, niet geëxploiteerd. We hebben 
uitgezocht hoe het beleid georganiseerd 
werd, we hebben erover geschreven, en 
daarna zijn we andere dingen gaan doen. 
Dat imago is voor een groot stuk gebleven, 
daar kun je niks aan veranderen. Als je 
daarmee als auteur of  redacteur niet kan 
leven, dan doe je er beter het zwijgen toe.
C.V.G.: Maar je moet wel om de twee maan-
den een tijdschrift maken.
K.B.: Ik ben na die kritische analyses andere 
dingen gaan doen, omdat het werk af  was. 
We hadden die analyses gemaakt. Het had 
geen zin om op dezelfde spijker te blijven 
slaan. Ik heb mij in mijn jaren als hoofdre-
dacteur geen seconde verveeld. Ik heb nooit 
het probleem gehad dat ik niet wist wat ik 
ging doen.
C.V.G.: De Witte Raaf  heeft vaak ophef  ver-
oorzaakt. Je zou dat een strategie van lawaai 
maken kunnen noemen, en dat is niet neer-
buigend bedoeld. Maar heb je in dat geval 

niet een echokamer nodig, iets dat het 
lawaai reproduceert of  versterkt? Als iets 
niet wordt opgepikt, wat voor soort lawaai is 
het dan dat je maakt?
K.B.: In die jaren kreeg De Witte Raaf pers-
aandacht. Ik geloof  dat er per jaar vijf  à tien 
krantenartikelen verschenen over het tijd-
schrift. Nu is dat onvoorstelbaar. In welke 
rubriek zouden die moeten staan?
C.V.G.: Iets wat niet in De Witte Raaf  gestaan 
heeft, maar wel de pers heeft gehaald: in 
november 1996 hebben jullie honderden 
exemplaren van de Verzamelde opstellen van 
Geert Bekaert in Brussel op straat terug-
gevonden, bij het groot huisvuil.
K.B.: Ja, dat klopt. Op een dag kreeg ik tele-
foon van Etienne. Hij vertelde me dat hij op 
het trottoir voor de kantoren van de Dienst 
Monumenten en Landschappen in Brussel 
tientallen dozen had zien staan met boeken 
van Geert Bekaert, die midden jaren tachtig 
door dezelfde Dienst waren uitgegeven. 
‘Doen we daar iets mee?’ vroeg hij. Ik raad-
de hem aan om die dozen op te halen. Hij is 
met zijn vrouw in de auto gestapt en ze heb-
ben al die boeken naar de kantoren van De 
Witte Raaf gebracht. Het was daar blijkbaar 
grote kuis.
C.V.G.: Vervolgens heeft Koen Van Synghel 
daar een artikel over geschreven in De 
Standaard. Mil De Kooning heeft me ooit 
een kopie van dat knipsel bezorgd.
K.B.: Het vervolg is ook interessant: we heb-
ben 95% van die boeken verkocht aan Mil, 
die er een mooie prijs voor veil had. Dat geld 

hebben we vervolgens meteen geïnvesteerd 
in fijne teksten.
C.V.G.: Uit de media-aandacht blijkt dat jul-
lie – het klinkt nu machtiger dan het mis-
schien was – pionnetjes hadden in dagbla-
den.
K.B.: In dit geval is dat opnieuw verlopen 
via Veerle Aendekerk. Zij heeft als medewer-
ker van de minister van Cultuur contact 
opgenomen met de Dienst Monumenten-
zorg. Ik geloof  dat zij het nieuws over die 
vondst aan de pers heeft doorgespeeld. 
C.V.G.: Je hebt nu al een aantal echo’s 
genoemd in de pers. Ik kan me voorstellen 
dat zoiets de werking en de redactionele lijn 
mee kan bepalen. Gewoon omdat je weet 
dat die mogelijkheid bestaat.
K.B.: We hebben die aandacht nooit zelf  
gevraagd. We bezorgden elk nummer aan 
de redacties van kranten en tijdschriften, 
meer actie ondernamen we niet. 

Buitengezet

O.L.: Halverwege het decennium, in 1995, 
vindt na vier jaar met jou als hoofdredac-
teur de verzelfstandiging plaats ten opzichte 
van Amarant.
K.B.: Verzelfstandiging is een eufemistisch 
woord. Wij zijn buitengezet, en dat kan niet 
los gezien worden van de artikelen over het 
aankoopbeleid. Het artikel over het PMMK 
heeft Daan Rau, toenmalig directeur van 
Amarant én West-Vlaming, niet gewaar-

deerd. Ik herinner me dat we bij de kopieer-
machine stonden en hij zei: ‘Dat kan niet 
meer. Jij mag dat doen, maar ik trek me 
terug als verantwoordelijke uitgever.’ Hij 
wilde zijn naam niet meer op dat blad heb-
ben staan. Dat was één element. 
O.L.: En het tweede element?
K.B.: Het tweede element draaide om geld, 
zoals gewoonlijk. Amarant kampte met 
financiële problemen. De raad van beheer, 
waarvan ik inmiddels lid was geworden, 
werkte een oplossing uit. Een personeelslid 
zou worden ontslagen, de middelen voor De 
Witte Raaf bleven overeind. De algemene 
vergadering die hierover een beslissing 
moest nemen, werd voor geopend verklaard 
door de voorzitter die meteen zei wie vol-
gens hem moest worden ontslagen. Hij wees 
mij aan. Ik heb ook een hele hoop verwijten 
te horen gekregen. Toen we nadien op café 
zaten – Etienne, Erik, Gauthier Dejonghe, 
die voor de vormgeving instond, en ik – 
getuigde vooral Etienne van grote strijd-
baarheid: ‘We gaan De Witte Raaf in eigen 
beheer uitgeven.’ Ik was in eerste instantie 
sceptisch – voornamelijk omdat het blad 
stond of  viel met mijn gesco-contract dat 
aan de vzw Amarant was toegekend – maar 
algauw hebben we er onze schouders onder 
gezet. We hebben een ambitieus plan uitge-
werkt, dat volledig is gevolgd door Amarant.
O.L.: Wat was het plan?
K.B.: Er zou een nieuwe vzw worden opge-
richt en die nieuwe vzw zou het gesco-man-
daat krijgen. Amarant zou een uitkoopsom 

Eric Bracke (1960) is een Belgisch jour-
nalist. Hij schreef over kunst en cultuur 
voor De Morgen, De Standaard en Knack. 
In 2013 zei hij de journalistiek vaarwel en 
werd kroegbaas van ’t Gesproken Dagblad 
in Wetteren, waar culturele evenementen 
worden georganiseerd. Op zondag 16 
juni jongstleden stelde Jozef Deleu er het 
recentste nummer voor van poëzietijd-
schrift Het liegend konijn. 150, 152, 190

De Morgen is een in 1978 door een fusie 
van de socialistische bladen Vooruit en De 
Volksgazet tot stand gekomen Belgische 
krant, met als eerste hoofdredacteur Paul 
Goossens. In 1994 werd Yves Desmet 
hoofdredacteur: hij verruimde de opiniepa-
gina’s en gaf ruimte aan de meest uiteenlo-
pende meningen. De Morgen is eigendom 
van De Persgroep, waarbinnen sinds 2006 
nieuws en medewerkers worden ‘gedeeld’ 
tussen onder andere De Morgen, De Tijd, 
Het Laatste Nieuws en HUMO. 66

Johan Anthierens (1937–2000) was 
een Belgisch journalist en schrijver. 
Presenteerde samen met Mies Bouwman 
eind jaren zeventig de talkshow Noord-Zuid, 
waarin Pierre Kartner (Vader Abraham) 
zodanig hard werd aangepakt dat Kartner 
de live-uitzending verliet. Anthierens werd 
na zeven afleveringen door de BRT buiten-
gezet. Auteur van onder meer De ijzertoren. 
Onze trots en onze schande (1997) en 
Jacques Brel. De passie en de pijn (1999).

Knack is een in 1971 opgericht Vlaams 
nieuws- en opinietijdschrift, eigendom van 
uitgever Roularta, in de jaren zeventig geleid 
door Frans Verleyen. Hoofdredacteuren 
sinds 1983: Hubert Van Humbeeck, Rik Van 
Cauwelaert, Karl van den Broeck, Johan 
Van Overtveldt (gelijktijdig met Trends), 
Jörgen Oosterwaal en – sinds 2015 – Bert 
Bultinck. Verschijnt wekelijks, met als bijla-
gen Weekend Knack en Focus Knack.

Luc Martens (1946) is een Belgisch poli-
ticus voor CD&V. Vlaams minister van 
Cultuur, Gezin en Welzijn in de regering 
Van den Brande IV (1995–1999). Werd 
in 1994 verkozen tot gemeenteraads-
lid in Roeselare, de West-Vlaamse stad 
waarvan hij van 2005 tot 2015 burge-
meester was. Is of was als voorzitter 
of bestuurder betrokken bij Poolstok 
(voorheen Jobhunt Vlaanderen), Faor, 
Vol-au-Vent, Gaselwest, Eandis, Fluvius, 
Synductus, Warmte@Vlaanderen, the-
atergezelschap Het eenzame Westen, 
muziekensemble Utopia, de West-Vlaamse 
Centra voor Leerlingenbegeleiding en 
de Vlaamse koepel van Vrije Centra voor 
Leerlingenbegeleiding. 79

Veerle Aendekerk (1968) studeerde 
kunstgeschiedenis en politieke weten-
schappen. Was medewerker bij het Festival 
van Vlaanderen en woordvoerder van de 
Vlaamse ministers van cultuur Hugo Weckx 
en Luc Martens. Werd eind 2017 algemeen 
directeur van Similes, een organisatie die 
sinds 1972 familieleden van psychisch 
kwetsbare mensen ondersteunt.

Etienne Wynants (1967) studeerde land-
bouwtechniek en kunstwetenschappen 
aan de KU Leuven. Deed zijn burgerdienst 
bij Amarant vanaf 1993 als redactiesecre-
taris van De Witte Raaf en werd daarna 
vast aangenomen. Verliet De Witte Raaf in 
2006. Sinds 2003 actief bij de Brusselse 
kunstruimte Établissement d’en face. 
38–42, 47, 49, 52–70, 72–82, 84, 85, 87, 
89, 90

Harold Polis (1970) studeerde 
Nederlandse letteren aan de Universiteit 
Antwerpen en de Universiteit Utrecht. 
Coredacteur van de Brieven van Gerard 
Walschap. Bezorgde werk van Louis Paul 
Boon, Marnix Gijsen en Jef Geeraerts. 
Als uitgever werkte hij bij Nijgh & Van 
Ditmar, Meulenhoff/Manteau, De Bezige Bij 
Antwerpen en (sinds 2015) Polis. Schrijft 
geregeld voor Streven en was in de jaren 
negentig redacteur van Sampel.

Geert Bekaert (1928–2016) was een 
Belgisch architectuurcriticus met veel 
autoriteit, wiens taalvaardigheid door 
W.F. Hermans werd geprezen. Vanaf 
1950 schreef hij meer dan 1000 teksten, 
zowel in kranten, tijdschriften als boeken. 
Zijn verzameld werk werd tussen 1985 
en 2012 uitgegeven in negen delen; 
zijn bibliotheek en archief zijn onder-
gebracht in de Faculteitsbibliotheek 
Ingenieurswetenschappen en Architectuur 
van de Universiteit Gent. 64, 79, 82, 94, 96, 
101, 109, 112–117, 121, 129, 132, 136, 
148, 178, 155, 168, 196

Koen Van Synghel (1965) is een Belgisch 
architect en criticus, en docent architectuur-
kritiek aan de KU Leuven. Heeft een column 
in De Standaard en is geregeld te gast op 
radiozender Klara. Verzorgt de scenogra-
fie van tentoonstellingen, en was in 2004, 
samen met antropoloog Filip de Boeck 
en fotografe Marie-Françoise Plissart, 
verantwoordelijk voor Kinshasa, de imagi-
naire stad, de Belgische bijdrage aan de 
Architectuurbiënnale van Venetië, bekroond 
met de Gouden Leeuw. 103, 113, 116

Mil De Kooning (1955) is gewoon hoog-
leraar aan de Vakgroep Architectuur & 
Stedenbouw van de Universiteit Gent. 
Organiseerde tentoonstellingen over 
naoorlogse Belgische architectuur en over 
Expo 58. Startte in 1984 de reeks mono-
grafische publicaties Vlees en beton. Hij 
is curator van een geplande overzichts-
tentoonstelling van het werk van architect 
Willy Van Der Meeren in Bozar in 2023. 92, 
134, 153

Gauthier Dejonghe (1960) studeerde 
vrije grafiek aan de Gentse academie. 
Na zijn afstuderen in 1984 volgde hij een 
stage als studietekenaar bij de Regie der 
Luchtwegen. Deed zijn burgerdienst bij 
Amarant en bleef er werken. Was van 1987 
tot 2004 vormgever van De Witte Raaf. Bij 
Amarant is hij administratief medewerker.

Bart Keunen (1964) is gewoon hoogle-
raar literaire sociologie en vergelijkende 
literatuurwetenschap aan de Vakgroep 
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betalen. Die bedroeg 500.000 frank, onge-
veer 12.500 euro. Het archief  zou worden 
overgedragen aan de nieuwe vzw en 
Amarant zou nog gedurende één jaar adver-
teren. Het plan is volledig aanvaard. Ik kan 
je wel vertellen dat de overgang bijzonder 
pijnlijk is geweest, financieel gezien dan. Die 
eerste twee jaar hebben we lange periodes 
gewerkt zonder maandelijks onze lonen te 
kunnen betalen. Subsidies werden toen pas 
laat uitbetaald. Pas als het ministerie de sub-
sidies stortte, konden we worden vergoed.
D.R.: En hoe loste je dat op?
K.B.: Ik had blijkbaar een buffer om dat op 
te vangen, en Etienne ook.
O.L.: Uit het archief  valt op te maken dat 
Bart Meuleman, Eddy Bettens en Bart 
Keunen de nodige documenten onderteke-
nen om een vereniging zonder winstoog-
merk op te richten.
K.B.: Ja, zij deden dat om een helpende hand 
te bieden.
D.R.: Je was eind twintig op dat moment. 
Was je rijp genoeg om hoofdredacteur te 
worden?
K.B.: Ik vervulde die functie al sinds eind 
1991. Op redactioneel vlak veranderde er 
niets, alleen het administratieve gedeelte 
was onbekend terrein, maar dat lukte won-
derwel. Ik beleefde er zelfs plezier aan. Let 
wel, Etienne en ik kwamen in loondienst 
van de nieuwe vzw; we zijn nooit zelfstandi-
gen of  freelancers geworden. We hebben 
ook een beetje Calimero gespeeld op dat 
moment, moet ik zeggen.
D.R.: Calimero?
K.B.: Op de cover van het laatste nummer 
van 1995 stond een grote foto van Laurel 
en Hardy. We weten niet of  het gaat luk-

ken, zoiets wilden we daarmee zeggen. 
Maar we merkten dat er sympathie voor het 
blad bestond: het aantal abonnementen 
piekte, en we verkochten ook vrij veel 
steunabonnementen.
O.L: Etienne was redactiesecretaris, maar 
de eindredactie gebeurde door Erik Eelbode. 
Gauthier Dejonghe was vormgever. Hoe 
verliep de samenwerking?
K.B.: Erik was begonnen als hoofdredac-
teur, ik ben hem opgevolgd, maar hij is aan 
het blad verbonden gebleven. Hij was cor-
rector, maar hij deed veel meer. Hij was ver-
antwoordelijk voor de sectie fotografie in de 
tweede katern. Erik was ongelofelijk gedre-
ven, en hij volgde werkelijk alles op het vlak 
van fotografie. Hij had een grote bibliotheek 
met fotoboeken en onderhield intense con-
tacten met fotografen, onder wie Dirk 
Braeckman. Erik en Gauthier bleven wer-
ken bij Amarant. Om alles af  te ronden – de 
laatste correcties, de final touch van de 
vormgeving – spraken we op zondag bij 
Gauthier thuis af. Daar legde Erik steeds de 
laatste hand aan de correcties. We voerden 
de wijzigingen in en zetten de lay-out op 
punt. Gauthier was heel open, hij liet zien 
welke keuzes tot welke gevolgen leiden. 
Daar stak ik veel van op. De beeldredactie 
deed ik alleen, maar Erik en soms ook 
Etienne gaven tips. Een belangrijk aspect 
van de aanwezigheid van De Witte Raaf had 
te maken met de vormgeving. Het was 
belangrijk om met opvallende covers te wer-
ken, met covers die in het oog sprongen. 
Daar heb ik veel tijd en zorg aan besteed.
D.R.: Hoe waren de taken tussen jou en 
Etienne verder verdeeld?
K.B.: Ik nam naast het redactionele luik ook 

de financiën voor mijn rekening. Dat deed ik 
zo efficiënt mogelijk, maar onprettig was 
het niet. Als je ziet dat de boutique goed 
draait, ben je tevreden. We waren er trots op 
dat we auteurs meer konden betalen dan 
andere tijdschriften. De overgang was een 
succes geworden. Op een bepaald moment 
waren we het blad dat het meest betaalde 
van alle kunsttijdschriften in Vlaanderen 
en Nederland. Dat maakt dat auteurs bereid 
waren om te schrijven voor De Witte Raaf. 
Etienne was altijd aanwezig, deed de abon-
nementenadministratie, was verantwoor-
delijk voor de tweede katern – die toen nog 
Ondertussen heette – en schreef  er talloze 
bijdragen voor. En hij stelde ook de agenda 
samen. Hij was heel sociaal, hij verkeerde 
vaker in kunstkringen, en heeft heel wat 
van de kritiek op het blad te verduren gekre-
gen. Ook typisch Etienne: op een gegeven 
moment heeft hij een inklapbare caddie 
gekocht, waarmee hij stapels van De Witte 
Raaf  kon brengen als er ergens een presen-
tatie of  een vernissage werd georganiseerd.
O.L.: Een laatste vraag over Erik Eelbode. In 
de necrologie die na zijn overlijden in 2010 
in De Witte Raaf  verscheen, schrijf  je dat er 
aan jullie samenwerking ‘abrupt’ een einde 
is gekomen. Hij schreef  bijna voor elk num-
mer tot mei 1998, en daarna nooit meer.
K.B.: Op een bepaald moment, dat moet dus 
in 1998 geweest zijn, zag ik dat Erik niet 
alleen in De Witte Raaf  maar ook in een 
spin-off  van Obscuur publiceerde, het foto-
tijdschrift van Christoph Ruys. Hij schreef  
nagenoeg dezelfde teksten in het ene én het 
andere blad. Dat vond ik niet kunnen. Daar 
ben ik erg kwaad over geworden, en dat was 
het einde van de samenwerking.

O.L.: Het jaar van de verzelfstandiging, 
1995, is ook het jaar waarin De Witte Raaf 
voor het eerst in Nederland verspreid wordt. 
Aanvankelijk hebben jullie het moeilijk om 
subsidies in Nederland te verkrijgen.
K.B.: Dat zou ik niet zeggen. We hebben 
geld gevraagd aan de Mondriaan Stichting, 
en we hebben dat meteen gekregen. 
O.L.: Je hebt het geld gekregen, maar min-
der dan je gevraagd had. Op een van de laat-
ste vergaderingen met Amarant wordt er 
daarom gezegd dat er zo’n miljoen frank 
(25.000 euro) misgelopen was.
K.B.: Het is mogelijk dat we minder ontvin-
gen dan we gewild hadden. Dat herinner ik 
me niet meer. Dat De Witte Raaf ook in 
Nederland zou worden verspreid, en dat we 
subsidies zouden aanvragen in Nederland, 
was mijn idee. Ik heb het dossier geschreven 
toen Amarant nog uitgever was. Er was tot 
dan slechts schaarse distributie in 
Nederland. De Mondriaan Stichting eiste 
dat de subsidie die zij verschaften volledig 
naar Nederland zou terugvloeien in de 
vorm van exemplaren. Dat gebeurde ook: 
we hebben met het bedrag dat we kregen de 
oplage aanzienlijk verhoogd. Als zelfstandi-
ge vzw hebben we vervolgens de contacten 
met de twee subsidiegevers – de Vlaamse 
Gemeenschap en de Mondriaan Stichting – 
voortgezet.

Jan Hoet

C.V.G.: Zijn naam is al gevallen, maar hij is 
een apart hoofdstuk waard: Jan Hoet. Heb je 
in 1986 Chambres d’Amis bezocht?
K.B.: Nee, ik reisde naar Gent met het plan 

Letterkunde van de Universiteit Gent. Sinds 
1995 lid van GUST, Ghent Urban Studies 
Team. Auteur van onder meer Verhaal en 
verbeelding: chronotopen in de westerse 
verhaalcultuur (2007) en Tijd voor een ver-
haal: mens- en wereldbeelden in de (popu-
laire) verhaalcultuur (2005). 47, 50

Laurel en Hardy waren een komisch 
duo (‘de dikke en de dunne’, of ‘Stan en 
Ollie’) dat bestond uit de Brit Stan Laurel 
(1890–1965) en de Amerikaan Oliver Hardy 
(1892–1957). Maakten samen 107 films, 
eerst zonder, later met geluid, in de periode 
1927–1950. Raakten in hun films vaak op 

humoristische wijze slaags met elkaar of 
werden geconfronteerd met moeilijkheden. 
Gaven desondanks de moed niet op. 58

Dirk Braeckman (1958) is een Belgisch 
kunstenaar. Samen met Carl De Keyzer en 
Marc Van Roy hield hij van 1982 tot 1989 
een galerie voor fotografie open in Gent: 
XYZ. Hij realiseerde permanente werken, 
bijvoorbeeld in het Concertgebouw in 
Brugge. In 2017 vertegenwoordigde hij 
België op de Biënnale van Venetië. 78, 80, 
104, 108, 154, 158, 185

Obscuur (1994–2002) was een driejaarlijks 
tijdschrift voor fotografie, uitgegeven vanaf 
2001 door Ludion, Gent. Opgericht en 
geleid door fotograaf Christoph Ruys. 

Aanvankelijk was het een theoretisch-kri-
tisch blad, later werd het, aldus Ruys, ‘een 
publieksblad’. In 2003 voortgezet als 
FotoMuseum Magazine, dat sinds 2008 
halfjaarlijks verschijnt onder de titel Extra.

Christoph Ruys (1972) is een Belgisch 
fotograaf. In 1994 oprichter en hoofd-
redacteur van Obscuur – Tijdschrift voor 
fotografie. In 2003 werd hij directeur 
van het FotoMuseum in Antwerpen. In 
2009 door WPG Uitgevers aangesteld 
om uitgeverij Ludion opnieuw op te 
richten. In 2012 nam Ruys afscheid van 
de boekenbranche. Sinds 2015 actief als 
visual consultant en keynote speaker. 66, 
109, 117, 121

Chambres d’Amis was een kunstmanifes-
tatie in Gent, georganiseerd door Jan Hoet 
en het Museum van Schone Kunsten, van 
21 juni tot 21 september 1986. Kunst-
werken werden getoond in privéwoningen, 
in de hoop dat het museum op die manier 
‘buiten de grenzen’ kon treden. Gelijk-
lopende tentoonstellingen waren  
Initiatief 86, Initiatief d’Amis en Antichambre.  
Jef Cornelis bracht het evenement live op 
televisie, tijdens het zes uur durende  
programma De langste dag. 181
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om Chambres d’Amis en Initiatief  86 te 
bezoeken, maar ik heb mijn tijd verspeeld, 
of  nuttig gebruikt, het is maar hoe je het 
bekijkt, door in tweedehandsboekhandels 
rond te kijken. Ik herinner me dat ik een 
door Willy Roggeman gesigneerde dicht-
bundel – Indras – heb gekocht.
C.V.G.: Wanneer begint je kennismaking met 
kunst en met kunst in Gent in het bijzonder?
K.B.: Nog voor 1986 bezocht ik tentoon-
stellingen in het Museum van Hedendaagse 
Kunst in Gent. Ik bezocht vaker exposities, 
bijvoorbeeld in het Van Abbemuseum in 
Eindhoven en het Stedelijk Museum in 
Amsterdam. Ook in De Warande in 
Turnhout gebeurden af  en toe interessante 
dingen, vooral met en door jonge kunste-
naars. Dus ik was met beeldende kunst 
bezig, maar niet heel grondig, het was niet 
mijn eerste grote liefde, zal ik maar zeggen. 
Mijn voorkeur ging uit naar theater, dans 
en literatuur.
D.R.: Een van de eerste keren dat de naam 
van Hoet valt in De Witte Raaf  is in 1992, 
naar aanleiding van Documenta IX. Er 
worden teksten gepubliceerd van Frank 
Vande Veire en Steven Jacobs, naast een 
gesprek tussen Hoet en Heiner Müller, en 
een tekst van jou over de Documenta die 
opvallend positief  is.
K.B.: Ik denk dat Documenta IX bekritiseerd 
kon worden, maar ik sta nog steeds achter 
de positieve bespreking die ik toen schreef. 
Ik was onder de indruk van die Documenta 
en het artikel is daarvan de neerslag.
D.R.: Waarom heb je het gesprek tussen 
Müller en Hoet gepubliceerd?
K.B.: Ik had gehoord dat er een interview of  
een gesprek had plaatsgevonden, en ik ben 
op zoek gegaan naar de tape. Ik moet erbij 
zeggen dat ik andere verwachtingen had. Ik 
had gedacht dat Müller kritischer zou staan 
tegenover Hoet. Maar het gesprek was inte-
ressant en om die reden heb ik het gepubli-
ceerd.

D.R.: Waarom was het gesprek boeiend? 
K.B.: Müller was een belangrijke intellectu-
eel die geen blad voor de mond nam, net 
zomin als Hoet. Het feit dat er een gesprek 
had plaatsgevonden tussen die twee vond ik 
belangrijk. Over het gesprek en de 
Documenta is daarna een artikel versche-
nen in De Morgen, maar zonder dat er ver-
meld werd waar het interview gepubliceerd 
was. Max Borka was daar de auteur van. 
D.R.: Hoet krijgt de vraag waar de 
Afrikaanse kunstenaars zijn, en hij ant-
woordt dat literatuur en film in Afrika veel 
sterker ontwikkeld zijn dan beeldende 
kunst. Müller was vooruitziender, en hij 
zegt: ‘De beste oplossing zou misschien zijn 
dat de volgende Documenta door een 
Afrikaan wordt gemaakt.’
K.B.: Er was één prominente kunstenaar uit 
Afrika, wiens werk op het plein stond voor 
het Fridericianum: Mo Edoga. Er is 
geprobeerd de blik te verruimen, maar die 
pogingen zijn beperkt geweest.
D.R.: Vlak naast jouw recensie, in het juli-
nummer van 1992, werd de tekst gepubli-
ceerd waarin Jan Vercruysse uiteenzette 
waarom hij weigerde aan de Documenta 
van Hoet deel te nemen.
K.B.: Ik hoorde inderdaad dat Vercruysse 
zich terugtrok uit Documenta IX. Het 
gerucht deed de ronde dat Vercruysse een 
tekst had geschreven, maar daar werd in de 
kranten niet uit geciteerd. De norm voor de 
kunstjournalistiek in die tijd was een kri-
tiekloze weergave van de zogenaamde fei-
ten. Het eerste wat ik heb gedaan – en dat 
deed ik gedurende heel mijn hoofdredac-
teurschap vanaf  het moment dat er zich iets 
aandiende – was nagaan of  het tot een 
publicatie in De Witte Raaf kon leiden. Ik 
nam telefonisch contact op met Xavier 
Hufkens, de galerist van Vercruysse, en 
toen ik even later terugbelde, kreeg ik de 
kunstenaar zelf  aan de lijn. Hij zei: ‘Je mag 
mijn tekst lezen, maar je mag hem niet 

publiceren.’ Ik heb die tekst gelezen en ik 
heb Vercruysse kunnen overtuigen om 
publicatie toe te staan. En dat was een bom. 
O.L.: Kreeg je reactie van Jan Hoet?
K.B.: Ik ben verschillende keren in Kassel 
geweest, die zomer van ’92. Bij het tweede 
bezoek moest ik een groep rondleiden voor 
Amarant. Er was natuurlijk een ontbijt 
geregeld met Jan Hoet – het typische scena-
rio. Terwijl de groep erbij was, was hij poes-
lief. Al die mensen adoreerden hem, en dat 
liet hij zich welgevallen. Toen we later alleen 
in de trappenhal stonden, is hij mij begin-
nen uit te schelden. Hij was razend. Het kon 
niet dat ik die tekst had gepubliceerd. Jan 
Vercruysse was plots een slechte kunste-
naar met een drankprobleem – terwijl Hoet 
hem toch enkele maanden eerder had uitge-
nodigd om deel te nemen aan Documenta 
IX. Jan Hoet gleed altijd af  naar dat soort 
laagheid.
O.L.: Hoe heeft Hoet later, toen je zijn aan-
koopbeleid bekritiseerde, gereageerd?
K.B.: Jan Hoet heeft zich jegens mij of  Dirk 
Pültau nooit inhoudelijk uitgesproken over 
welk artikel dan ook in De Witte Raaf. Hij 
heeft ons uitgescholden voor de sociologen 
van de kunst of  voor de Gestapo, maar hij is 
nooit fundamenteel ingegaan op een tekst. 
Willy Van den Bussche heeft dat ook 
nooit gedaan, Flor Bex niet, en Menno 
Meewis evenmin. Ik kan me niet voorstel-
len dat hetzelfde mogelijk zou zijn in 
Nederland. Nooit is er een beargumenteer-
de reactie geweest. We hebben in 1995 een 
debat georganiseerd met alle museumverte-
genwoordigers. Jan Hoet was er, Flor Bex, 
en Lieven De Cauter was moderator. We 
hebben een presentatie gegeven en een 
debat proberen te voeren over het aankoop-
beleid, maar het was een dovemansgesprek. 
Elke zinnige reactie bleef  uit.
D.R.: De grootste vorm van censuur is waar-
schijnlijk niet reageren. Het is ook het meest 
effectief: elke reactie houdt erkenning in.

C.V.G.: Misschien is het Vlaams: een gebrek 
aan bewustzijn dat niet toelaat om op een 
zinnige manier op kritiek te reageren. En 
het is natuurlijk net dat gebrek aan bewust-
zijn waardoor die kritiek zo hard nodig is. 
Het is een vicieuze cirkel.
K.B.: Ik denk dat het een combinatie was. 
Het was een vorm van lafheid, maar inder-
daad ook een manier om censuur uit te 
oefenen. En er was eenvoudigweg onvermo-
gen om te reageren.
O.L.: Het verwijt van Jan Hoet was: wat jul-
lie schrijven is te intellectualistisch. De Witte 
Raaf is niet kunstlievend, maar kritisch – 
het is kritiek om de kritiek.
K.B.: Dat was wat hij keer op keer zei. Toen 
hij een keer heel kwaad was op mij, is hij 
over mijn uiterlijk begonnen. Zo laag kon 
hij gaan. Je kreeg gewoon een opmerking 
over je uiterlijk. Niemand anders heeft ooit 
zoiets in mijn gezicht gegooid.
D.R.: Kon je dat van je laten afglijden?
K.B.: Ja. Ik wist dat bijvoorbeeld de tekst van 
Vercruysse belangrijk was. Ik was er ook 
van overtuigd dat onze analyse van het 
aankoopbeleid van het Museum van 
Hedendaagse Kunst accuraat was.
O.L.: Kan jou niet worden verweten dat je 
hem op hetzelfde hebt getrakteerd? 
K.B.: Hoe bedoel je?
O.L.: Heb je hem geen persoonlijke dingen 
verweten? 
K.B.: Ik heb mij niet uitgelaten over zijn 
uiterlijk. Ik heb nooit beweerd dat hij te veel 
of  te weinig dronk, of  dat hij te veel of  te 
weinig vlees at. Dat is een groot verschil.
D.R.: Wat Vercruysse in 1992 aankaartte, 
als ik het goed samenvat, was dat de curator 
zich groter maakte dan de kunstenaars.
K.B.: Wat bij Vercruysse in het verkeerde 
keelgat was geschoten – daar heb ik zelf  nog 
een levendige herinnering aan – was de 
manier waarop Hoet zijn selectie van de 
twaalf  Belgische kunstenaars voor 
Documenta IX had bekendgemaakt. Hij was 

Willy Roggeman (1934) is een Belgisch 
auteur en jazzmuzikant. Zijn eerste literaire 
werk dateert van 1953. Tijdschriftredacteur 
bij onder meer Tijd en Mens en Gard Sivik. 
Kreeg in 1982 de driejaarlijkse Staatsprijs 
voor Kritiek en Essay voor Glazuur op 
niets. Zijn oeuvre bestaat ondertussen uit 
tachtig teksten, door de auteur in drie delen 
gerangschikt: Opus Finitum (1953–1976), 
Usque ad finem (1977–2002), Post Opera 
Supplementa (2003–2008). Sinds 2009 
verschenen bij uitgeverij het balanseer zes 
nieuwe publicaties.

Indras is een dichtbundel van Belgisch 
auteur Willy Roggeman uit 1973, versche-
nen bij Nijgh & Van Ditmar: ‘een lyriekeen-
heid in spiegelstructuur’, aldus de voorflap. 
Voorgepubliceerd in 1971 in Dietsche 
Warande & Belfort. Indras rondde een 
tweeluik af dat was ingezet met de bundel 
Nardis uit 1966, waarvan de beginregels 
programmatisch luiden: ‘zo is de schoon-
heid grenzen graven / een gedurig vangen 
van vormen / en neigen naar een leven van 
fragmenten’.

Documenta IX was de negende editie van 
de kunstmanifestatie die sinds 1955 iedere 
vijf jaar plaatsvindt in de Duitse stad 
Kassel. Deze editie, zonder specifiek 
thema, werd gecureerd door Jan Hoet en 
was te bezoeken van 13 juni 1992 tot  
20 september 1992 (exact 100 dagen).  
Elf Belgische kunstenaars namen deel: 
Guillaume Bijl, Patrick Corillon, Thierry De 
Cordier, Raoul De Keyser, Wim Delvoye, 
Jan Fabre, Michel François, Bernd Lohaus, 
Marcel Maeyer, Panamarenko en Luc 
Tuymans. Jan Hoet Junior organiseerde 
Documenta’s Cocooning: goedkope logies 
in tenten. 37, 38, 39, 61

Steven Jacobs (1967) is kunsthistori-
cus, gespecialiseerd in de relatie tussen 
film en beeldende kunst, en docent aan 
de Universiteit Gent. Schrijft en cureert 
tentoonstellingen, over moderne en 
hedendaagse kunst en architectuur, onder 
meer over het werk van Raoul De Keyser, 
Dirk Braeckman, Henry Van de Velde en 
Robbrecht en Daem. In 1994 verscheen 
Het gebroken venster, in de reeks Vlees en 
beton. Publiceerde in 2017 in October (met 
Hilde D’haeyere): ‘Frankfurter Slapstick: 
Benjamin, Kracauer, and Adorno on 
American Screen Comedy’. 37, 43, 53, 65, 
90, 115, 143, 170, 198

Heiner Müller (1929–1995) was een 
(Oost-)Duitse theaterregisseur en -schrij-
ver, dichter en essayist. In de jaren negen-
tig als artistiek leider betrokken bij het 
door Brecht opgerichte Berliner Ensemble. 
In 1990 regisseerde Müller een zeven 
en een half uur durende opvoering van 
Shakespeares Hamlet, waarvan Müllers 
eigen Die Hamletmaschine (1977) deel 
uitmaakte als stuk-in-het-stuk. 37

Max Borka (1954) studeerde letteren en 
werd journalist. Schreef van 1985 tot 1999 
over architectuur, kunst en design voor De 
Morgen. Van 1999 tot 2002 was hij direc-
teur van de stichting Interieur in Kortrijk. In 
2004 richtte hij DAMn° magazine op. Hij is 
curator in MARTa Herford en manager van 
Mapping the Design World, een platform 
voor social design.

Het Fridericianum is een gebouw in classi-
cistische stijl ontworpen door Simon Louis du 
Ry in 1779. Het staat op de Friedrichsplatz 
in de Duitse stad Kassel. Sinds 1955 is het 
Fridericianum het hoofdgebouw van de 
Documenta. Daarnaast bevindt zich in het 
gebouw ook de Kunsthalle Fridericianum 
waar exposities van moderne en heden-
daagse kunst gehouden worden.

Mo Edoga (1952–2014) was een 
Nigeriaanse arts en kunstenaar. Na een 
studie geneeskunde in Heidelberg actief 
als neurochirurg; eind jaren tachtig werd 
hij kunstenaar. Zijn werk bestond vooral 
uit installaties, gemaakt met drijfhout uit 
(overstromende) rivieren. Een van de deel-
nemers aan Documenta IX in 1992.

Jan Vercruysse (1948–2018) was een 
Belgisch kunstenaar. Vanaf de jaren zeven-
tig maakte hij foto’s, werken op papier en 
installaties waarmee hij vragen stelde over 
de plaats en de bestaansreden van kunst. 
Nam deel aan Chambres d’Amis, maar 
weigerde deelname aan Documenta IX. In 
2009 liep een retrospectieve in Museum M 
in Leuven. De Jan Vercruysse Foundation 
werkt aan een catalogue raisonné. 38, 71, 
84, 104

Xavier Hufkens (1965) opende in 1987 
een galerie voor hedendaagse kunst 

nabij het Brusselse Zuidstation. In 1992 
verhuisde de galerie naar een herenhuis 
in Elsene, gerenoveerd door architecten 
Robbrecht en Daem en Marie-José Van 
Hee. In 2013 opende een tweede ruimte. 
Zoon van baron Guy Hufkens (1939–2016), 
directeur van de fabriek voor verzorgings-
producten Galenco.

Willy Van den Bussche (1942–2013) was 
een Belgisch kunstkenner en pleitbezorger 
voor hedendaagse kunst in België. Stichtte 
in 1967 het PMMK in West-Vlaanderen (het 
huidige Mu.ZEE) en was conservator tot 
2007. Hij organiseerde bijna tweehonderd 
tentoonstellingen. 55, 56

Flor Bex (1937) is een Antwerps kunst-
historicus, docent, schrijver en curator. 
Van 1972 tot 1981 was hij directeur van 
het ICC te Antwerpen. In 1983 richtte hij 
het tijdschrift Artefactum op. In 1985 werd 
hij de eerste directeur van het M HKA. 
Deze functie behield hij tot 2002. Hij is 
auteur van Kunst in België. 1945–2000 
(Mercatorfonds, 2001). 53, 80, 99, 150, 
181

Menno Meeuwis (1954–2012) was vanaf 
1993 tot aan zijn overlijden directeur van 
het Middelheimmuseum in Antwerpen. 
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uitgenodigd in De Zevende Dag en hij stel-
de zijn keuze live op televisie voor. De 
‘twaalf ’, waartoe dus ook Vercruysse 
behoorde, werden bovendien gepresenteerd 
als zijn ploeg. Hoe moet je dat noemen? Dat 
is gewoon weerzinwekkend.
D.R.: Waarom?
K.B.: Een kunstenaarsselectie bekendma-
ken, dat doe je niet live op tv. Het leek op een 
prijsuitreiking! Zoiets moet je op een serene 
manier doen: het is iets tussen de curator en 
de kunstenaar, want het kan zo maar 
gebeuren dat een van die twaalf  zegt: ‘Ik 
doe niet mee, omdat uw concept me niet 
aanspreekt.’ De kunstenaars werden ook als 
groep voorgesteld, wat zeker niet het geval 
was. Het draaide in die presentatie te veel 
om Hoet als selectieheer, en te weinig of  niet 
over de inzet van de tentoonstelling, waarbij 
het criterium ‘nationaliteit’ secundair zou 
moeten zijn.
O.L.: Hoet had veel macht over de carrières 
van kunstenaars. In het boek Monologen 
met Jan Hoet uit 1989 heeft hij bijvoorbeeld 
over Philippe Vandenberg gezegd: ‘Het is 
zo klaar als een klontje dat de euforie rond 
Philippe Vandenberg een dramatische 
afloop zal kennen. Veel kopers zullen teleur-
gesteld zijn als ze zich realiseren dat 
Vandenberg geen oorspronkelijk talent is.’ 
In 1995 heeft Hoet Vandenberg wel een 
solotentoonstelling laten maken in Gent.
K.B.: Vandenberg is niet de enige. Er zijn 
verschillende gevallen, en sommige kennen 
we wellicht niet eens. Een zeer tragisch 
geval is Marc Maet. In 1990 heeft Hoet een 
tentoonstelling georganiseerd in Temse: 
Ponton Temse. Die expo werd voorgesteld 
als een try-out voor de Documenta, en dat 
werd opgepikt door de media. De deelne-
mende kunstenaars dachten dus: ‘Oké, fijn, 
ik ben erbij. Er zullen andere kunstenaars 
worden aangewezen, maar ik ben er alvast 
bij.’ Blijf  daar als kunstenaar maar eens 
ongevoelig voor. En Marc Maet was daar in 

Temse prominent aanwezig. Van hem werd 
een schilderij getoond boven het altaar van 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Je moet je afvra-
gen hoe je zoiets kan doen als curator: een 
vrijwel abstract schilderij boven een altaar 
hangen in een kerk die nog voor de ere-
dienst wordt gebruikt. Twee jaar later werd 
Maet niet geselecteerd voor Documenta. In 
2000 heeft die man zelfmoord gepleegd. 
D.R.: Leg je een verband tussen de zelf-
moord van een kunstenaar en diens behan-
deling door Jan Hoet?
K.B.: Dat verband is door anderen gelegd. 
Zelf  kan ik dat niet hard maken. Dat zou je 
moeten onderzoeken. Maar eerst opgehe-
meld worden en daarna weggezet worden 
als een onbelangrijk kunstenaar… De 
manier waarop Hoet sprak over kunste-
naars – soms als genieën, dan weer als prut-
sers, terwijl het soms over dezelfde persoon 
ging – was afstotelijk. 
D.R.: In ‘Playback’, de tekst die je in mei 
2000 publiceerde toen je afscheid nam van 
De Witte Raaf, schrijf  je: ‘De citymarketing is 
niet bedacht door politici, marketeers of  
industriëlen. Het is een product van ons, 
van kunstenaars, curatoren en critici. Het is 
het product van de maker van Chambres 
d’Amis.’ Is die citymarketing de kern van 
waar je Hoet aansprakelijk voor houdt?
K.B.: Dat is niet de kern, dat is een van de 
kernen. Wat ik eigenlijk het grootste 
bezwaar vind, is dat Hoet zich weliswaar 
vaak met interessante kunst bezig heeft 
gehouden, maar dat hij nooit in staat is 
geweest om dat goed te beschrijven, te ana-
lyseren, te beargumenteren en te communi-
ceren. Verschillende generaties die hem 
hebben horen praten op televisie zijn hele-
maal verkeerd voorgelicht.
C.V.G.: Hij was de curator van het buikge-
voel, en dat is de laatste decennia de norm 
geworden, niet alleen in de wereld van de 
kunst.
K.B.: Ja, maar dan hoef  je nog niet voortdu-

rend onwaarschijnlijke stommiteiten te ver-
tellen! En dat is gedurende Hoets carrière 
crescendo gegaan. Hij werd overal opge-
voerd en er was geen tegenstem meer moge-
lijk. 
C.V.G.: Vanaf  wanneer is het fout gelopen? 
Hoet heeft bijvoorbeeld een televisiepro-
gramma als Container publiekelijk verde-
digd, misschien ook omdat de tentoonstel-
ling Open mind: gesloten circuits het 
onderwerp was van een van de uitzendin-
gen. Het toont hoe hij eind jaren tachtig 
vormen van kritisch discours ondersteun-
de. Is zijn Documenta daarin een keerpunt 
geweest?
K.B.: Dat durf  ik niet te zeggen. Na 
Documenta IX opende de tentoonstelling 
Rendez(-)Vous in het Museum van 
Hedendaagse Kunst in Gent. Dat was een 
project van Bart De Baere, maar Hoet was 
terug in het land en hij heeft dat project met 
de bekende prietpraat naar zich toe getrok-
ken. Maar het was al heel vroeg zo. In 1980, 
bijvoorbeeld, tijdens de tentoonstelling 
Kunst in Europa na ’68, kwam hij op tv 
en stelde hij het werk van Marcel 
Broodthaers voor. Hij zei letterlijk voor de 
camera dat de palmbomen ‘leven brengen 
in het museum’, terwijl het Broodthaers om 
iets anders ging: hij stelt het institutionele 
kader van het museum aan de orde – hij 
stelt het museum in vraag, zonder meteen 
een oplossing aan te reiken. Hoet vond 
Broodthaers terecht een belangrijk kunste-
naar, maar hij zei over diens werk de ver-
keerde dingen. En dat dus voor een groot 
publiek. Zijn discours is stelselmatig minder 
geraffineerd geworden, om het zo maar eens 
uit te drukken. 
D.R.: Is Hoet een product geweest van de 
televisie, een medium dat de neiging heeft 
licht narcistische persoonlijkheden naar 
boven te stuwen?
K.B.: Televisie was niet het enige medium 
dat daaraan heeft bijgedragen. De schrij-

vende pers is ook belangrijk geweest. Die 
was steeds meer op zijn hand. Hij heeft altijd 
geklaagd over de slechte pers die hij kreeg, 
maar er zijn weinig artikels geschreven 
waarin hij bekritiseerd werd. De Gentenaar 
was een krant waarin hij op handen werd 
gedragen. Hij genoot ook grote steun van 
verzamelaars.
D.R.: Is dat je grootste vijandschap geweest, 
met Jan Hoet?
K.B.: Nee, dat woord zou ik niet gebruiken, 
daarvoor heb ik te veel goede herinneringen 
aan hem. Ik bleef  niet weg uit het museum 
in Gent, en als je naar het museum ging, 
dan was de kans groot dat je Hoet tegen het 
lijf  liep. Op een bepaald moment was er een 
collectiepresentatie, en hij kwam op ons af. 
Ik was daar samen met Dirk Pültau. Hij 
vroeg: ‘Wat vinden jullie ervan?’ En wij zei-
den: ‘We hebben toch wel wat opmerkin-
gen.’ ‘Welke opmerkingen?’ vroeg hij. ‘Ja,’ 
zei ik, ‘kijk bijvoorbeeld naar dat werk van 
René Daniëls. Ik begrijp niet waarom dat 
naast al die andere werken hangt.’ Hoet was 
verbolgen. Hij trok ons mee naar de bewus-
te zaal, nam die Daniëls van de muur en 
stopte het schilderij in mijn handen. Plots 
stond ik daar dus met een werk van René 
Daniëls in mijn handen, en Hoet riep: 
‘Hangt gij dat nu maar op!’ Ik heb daar geen 
slechte herinnering aan. Een tweede voor-
val: ik kwam binnen in het museum bij een 
opening, ik weet niet meer van welke ten-
toonstelling, en hij begon meteen te roepen 
– toen heeft hij trouwens die opmerking 
over mijn uiterlijk gemaakt. Ik begon ook te 
roepen. Het was erg: de museumbezoekers 
– dat was nog in het Museum voor Schone 
Kunsten, want het S.M.A.K. was in aan-
bouw – zagen twee razende gekken staan 
roepen en tieren. Na een poosje kalmeerde 
hij plots, en zei hij: ‘Kom, ik zal u het nieuwe 
museum laten zien.’ Hij gaf  een rondleiding 
op de werf, en daarna zijn we nog op restau-
rant gegaan – Piet Vanrobaeys was er 

Onder zijn impuls breidde het museum uit, 
zette in op tijdelijke tentoonstellingen (bij-
voorbeeld van Berlinde De Bruyckere in 
1995) en kocht werk van onder meer 
Jessica Stockholder, Luciano Fabro, 
Lawrence Weiner, Ann Veronica Janssens, 
Dan Graham, Chris Burden en Erwin 
Wurm. 58, 59, 62, 71, 72, 74, 79, 144, 158

De Zevende Dag is een debatprogramma 
waarin voornamelijk politieke, maar ook 
andere actualiteiten aan bod komen. Sinds 
1988 elke zondagvoormiddag uitgezonden 
op de VRT. In de beginjaren gepresenteerd 
door Etienne Van den Bergh, Jos Van 
Hemelrijck, Tony Van den Bosch en Ivo 
Belet, tegenwoordig door Lieven Verstraete 
en Lisbeth Imbo. 

Philippe Vandenberg (1952–2009) was 
een Belgisch kunstenaar. Nam vanaf 
de jaren tachtig deel aan Belgische ten-
toonstellingen. Werd beïnvloed door 
mythologische, religieuze en politieke 
verhalen en picturale tradities. Na zijn 
overlijden in 2009 stichtten zijn kinderen 
de Philippe Vandenberg foundation in 
zijn atelier te Molenbeek. Eind 2018 liep 
in de Hamburger Kunsthalle Philippe 
Vandenberg. Kamikaze.

Marc Maet (1955–2000) was een Belgisch 
schilder. Na een expressionistische peri-

ode in de jaren tachtig werd hij vanaf de 
jaren negentig beschouwd als exponent 
van het ‘nieuwe schilderen’ in België, net 
als Philippe Vandenberg en Fik Van Gestel. 
In de late jaren negentig werd zijn werk 
conceptueler en gingen zijn schilderijen 
tekstuele elementen bevatten. 
Vertegenwoordigde in 1987 met Guy 
Rombouts en Leo Copers België op de 
Biënnale van São Paulo. In 2008 liep in 
Museum Dr. Guislain in Gent de overzichts-
tentoonstelling Marc Maet, ik woon in de 
schilderkunst.

Ponton Temse was een tentoonstelling in 
Temse van 23 juni tot 30 september 1990, 
georganiseerd door het Gentse Museum 
van Schone Kunsten. Curator Jan Hoet 
ontwikkelde het idee om een Chambres 
d’Amis in open lucht te organiseren, door 
kunstenaars te laten inspelen op de omge-
ving. De route begon aan de Wilfordkaai, 
liep door het centrum, en eindigde in het 
Scheldepark. Enkel het neonwerk van 
Mario Merz, Wij kijken door de vensters…, 
is bewaard. 47

Open mind: gesloten circuits, met als 
ondertitel Hommage aan Vincent, was een 
tentoonstelling in het Gentse Museum van 
Hedendaagse Kunst, van 15 april tot 25 
juni 1989. Curator Jan Hoet legde een 
parallel tussen kunst en schizofrenie. Werk 
van onder meer Francis Bacon, Max 
Beckmann, Jan Fabre en Jackson Pollock 
werd in dialoog getoond met werk van psy-
chiatrische patiënten. Onderwerp van de 
tweede aflevering van Container. 127, 181, 
183

Bart De Baere (1960) is sinds 2002 alge-
meen en artistiek directeur van het M HKA. 
Van 1986 tot 2001 was hij werkzaam bij 
het Museum van Hedendaagse Kunst / 
S.M.A.K. in Gent. Rond de eeuwwisseling 
aangesteld als adviseur erfgoed en heden-
daagse kunst op het kabinet van Vlaams 
Minister van Cultuur Bert Anciaux. Werd 
voorafgaandelijk aan de recente benoe-
ming van Rein Wolfs genoemd als – naast 
onder anderen Ann Demeester en Stijn 
Huijts – een van de mogelijke opvolgers 
van Beatrix Ruf in het Stedelijk Museum 
Amsterdam. 59, 84, 150, 189

Kunst in Europa na ’68 was een tentoon-
stelling die in de zomer van 1980 door Jan 
Hoet werd georganiseerd in het toenmalige 
Museum van Hedendaagse Kunst en in 
de Sint-Pietersabdij in Gent. De tentoon-

stelling had een grote invloed op de aan-
groei en de betekenis van de collectie van 
het museum. Eind 2014 en begin 2015 
vond in het S.M.A.K. de tentoonstelling 
Collectieonderzoek III: Kunst in Europa na 
’68 plaats, in een scenografie van Richard 
Venlet, met een publicatie en een inhoude-
lijk programma door Koen Brams en Dirk 
Pültau. 124, 173, 174

Marcel Broodthaers (1924–1976) was een 
Belgisch kunstenaar. Reflecteerde kritisch 
over de betekenis van kunst en van het 
museum, door beelden, alledaagse voor-
werpen en taal bij elkaar te brengen. Het 
S.M.A.K. toont enkele canonieke werken in 
het Broodthaerskabinet. In 2016 liep in het 
MoMA in New York een retrospectieve. 39, 
40, 76, 91, 107, 150, 178, 185

René Daniëls (1950) is een Nederlands 
kunstenaar. Zijn schilderijen waren in 1981 
en 1982 te zien op Westkunst, Zeitgeist en 
Documenta 7. Eind 1987 maakte een her-
senbloeding een voorlopig einde aan zijn 
werkzaamheden. In 1992 toonde Jan Hoet 
een schilderij van hem op Documenta IX. 
Sinds 2006 schildert Daniëls opnieuw. Eind 
2018 liep in Wiels in Brussel René Daniëls: 
Fragmenten uit een onvoltooide roman. 
128, 148, 158

MSK of Museum voor Schone Kunsten 
in Gent is een van de oudste musea van 
België, met een collectie die van de middel-
eeuwen tot de in eerste helft van de twin-
tigste eeuw reikt. In 1904 nam het museum 
zijn intrek in het huidige gebouw aan het 
Citadelpark, van architect Charles van 
Rysselberghe. Recente directeuren: Robert 
Hoozee (1985–2012), Luc Vanackere 
(2012–2013), Catherine de Zegher (2013–
2018). Hoofd afdeling collectie Cathérine 
Verleysen is directeur a.i. 67, 69, 70, 130, 
139, 163, 169, 176, 181, 184, 191

Piet Vanrobaeys (1955) is docent en cura-
tor. Hij organiseerde, bij hem thuis in Gent, 
tentoonstellingen van onder meer Honoré 
d’O, Joëlle Tuerlinckx en Francis Alÿs. 
Werd in 1996 directeur van het Provinciaal 
Centrum voor Beeldende Kunsten in 
Hasselt, en organiseerde in 1997 met 
Joëlle Tuerlinckx OPENSTELLING. Werd 
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onder meer bij – en hij heeft alles betaald, 
tot en met de drank. Dus ook dat is geen 
slechte herinnering. De laatste keer dat ik 
hem zag was bij een symposium in De 
Vleeshal in Middelburg. We hebben elkaar 
gesproken, zonder ruzie of  vijandschap. 
Vijandschap is een verkeerd woord om de 
miscommunicatie met hem te omschrijven.
C.V.G.: Het is een algemene vraag naar de 
zin van kritiek, maar om het zowel beknopt 
als pathetisch uit te drukken: wat heeft het 
allemaal voor zin gehad, al je werk in en 
voor De Witte Raaf?
K.B.: Dat moet ieder voor zich uitmaken. 
Dat er verzamelbundels met essays uit De 
Witte Raaf van bijvoorbeeld Bart Verschaffel, 
Frank Vande Veire, Paul De Vylder, Rudi 
Laermans, Steven Jacobs en Dirk Lauwaert 
zijn verschenen, bevestigt in ieder geval dat 
we meer maakten dan een kunstkrant 
waarvan de levensduur slechts twee maan-
den bedraagt. Dat twee essays – van Pierre 
Bourdieu en Jacques Derrida, die op 
onze kosten uit het Frans zijn vertaald – 
nadien in boekvorm zijn uitgegeven bij 
Boom, zie ik ook als positieve feedback. Tja, 
wat het heeft uitgehaald? Ik heb mij in ieder 
geval ongelofelijk geamuseerd. Het was een 
totaalervaring, die jaren bij De Witte Raaf, 
en ik durf  ook zeggen dat het een gedeelde 
ervaring was, met anderen dus. Met veel 
auteurs heb ik de beste banden gehad, van 
begin tot einde. 
C.V.G.: En de impact van het blad?
K.B.: Ik kan daarop antwoorden met een 
verwijzing naar een statement van 
Lawrence Weiner. Ik herinner me een 
publiek gesprek tussen Chris Dercon en 
Weiner in het Haus der Kunst in München. 

Op een gegeven moment stelt iemand een 
gelijkaardige vraag aan Weiner, waarop hij 
antwoordt: ‘Kijk, het feit dat ik hier zit, dat 
zegt toch genoeg?’ Dat ik tot zeer kortgele-
den nog steeds gezien werd als de hoofdre-
dacteur van De Witte Raaf, terwijl ik zelf  
nooit meer heb voorgewend dat te zijn – dat 
zegt voor mij genoeg.
O.L.: Als je het over verzamelbundels en 
publicaties hebt, bedoel je dan de boeken die 
eind jaren negentig in de door jou begeleide 
reeks De gelaarsde kat bij uitgeverij Yves 
Gevaert verschenen?
K.B.: Ja, onder meer. Het initiatief  kwam 
van Yves Gevaert en ik heb vervolgens veel 
tijd besteed aan het begeleiden van auteurs 
en het redigeren van teksten. In de reeks De 
gelaarsde kat zijn Artikels van Dirk Lauwaert 
in 1996 en De geplooide voorstelling van 
Frank Vande Veire een jaar daarna versche-
nen. Alle andere genoemde auteurs hebben 
elders hun teksten gebundeld, onder meer 
in de reeks Vlees en beton.
O.L.: In 1998 wordt De Witte Raaf  Boeken 
opgericht. Waarom liep de samenwerking 
met Yves Gevaert ten einde?
K.B.: Na de publicatie van de vertaling van 
Carl Einsteins Bebuquin in 1998 – het 
derde boek in de reeks – ontstond onenig-
heid tussen mij en Gevaert. Ik weet nog 
steeds niet wat er precies speelde. Was hij 
teleurgesteld over de verkoop van de essay-
bundels? Artikels van Dirk Lauwaert kreeg 
nochtans lovende reacties, en voor De 
geplooide voorstelling kreeg Frank Vande 
Veire de prijs voor de kunstkritiek van de 
Vlaamse Gemeenschap. Na de breuk heb-
ben Etienne en ik beslist om De Witte Raaf  
Boeken op te richten.

O.L.: Zijn er onder die naam ook boeken uit-
gegeven? 
K.B.: We hadden plannen om een boek uit 
te geven van Marc De Kesel. We lieten een 
ontwerp maken door Gert Dooreman, er 
werd een inhoudsopgave gemaakt en er 
waren zelfs financiële middelen, maar het is 
er niet van gekomen. Ik had de energie niet 
meer om dat erbij te doen. De uitgeverij is 
een lege huls gebleven. Dat ikzelf  eind 1999 
gevraagd werd om me kandidaat te stellen 
als directeur van de Jan van Eyck 
Academie had daar ook mee te maken.

De vijver met auteurs

O.L.: Je sprak over de jarenlange banden die 
je onderhield met auteurs. Kan je de profie-
len van de auteurs die voor De Witte Raaf 
schreven kort schetsen? 
K.B.: Ik was precies geïnteresseerd in het 
tegenovergestelde: er mocht niet zoiets als 
een typisch profiel bestaan of  ontstaan. Ik 
weet niet of  ik daarin geslaagd ben. Vanaf  
het moment dat ik geboeid werd door het 
werk van een auteur, om welke reden dan 
ook, probeerde ik hem of  haar bij het tijd-
schrift te betrekken. Er werd me verweten dat 
ik ze uit dezelfde vijver viste, maar dat is niet 
waar, denk ik. Er zijn verschillende soorten 
auteurs bij De Witte Raaf betrokken geweest, 
en dat was precies wat ik voor ogen had.
D.R.: Welke vijver zou dat dan zijn geweest?
K.B.: Dat weet ik ook niet. Ik herinner me 
een publiek debat, waarbij Luk Lambrecht 
opstond en zei: ‘In De Witte Raaf schrijven 
altijd dezelfde mensen.’ Er zijn een aantal 
mensen die veel hebben bijgedragen, dat 

klopt, maar ik heb geprobeerd om steeds 
andere mensen bij het blad te betrekken. 
Dat was een uitgangspunt. Soms pakte het 
niet goed uit: dan had je je hoop op iemand 
gevestigd, en dan bleek de samenwerking 
niet vruchtbaar. 
O.L.: Hoe bepaalde je welke thema’s aan bod 
kwamen?
K.B.: De onderwerpen hadden vaak betrek-
king op de actualiteit. Ik bracht over het 
thema ‘actualiteit’ en ‘het hedendaagse’ 
zelf  verschillende teksten en nummers uit. 
Maar ook de Eerste Golfoorlog, de belege-
ring van Sarajevo, tien jaar commerciële 
televisie, globalisering en political correct-
ness zijn aan bod gekomen. Naar aanleiding 
van De Witte Mars vroeg ik bijvoorbeeld 
een tekst aan Rudi Visker, die een groot stuk 
over de crisis van de democratie schreef. Het 
was een fantastische tekst, maar het heeft 
me veel moeite gekost om de pen van de 
auteur in beweging te krijgen: ik moest 
eerst op audiëntie komen. Ook belangrijk is 
dat de thema’s die we aansneden op de 
agenda bleven staan. Ik ging er niet van uit 
dat met één tekst een bepaald onderwerp 
afgehandeld was.
D.R.: Was de gemeenplaats ook zo’n thema?
K.B.: Ja. We hebben veel plezier beleefd aan 
het woordenboek van pasklare ideeën over 
kunst en maatschappij, een idee van Eddy 
Bettens, die nogal kritisch tegenover de 
kunstwereld stond. Met een heel team heb-
ben we alle clichés en gemeenplaatsen uit 
Nederlandstalige kunstrecensies gelicht, 
maar zonder de auteur te vermelden. 
O.L.: In ‘Playback’ zeg je dat je niet over 
kunst kan schrijven zonder een toevlucht te 
nemen tot clichés.

op aansturen van Het Belang van Limburg 
in 1998 door gedeputeerde Sylvain 
Sleypen ontslagen. Doceert kunstgeschie-
denis aan de Stedelijke Academie Sint-
Niklaas. 51, 69, 167

De Vleeshal is een centrum voor heden-
daagse kunst in Middelburg, sinds 1992 
onder de hoede van Stichting Beeldende 
Kunst Middelburg. Gevestigd in de vleeshal 
van het laatgotische stadhuis. Een tweede 
ruimte (De Kabinetten van de Vleeshal) in 
de Zusterstraat werd in 2017 gesloten 
omwille van besparingen. De collectie van 
SBKM, in de jaren negentig uitgebouwd 
onder impuls van Lex ter Braak, directeur 
van De Vleeshal van 1993 tot 2000, is sinds 
2005 in bruikleen bij het M HKA. In 2014 
volgde Roos Gortzak Lorenzo Benedetti op 
als directeur. In 1980 werd een tentoonstel-
ling georganiseerd met werk van Raoul De 
Keyser, Etienne Elias, Lucassen en Roger 
Raveel. 98, 156, 199

Pierre Bourdieu (1930–2002) was een 
Frans (kunst)socioloog. Was zoon van een 
postbode, studeerde filosofie aan de École 
normale supérieure in Parijs. Publiceerde 
onder meer La distinction. Critique sociale 
du jugement (1979), Les règles de l’art 
(1992) en Sur la télévision (1996). De laat-
ste twee titels werden door Rokus Hofstede 
vertaald. 66, 135.

Jacques Derrida (1930–2004) was een 
Frans filosoof, die opgroeide in Algerije. 
Geldt als grondlegger van het deconstruc-
tie-denken. Schreef een dertigtal boeken, 
waaronder De la grammatologie (1967),  

De l’hospitalité (1977 – door Rokus Hofstede 
en Walter van der Star vertaald als Over 
gastvrijheid, 1998) – en Spectres de 
Marx (1992), waarin hij reflecteert over het 
marxisme na de val van de Muur. 68, 155

Lawrence Weiner (1942) is een 
Amerikaans kunstenaar, centrale figuur 
in de ontstaansgeschiedenis van de con-
ceptuele kunst. Zijn werk kenmerkt zich 
vaak door het gebruik van typografie. Nam 
in 1986 deel aan Chambres d’Amis door 
stickers te maken met het opschrift Mijn 
huis is jouw huis die in iedere woning aan-
gebracht konden worden. In 1993 maakte 
hij As long as it lasts in Rotterdam. In 1996 
kreeg hij een opdracht van de Universiteit 
van Amsterdam, wat resulteerde in een 
werk op het Spui in twee talen, Nederlands 
en Engels: Een vertaling, van de ene taal 
naar de andere. Deze zomer loopt in 
Museo Nivola in Sardinië de tentoonstelling 
Attached by ebb & flow. 45, 144

Chris Dercon (1960) is een Belgisch 
curator en museumdirecteur. Maakte in 
de jaren tachtig verschillende films met 
Jef Cornelis. Was in de jaren negentig in 
Rotterdam directeur van Witte de With en 
daarna van Boijmans van Beuningen. Was 
directeur van Tate Modern in Londen en 
van het Berlijnse theater Volksbühne, waar 
hij na protest moest vertrekken. Sinds 2018 
directeur van het Grand Palais in Parijs. 
117, 129, 159

Het Haus der Kunst is een museum 
(zonder vaste collectie) voor hedendaagse 
kunst in München, gebouwd onder auspi-
ciën van de nazi’s in de jaren dertig van de 
vorige eeuw. Laatste directeur was Okwui 
Enwezor (1963–2019). Om aanslepende 
beleidsproblemen het hoofd te bieden, is in 
afwachting van een nieuwe directeur een 
expertencommissie aangesteld onder lei-
ding van Bice Curiger, die tijd genoeg heeft 
omdat haar tijdschrift Parkett er in 2017 na 
dertig jaar noodgedwongen mee ophield. 
126, 149, 197

Yves Gevaert studeerde kunstgeschie-
denis aan de Universiteit Gent. Van 1968 
tot 1977 was hij adjunct-directeur van het 
Paleis voor Schone Kunsten in Brussel 
– begin 1974 organiseerde hij de tentoon-
stelling Carl Andre / Marcel Broodthaers 
/ Daniel Buren / Victor Burgin / Gilbert 
& George / On Kawara / Richard Long / 
Gerhard Richter. In 1985 richtte hij uitgeve-
rij Yves Gevaert op en publiceerde vooral 

kunstenaarsboeken, prenten en catalogi. 
Gevaert Editions wordt voortgezet door 
Saskia Gevaert. 37, 89, 123, 153

Vlees en beton is een reeks monogra-
fische publicaties onder redactionele 
leiding van Mil De Kooning waarvan sinds 
1984 bijna honderd edities versche-
nen – teksten van of over (onder meer) 
Geert Bekaert, Bart Verschaffel, Rudi 
Laermans, Lieven De Cauter, Fredie Floré, 
Doorzon Interieurarchitecten, Christophe 
Van Gerrewey, Paul Vermeulen, OFFICE 
Kersten Geers David Van Severen, Rem 
Koolhaas, Kristien Daem, BEL Architecten, 
Ronny De Meyer, Aldo Rossi, Stéphane 
Beel, Le Corbusier, Paul Neefs, Maarten 
Delbeke, Rika Devos, Iwan Strauven, 
Johan Lagae, b0b van Reeth en Frank 
Devienne. 37, 50, 58, 62, 73, 92, 130

Carl Einstein (1885–1940) was een Duits-
joodse kunsthistoricus, auteur en intellec-
tueel, die als vrijwilliger met de anarcho-
syndicalisten vocht in de Spaanse 
Burgeroorlog. Vluchtte in 1928 uit 
Duitsland naar Frankrijk. Pleegde zelf-
moord op 5 juli 1940. In 1998 verscheen bij 
Yves Gevaert in de reeks ‘De gelaarsde kat’ 
Einsteins enige roman Bebuquin of de dilet-
tanten van het wonder, door Jacq Vogelaar 
vertaald en van een nawoord voorzien, en 
in een vormgeving van Leopold en Zonen. 
73

Marc De Kesel is filosoof. Promoveerde in 
1993 aan de KU Leuven op het werk van 
Slavoj Žižek. In 1998 verscheen Wij moder-
nen. Essays over subject en moderniteit. 
Schreef daarna diverse filosofische essay-
boeken, waaronder Niets dan liefde. Het 

vileine wonder van de gift (2012). Directeur 
Interne & Externe Zaken van het Nijmeegse 
Titus Brandsma Instituut en lid van de 
Raad van Bestuur van De Witte Raaf. 
Recente publicatie: Het münchhausenpa-
radigma: waarom Freud en Lacan ertoe 
doen (Vantilt, 2019). 47, 49, 50, 55, 56, 63, 
72, 90, 92, 96–98, 107, 108, 119, 136, 141, 
147, 157, 162, 174, 183 

Gert Dooreman (1958) is een Belgisch 
grafisch vormgever, typograaf en illustrator. 
Ontwierp onder meer omslagen en binnen-
werk van boeken van Tom Lanoye, Gerda 
Dendooven, Christophe Van Gerrewey 
en Jeroen Olyslaegers. In 2015 kreeg hij 
de Henry Van de Velde Award voor zijn 
oeuvre. In datzelfde jaar verscheen bij 
Lannoo de monografie Dooreman.

Jan van Eyck Academie is een inter-
nationaal postacademisch instituut voor 
beeldende kunst in Maastricht, in een 
gebouw van Frits Peutz. Opgericht in 
1948. Directeuren: William Pars Graatsma 
(1982–1991), Jan van Toorn (1992–1998), 
Koen Brams (2000–2010) en Lex ter Braak 
(2010–2018). Toen Koen Brams directeur 
werd, sloegen Belgische museumdirec-
teurs aan het feesten in de laatste afleve-
ring van het stripverhaal De Lage Landen. 
In 2011 werd de academie getroffen door 
de besparingswoede van Halbe Zijlstra. In 
2018 werd Hicham Khalidi directeur. 110, 
117, 151

Luk Lambrecht (1959) is een Belgisch 
curator en kunstcriticus. Schreef onder 
meer voor Knack, De Morgen en Ons 
Erfdeel. Maakte acht jaar lang tentoonstel-
lingen voor het Brusselse Postmuseum 
aan de Zavel, dat in 2002 de deuren sloot. 
Werkt sindsdien als programmator beel-
dende kunst en dans voor Cultuurcentrum 
Strombeek Grimbergen. 41, 46

De Witte Mars was een betoging die 
plaatsvond op 20 oktober 1996, toen circa 
driehonderdduizend mensen door Brussel 
trokken, zonder slogans of spandoeken. 
Alle deelnemers hadden iets wits bij zich: 
een ballon, een T-shirt, een bloem… Er 
werd geprotesteerd tegen het falen van 
politie, gerecht en politiek in de zaak Marc 
Dutroux, en vooral tegen het ‘spaghetti-ar-
rest’ van 14 oktober: het ontslag van onder-
zoeksrechter Jean-Marc Connerotte omdat 
hij een benefietmaaltijd had bijgewoond 
waarop ook slachtoffers van Dutroux aan-
wezig waren. 97
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K.B.: Dat was de grote les uit dat nummer, 
dat trouwens niets heeft teweeggebracht. 
Geen boze recensies, geen auteurs die hun 
becommentarieerde stukjes wilden verdedi-
gen, of  die onze commentaren wilden con-
testeren, niets. Het viel als een dode mus op 
een steen.
D.R.: De lezers moesten natuurlijk een 
cliché kunnen herkennen als een cliché. 
K.B.: Misschien was het inderdaad iets te 
gesofisticeerd, al heb ik goede herinnerin-
gen aan de samenwerking met de verschil-
lende medewerkers, die anoniem bleven.
O.L.: Waren er onderwerpen waar je geen 
auteurs voor kon vinden? 
K.B.: Ik wilde graag monografische teksten 
publiceren en dat is in onvoldoende mate 
gelukt.
D.R.: Schrijvers die frequent in De Witte Raaf 
publiceerden, Frank Vande Veire bijvoor-
beeld, of  Steven Jacobs en Dirk Lauwaert, 
waren die daar niet toe in staat?
K.B.: Zij – maar ook andere auteurs – heb-
ben zeer inspirerende monografische stuk-
ken geschreven. Maar monografische stuk-
ken op uitnodiging schrijven, dat is blijkbaar 
een moeilijke opdracht. Frank en Steven 
hebben, en dat juichte ik alleen maar toe, de 
meerderheid van hun bijdragen zelf  voorge-
steld. Frank zei bijvoorbeeld dat hij bezig 
was met het werk van Pierre Klossowski. 
Ja, graag, antwoordde ik dan. Idem dito 
toen hij een bijdrage over Ilya Kabakov 
voorstelde.
C.V.G.: Ik heb het helaas niet kunnen terug-
vinden, maar Hans Theys heeft ooit 
geschreven dat jij hem opbelde met de vraag 
om een tentoonstelling stevig aan te pakken.
K.B.: Zo heb ik me nooit uitgedrukt. Ik 

benaderde hem om een tekst te schrijven 
over een luik in de tentoonstellingsreeks 
Critical Distance die Luk Lambrecht in 
1993 en ’94 op touw zette in de Ado 
Gallery in Antwerpen. Theys vroeg me wat 
ik ervan vond en ik sprak me er in negatieve 
termen over uit. Hij aanvaardde de 
opdracht, maar kwam vervolgens met een 
tekst waarin over die tentoonstelling zo 
goed als niets te lezen was. Ik weigerde de 
tekst. Dat was het begin en het einde van 
onze samenwerking. Hij behoorde tot de 
meest kritische volgers van het blad, om het 
zacht uit te drukken. 
C.V.G.: En dat had niets te maken met het 
oordeel over de tentoonstelling?
K.B.: Nee, omdat hij over die tentoonstelling 
haast geen letter op papier had gezet. Voor 
alle duidelijkheid: ik heb teksten gepubli-
ceerd waarin zowel positieve als negatieve 
kritiek werd geformuleerd waarmee ik het 
volledig oneens was. Ik herinner me een 
tekst van Luk Lambrecht over een tentoon-
stelling van figuratieve schilderkunst in Het 
Kruithuis in ’s Hertogenbosch. Ik kon me 
niet vinden in zijn negatieve kritiek, maar 
zijn stelling was beargumenteerd, en om die 
reden heb ik die tekst gepubliceerd. 
C.V.G.: Je hebt ook gezegd, in ‘Playback’ 
geloof  ik, dat je alleen mensen kan vragen 
die al een tekst in gedachten hebben – dat je 
schrijvers niet kunt overhalen om kunstkri-
tiek te bedrijven.
K.B.: Dat gevoel kreeg ik inderdaad. Ik geef  
in ‘Playback’ het voorbeeld van een anonie-
me kunstenaar, maar dat ging over Paul De 
Vylder. Op een bepaald moment heb ik hem 
gevraagd: ‘Zou jij een tekst willen schrijven 
over het oeuvre van een andere kunste-

naar?’ En hoewel we een prima verstand-
houding hadden, reageerde hij geprikkeld: 
zo’n belachelijk idee had hij nog nooit 
gehoord! Het motiveren van mensen om 
over kunst te schrijven die het niet willen, 
dat was een onbegonnen zaak.
D.R.: Bestaat dan niet het gevaar dat er ver-
starring optreedt? Dat schrijvers, om het 
lelijk te zeggen, in hun comfortzone blijven 
zitten?
K.B.: Ik denk dat ik heel wat auteurs heb 
uitgedaagd. Er dienden zich steeds nieuwe 
auteurs aan, ook Nederlandse critici. Zo is 
Sven Lütticken eind 1995 in De Witte Raaf 
gedebuteerd. Hij stuurde een enveloppe op 
met een tekst over Jean-Marc Bustamante. 
Het was goed, het was een nieuw geluid. 
Daarna heb ik hem geregeld om stukken 
gevraagd. Hij droeg bijvoorbeeld een uitste-
kende tekst bij over de introductie van de 
term ‘installatie’ in de kunstwereld – een 
essay dat hij op mijn vraag schreef. Auteurs 
van wie ik het werk elders had gelezen en 
geapprecieerd, heb ik telkens benaderd.
D.R.: Hoe deed je dat?
K.B.: Met sommige mensen sprak ik af, 
maar de meeste medewerkers belde ik op. 
We spreken over het tijdperk van de telefoon 
en de fax. E-mail en internet bestonden nog 
niet. Je kon een brief  sturen, maar dat kan 
makkelijk verkeerd vallen. Aan de telefoon 
hoorde je onmiddellijk hoe de vlag erbij 
hing. Tijdens telefoongesprekken kan je snel 
dingen repareren, en het is de beste manier 
om iemand te motiveren om te schrijven. Ik 
probeerde mensen uit te dagen met ideeën. 
D.R.: Kun je daar een voorbeeld van geven?
K.B.: Dirk Lauwaert was een auteur die 
vaak op zulke vragen inging, tot ver in de 

jaren negentig, tot zijn essaybundel Artikels 
verscheen. Daarna liet hij me weten dat hij 
voortaan zelf  zijn onderwerpen zou kiezen. 
Maar elk voorstel dat ik in de periode daar-
voor deed, heeft hij aangenomen. Dat was 
een ongelofelijke sensatie. Ik kon met veel 
verschillende onderwerpen komen aanzet-
ten. Het strafste wat dat betreft gebeurde 
naar aanleiding van een grote retrospectie-
ve van Gerhard Richter in Parijs, eind 
1993. Toen ik hem uitnodigde daarover te 
schrijven, zei hij: ‘Ik zat al te wachten tot je 
belde.’ Het resultaat: een lang essay van 
acht tot tien bladzijden. Vervolgens reisde 
de tentoonstelling naar Bonn. En toen dacht 
ik: ik ga hem vragen om een tweede tekst te 
schrijven over Richter. ‘Maar je weet toch 
dat ik daar al over heb geschreven?’ zei hij. 
Hij is gaan kijken, en hij kwam terug met 
een even lange, maar compleet andere 
tekst! Hij heeft twee totaal verschillende 
facetten van de schilderkunst van Richter 
behandeld.
O.L.: Je zei dat je geen profiel wilde bepalen 
voor auteurs van De Witte Raaf. Toch is het 
zo dat bepaalde profielen, als ik dat woord 
mag gebruiken, in de minderheid zijn: kun-
stenaars die zelf  schrijven, of  tentoonstel-
lingsmakers.
K.B.: Ik heb actief  geprobeerd om personen 
die in het veld werkzaam waren aan het 
schrijven te krijgen. Zo schreef  Dirk 
Snauwaert een recensie van de catalogus 
van Documenta IX, deed Piet Coessens 
zijn visie op de omgang met het publiek uit 
de doeken, en gaf Xavier Douroux toelich-
ting bij zijn verzamelbeleid voor Le 
Consortium. Ik heb teksten van kunste-
naars gepubliceerd, bijvoorbeeld van 

Pierre Klossowski (1905–2001) was een 
Frans auteur, vertaler (onder meer van 
Hölderlin, Benjamin en Wittgenstein) en 
kunstenaar, en de jongere broer van schil-
der Balthus. Hij schreef studies over De 
Sade en Nietzsche en publiceerde verschil-
lende romans, die nooit in het Nederlands 
zijn vertaald. 51

Ilya Kabakov (1933) is een Russisch-
Amerikaans conceptueel kunstenaar. In 
de zomer van 1998 liep in het M HKA Ilya 
Kabakov: 16 installaties. In 2018 verscheen 
de documentaire Poor Folk, over leven en 
werk van Kabakov en zijn vrouw Emilia. 39, 
42, 43, 62, 63, 74, 161 

Hans Theys (1963) is Belgisch kunst-
criticus, docent en curator. Neef van 
kunstenaar Koen Theys. Al zijn teksten 
zijn gebaseerd op samenwerkingen of 
gesprekken met kunstenaars. In de jaren 
negentig werkte hij mee aan boeken over 
Panamarenko, Walter Swennen, Koen 
Theys, Anne Daems en Rombouts & 
Droste. Zijn teksten werden verzameld in 
Over vorm (2010). Hij is het enige jurylid 
van de prijs voor jonge kunstkritiek die 
HART magazine deze zomer organiseert.

Critical Distance was een tentoonstellings-
reeks die Luk Lambrecht in 1993 en ’94 
maakte in de Ado Gallery. Hij kreeg negen 
maanden carte blanche, en organiseerde 
exposities van Wilhelm Mundt, Richard 
Venlet, Michael Bach, John Currin, Regina 
Möller, Christophe Drager en O.C.I. (Jan van 
Grunsven, Jouke Kleerebezem, Arno van 
der Mark, Maarten de Reus, Q.S. Serafijn 
en Willem van Weelden). De tentoonstelling 
van Möller, die gecureerd zou worden door 
Yves Aupetitallot, ging niet door. Critical 
Distance werd onder meer gefinancierd 
door tabaksfabrikant Philip Morris.

Ado Gallery was een galerie in Mechelen, 
Bonheiden en de Verlatstraat in Antwerpen, 
opgericht op 4 oktober 1968 door het echt-
paar Jos Van Schap en Hélène Heldens. 
Begin 1994 werden de activiteiten gestaakt 
met de tentoonstellingsreeks Critical 
Distance. In de catalogus blikten Van 
Schap en Heldens terug: ‘Het werden 25 
jaar van zoeken en aftasten, afrekenen met 
opeenvolgende tendenzen en kunstrich-
tingen, successen en vergissingen, mooie 
jaren afgewisseld met donkere. Meer ide-
alisme dan commerciële geest heeft ons 
tijdens dit levenswerk geïnspireerd.’ 42

Het Kruithuis is een zeventiende-eeuws 
depot in de binnenstad van ’s-Hertogen-
bosch. Van 1972 tot 1994 het onderkomen 
van het Stedelijk Museum ’s-Hertogen-
bosch. Tussen 1973 en 1975 grondig 
gerenoveerd. Eind 1988 werd de tentoon-
stelling Zin en beeld. Jongste ontwikkelin-
gen in de Belgische kunst georganiseerd. 
Het Stedelijk Museum verhuisde in 1994 en 
ging in 2018 op in het Design Museum Den 
Bosch. Thans biedt het Kruithuis onderdak 
aan STOK (Stedelijk Overleg Kunstenaars 
’s-Hertogenbosch). 46, 99, 113, 147

Sven Lütticken (1971) is kunsttheoreti-
cus, kunsthistoricus en docent. Schrijft 
voor onder meer Texte zur Kunst en New 

Left Review. Maakte van 2000 tot 2004 
deel uit van de redactie van De Witte Raaf. 
Coördineert de researchmaster Critical 
Studies in Art and Culture aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Recentste boek: 
Cultural Revolution: Aesthetic Practice after 
Autonomy (Sternberg Press, 2017). 61–83, 
97–113, 115, 120, 123, 194, 196
 
Jean-Marc Bustamante (1952) is een 
Frans kunstenaar, schilder, beeldhouwer 
en fotograaf. Werkte van 1983 tot 1986 
samen met Bernard Bazile. In 1992 was 
zijn werk te zien in het Van Abbemuseum 
in Eindhoven. In 2003 vertegenwoordigde 
hij Frankrijk op de Biënnale van Venetië. 
Nam deel aan Documenta in 1987, 1992 en 
1997. Was van 2015 tot 2018 directeur van 
de École nationale supérieure des Beaux-
Arts in Parijs. 58, 87

Gerhard Richter (1932) is een Duits beel-
dend kunstenaar met een omvangrijk en 
invloedrijk oeuvre. In de jaren negentig was 
zijn werk onder meer te zien op de door 
Bart Cassiman gecureerde tentoonstelling 
Het sublieme gemis, georganiseerd naar 
aanleiding van Antwerpen 93, en op de  
tentoonstelling Munch en na Munch in 1996 
in het Stedelijk Museum Amsterdam. In 
2018 verscheen de film Werk ohne Author 
van Florian Henckel in de zalen, tegen de 
zin van Richter gebaseerd op zijn leven. 45, 
46, 65, 69, 87, 133, 136, 156, 169, 191

Dirk Snauwaert (1963) is sinds januari 
2005 stichtend en artistiek directeur van 
Wiels in Brussel, centrum voor heden-
daagse kunst. Van 1989 tot 1995 verant-
woordelijk voor de tentoonstellingen over 
hedendaagse kunst in het Paleis voor 
Schone Kunsten. Van 1996 tot 2001 direc-
teur van het Munich Kunstverein, en van 
2001 tot 2004 codirecteur van het Institut 
d’Art Contemporain Villeurbanne/Rhône-
Alps. Curator van de tentoonstelling van 
Jef Geys in het Belgische paviljoen op de 
Biënnale van Venetië in 2009. 39, 74, 140, 
159, 166, 176, 188, 197

Piet Coessens (1954) is sinds 2005 direc-
teur van het Rogeer Raveelmuseum in 
Machelen-Zulte. Was tot 2002 directeur 
van de Vereniging voor Tentoonstellingen 
in Brussel, en organiseerde in het Paleis 
voor Schone Kunsten onder meer over-
zichten van het werk van Hockney, Warhol 
en Broodthaers. Organiseerde in 2007 de 
tentoonstelling 7. Deze zomer loopt in het 
Raveelmuseum Kunst is voor weinigen, 
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VRIJHEID VANDAAG !
Biënnale Kunstenfestival

Aardenburg
Tweede editie

Van zaterdag 29 juni tot en met zondag 18 augustus 2019

Met werk van AARS – Ann Veronica Janssens – Annea Lyvv Dreisz – Ate de Jong
Bernd Lohaus – David Claerbout – De Klup – Dries Van Laethem – Elly Strik
Fran Van Coppenolle – Gijs Milius – Guy Mees – Guy Rombouts – Henk Visch

Idris Sevenans – Jolijn Baeckelandt – Jorik Dzobava – Karl Philips – Kasper De Vos
Leendert Van Accoleyen – Léon Frédéric – Luc Deleu & T.O.P. office – Nicolas Bal

Nienke Baeckelandt – Omer Gielliet – Oscar Peters – Robby Blondbaard – Robert Soroko
Ronald Ophuis – Simon Masschelein – Sterling Ruby – Tamara Van San – Troebel Neyntje

Vincent Van Meenen – Walter Swennen – Werner de Vos – Zena Van den Block – Zoro Feigl

Samengebracht door Hans Theys op diverse locaties in Aardenburg (NL) en Middelburg (BE) 

En met een literair valluik, georganiseerd door romanschrijver Vincent Van Meenen 
Met apparities van de auteurs Eli Elise Hoopman (07 07), Bob Vanden Broeck (14 07), 

Simone Atangana Bekono (21 07), Frank Keizer (28 07) en Maarten Inghels (04 08) 
Telkens om drie uur in de doopsgezinde schuilkerk ‘Het Lam’, gevolgd door een 

gesprek in Casa Portiera in samenwerking met Coffee, Art & Beans

En een pakkend randprogramma met tal van concerten.

OPEN ALLE DAGEN BEHALVE MAANDAG, VAN 11 TOT 17 UUR

Met de steun van
Gemeente Sluis, Gemeente Maldegem, Provincie Zeeland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, 
Mondriaan Fonds, VSBfonds, deBuren, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Sluis, Provincie Zeeland, 

Stimuleringsfonds Rabobank, North Sea Port

Een initiatief  van Stichting Aardenburg Kunstenfestival - www.kunstenfestivalaardenburg.nl
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Marlene Dumas, Ilya Kabakov, Gerhard 
Richter, Luc Tuymans. Veel van die tek-
sten zijn op mijn vraag geschreven. 
O.L.: Ging dat louter om teksten?
K.B.: We hebben kunstenaars af  en toe 
gevraagd om een artistieke bijdrage. Dat was 
enorm interessant, maar het vereiste flink 
wat inspanning. Ik zie de fax met de tekst 
van Lawrence Weiner nog uit het apparaat 
rollen. In 1993 heb ik Joëlle Tuerlinckx 
om een interventie gevraagd. Ze is met de 
haar kenmerkende rigueur aan de slag 
gegaan. Haar ingreep bestond erin een tekst 
twee keer na elkaar te laten afdrukken in 
hetzelfde nummer, één keer met en één keer 
zonder illustratie. Over de tekst zonder 
afbeelding heeft ze een raster van vlekjes 
gelegd. Ze heeft daar veel tijd aan besteed, 
maar het ging volledig mis bij de druk, zodat 

het werk om zeep geholpen werd. Bénédicte 
Jacobs heeft de oplage van één nummer 
geïmpregneerd met parfum. Dat proces is 
destijds door Etienne begeleid. Ik weet nog 
dat we in Witte de With stonden toen er 
een lading met nummers binnenkwam, de 
geur was heel intens. Mensen keken om zich 
heen, wat was er aan de hand? Niemand 
wist waar die geur vandaan kwam.
O.L.: Was je je ervan bewust dat er minder 
vrouwelijke auteurs bijdroegen aan De Witte 
Raaf? Of  werd daar geen punt van gemaakt?
K.B.: Ik heb zeker naar vrouwelijke auteurs 
gezocht. Ik streefde sowieso naar een zo 
groot mogelijke diversiteit. Had ik meer 
mijn best moeten doen? Dat kan. Maar er 
springen mij onmiddellijk namen te binnen: 
Jorinde Seijdel bijvoorbeeld, Elke de 
Rijcke, Mieke Bal en Ilse Kuijken. Zij 

heeft onder meer Mark Manders geïnter-
viewd, en heeft het beleid van het 
Middelheimmuseum geanalyseerd.
D.R.: En hoe ging je op zoek naar nieuwe 
buitenlandse auteurs? 
K.B.: Ik ging vaak langs bij boekhandel 
Tropismes, om te zien of  er zich nieuwe 
auteurs in het Franse taalgebied aandien-
den. Ik hield alle tijdschriften bij in de biblio-
theek van de faculteit filosofie in Leuven. Zo 
merkte ik teksten op van Gert Mattenklott 
en W.J.T. Mitchell. Meestal werd ik op het 
werk van buitenlandse auteurs geatten-
deerd door vrienden of  medewerkers. Eddy 
Bettens gaf  vaak tips, net als Marc De Kesel. 
Dankzij Rudi Laermans kwam ik Henri-
Pierre Jeudy op het spoor, en diens visio-
naire tekst over de recuperatie van de kun-
stenaar als sociaal werker.

D.R.: Zou je aan de hand van al die auteurs 
een typische De Witte Raaf-tekst kunnen 
aanwijzen?
K.B.: Ook dat wilde ik juist vermijden. Het 
beeld van De Witte Raaf is minder divers dan 
het blad eigenlijk was. Ik heb bijvoorbeeld 
een keer een nummer gemaakt over geweld. 
In die tijd, in 1994, had Jan Decorte net 
zijn versie van Macbeth op de planken 
gebracht: Bloetwollefduivel. Ik had dat 
stuk gezien, en ik heb hem benaderd met de 
vraag of  we zijn theatertekst konden publi-
ceren. Dat was het streven: ook voor toneel-
teksten was plaats in De Witte Raaf.
D.R.: Ik kan me niet herinneren die tekst te 
zijn tegengekomen.
K.B.: Decorte wou graag eerst een nummer 
De Witte Raaf toegestuurd krijgen voordat 
hij een beslissing over publicatie zou nemen. 

een hommage aan Jef Cornelis. 50, 63, 82, 
129, 149, 190, 195

Xavier Douroux (1956–2017) was direc-
teur en medeoprichter in 1977 van Le 
Consortium in Dijon, van uitgeverij Les 
Presses du Réel en van productiehuis 
Anna Sander Films. Vanaf 1991 maakte 
hij deel uit van de Fondation de France 
Nouveaux Commanditaires, die individuen 
en organisaties helpt met het ‘bestellen’ 
van kunstwerken. 50, 76

Le Consortium is een centrum voor 
hedendaagse kunst in Dijon, opgericht 
door Xavier Douroux en Franck Gautherot 
in 1977. In 1998 wordt de eigen collectie, 
bestaande uit meer dan 300 kunstwerken, 
getoond in het Centre Pompidou. In 2011 
wordt een nieuw gebouw ingehuldigd van 
architect Shigeru Ban. Le Consortium heeft 
een uitgeverij (Les presses du réel) en een 
productiehuis (Anna Sanders Films). 50, 76

Luc Tuymans (1958) is een Belgisch kunst-
schilder, die woont en werkt in Antwerpen. 
Nam in 1992 deel aan Documenta IX, in 
2003 aan Documenta11. Deze zomer is er 
een tentoonstelling van zijn werk te zien in 
De Pont, Tilburg en in Palazzo Grassi 
(Pinault Foundation) in Venetië. Op 27 juni 
werd Schwarzheide (1986) bij Philips in 
Londen verkocht voor 1,4 miljoen euro. 110, 
113, 115, 123, 126, 128, 130, 131, 133, 
137, 138, 140, 141, 143–145, 149–151, 
154, 156, 158–160, 162, 165, 167, 169, 
173, 177, 183, 190, 191, 195–197

Joëlle Tuerlinckx (1958) is een Belgisch 
kunstenaar die in haar werk film, video, 
performance en installatie, maar ook 
boeken, tekeningen en wandschilderingen 
met elkaar verbindt. In 1999 twee Belgische 
solotentoonstellingen: This book, like a book 
(S.M.A.K., Gent) en Nieuwe projecten D.D. 
– Nouveaux Projets D.D. in het Museum 
Dhondt-Dhaenens in Deurle. Deze zomer 
wordt elke zondag Le Tag/200m (2017) 
gereactiveerd in het Middelheimmuseum 
in Antwerpen, op uitnodiging van Ria 
Pacquée. In 1993 bewerkte ze één pagina 
(met een tekst van Bart Meuleman) van De 
Witte Raaf. 79, 90, 122, 129, 131, 135, 136, 
144, 153, 160, 164, 177

Bénédicte Jacobs is een mediakunste-
naar en onderzoeker social media aan 
het Centre de recherche en philosophie 
van de ULB in Brussel. Onder de hetero-
niemen ‘Quillette de Goulard’ en ‘Name 
I guess’ verrichtte ze in 1994/95 twee 
artistieke interventies in De Witte Raaf: 
respectievelijk met een maquette van een 
toekomstig Middelheimmuseum en een 

advertentie voor schoonheidsproducten, 
getiteld Hygiènes de beauté, waarbij de 
gehele oplage geïmpregneerd werd met 
parfum. Werkt sinds 2010 met haar zus 
Laure-Anne Jacobs samen onder de 
naam LarbitsSisters, onder meer aan de 
bekroonde installatie The BitSoil Popup Tax 
& Hack Campaign.

Witte de With Center for Contemporary 
Art is een in 1990 gesticht centrum voor 
hedendaagse kunst, gevestigd in de Witte 
de Withstraat in Rotterdam. Directeuren 
sinds 1990: Chris Dercon, Bartomeu Marí, 
Catherine David, Hans Maarten van den 
Brink, Nicolaus Schafhausen, Defne Ayas 
en (sinds 1 januari 2018) Sofía Hernández 
Chong Cuy. Sinds 2017 is Witte de With op 
zoek naar een nieuwe naam. 45, 53, 56, 60, 
66, 67, 71, 72, 79, 85, 88, 93–95, 102, 104, 
108, 114, 120, 130, 132, 137, 147, 170, 
172, 174, 176, 185, 191, 192, 194, 199

Jorinde Seijdel (1961) is een Nederlands 
auteur, redacteur en kunstdocent. Ze was 
tussen 2000 en 2004 redacteur van De 
Witte Raaf, en is het hoofd van het Studium 

Generale aan de Rietveld Academie in 
Amsterdam. Daarnaast is ze hoofdre-
dacteur van het webzine Open! Platform 
for Art, Culture & the Public Domain, 
de opvolger van het wegbezuinigde 
Nederlandstalige, papieren tijdschrift (in 
boekvorm) Open. 45, 46, 48, 52, 55, 64, 
82, 83, 88, 90, 92, 94, 97, 98, 99, 102, 
106, 108, 114, 188

Elke De Rijcke (1965) is een Belgisch 
dichter, vertaler en docent kunst en lite-
ratuur aan de École Supérieure des Arts 
Saint-Luc en de École de Recherche 
Graphique in Brussel. Ze vertaalde in 2017 
Kees Ouwens’ Van de verliezer & de licht-
bron in het Frans als Du perdant & de la 
source lumineuse. Publiceerde in 2018 bij 
druksel de tweetalige bundel Juin sur avril 
(extrait) = Juni over april (fragment). 36, 37, 
39, 40, 41, 43, 59

Mieke Bal (1946) is een Nederlandse lite-
ratuurwetenschapper en kunsttheoreticus. 
Ze doceerde aan de Universiteit Utrecht, de 
University of Rochester en de Universiteit 
van Amsterdam. Ze schreef onder meer 

over het werk van Ann Veronica Janssens, 
Eija-Liisa Ahtila, Doris Salcedo en Lili 
Dujourie. In 2018 verscheen van Jeroen 
Lutters het boek The Trade of the Teacher. 
Visual Thinking with Mieke Bal bij Valiz. 77

Ilse Kuijken (1966) studeerde in 1988 af 
aan de Universiteit Gent met een thesis over 
Panamarenko. Schreef voor tijdschriften en 
catalogi. In De Witte Raaf publiceerde ze 
onder meer interviews met Mark Manders 
en Joëlle Tuerlinckx. Sindsdien is ze werk-
zaam in de verpleegsector. 44, 48, 52, 70, 
77, 82, 88–91, 94, 101, 102, 110, 112

Mark Manders (1968) is een Nederlands 
kunstenaar die woont en werkt in Ronse. 
Werkt sinds 1986 aan Zelfportret als 
gebouw: een verzameling sculpturen en 
voorwerpen die hij sinds 1990, ter verge-
lijking, voor de ander openstelt. Een van 
de eerste grote tentoonstellingen waaraan 
hij deelnam was Sonsbeek 93. Richtte 
in 1998 met grafisch vormgever Roger 
Willems en kunstenaar Marc Nagtzaam 
Roma Publications op. Vertegenwoordigde 
Nederland op de Biënnales van São Paulo 
in 1998 en Venetië in 2013. 48, 77, 137

Tropismes is een Brusselse Franstalige 
kwaliteitsboekhandel. Opende in 1984 
in de Sint-Hubertusgalerijen in Brussel. 
In 1992 werd de kelderruimte in gebruik 
genomen; in 2012 opende een bijhuis in de 
Prinsengalerij.

Gert Mattenklott (1942–2009) was 
een Duits kunstfilosoof, comparatist en 
essayist. Werd kort na zijn proefschrift 
Melancholie in der Dramatik des Sturm und 
Drang in 1972 hoogleraar moderne Duitse 
letterkunde en vergelijkende literatuurwe-
tenschap in Marburg. Was gastprofessor 
aan diverse internationale universiteiten en 
schreef essays over onder meer fotografie, 
beeldende kunst, tuinen en politieke cor-
rectheid. 47

W.J.T. (William John Thomas) Mitchell 
(1942) is een Amerikaans kunsthistoricus, 
verbonden aan de universiteit van Chicago. 
Schreef onder meer Iconology (1986) en 
Picture Theory (1994), en de invloedrijke 
essaybundel What Do Pictures Want? 
(2005). Sinds 2017 lid van de Amercian 
Academy of Art and Sciences. 67

Henri-Pierre Jeudy (1945) is een Frans 
filosoof en socioloog, auteur van onder 
meer Le désir de catastrophe (1990), 
L’ironie de la communication (1995) en 
Le corps comme objet d’art (1998). Geen 
enkel boek van hem is in het Nederlands 
vertaald. Recentste titel: de roman Le cha-
peau fossilisé uit 2017. 82

Jan Decorte (1950) is een Belgisch 
toneelregisseur en acteur, die in 1972 
aan het RITS in Brussel afstudeerde met 
een thesis over Macbeth. Raakte in 1990 
bekend door deelname aan het televisie-
programma Sterrenwacht. Werd in 1991 
namens protestpartij R.O.S.S.E.M. verko-
zen voor het federaal parlement. In 2018 
kreeg Decorte, die aan het hoofd staat van 
toneelgezelschap Bloet, van de Vlaamse 
Gemeenschap de Ultima voor Algemene 
Culturele Verdienste. 155

Macbeth is een tragedie van William 
Shakespeare (1564–1616) die waarschijn-
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Toen ik hem daarna opbelde zei hij vlakaf: 
‘Ik wil mijn tekst niet afgedrukt zien op 
krantenpapier.’ 

Linda Warmoes en andere fictieve 
kunstenaars

D.R.: Een voorbeeld van een ‘andersoortige 
tekst’ is het feuilleton KUNST van de auteur 
Linda Warmoes, dat in 1996 begon op de 
pagina’s van De Witte Raaf.
K.B.: Ik had het idee om een satirische 
roman te schrijven over de kunstwereld in 
België en Nederland – een wereld die op veel 
manieren gewoon lachwekkend wás. Ik 
sprak erover met Bart Meuleman, die mee 
wilde doen, maar we moesten op zoek naar 
een Nederlandse auteur. We hadden een 
insider nodig die over de Nederlandse kunst-
wereld kon schrijven. Toen ik een column 
las van Cornel Bierens, in Metropolis M, 
wist ik: dat is onze man! Tijdens de eerste 
vergadering hebben we bepaald dat we zes 
afleveringen zouden schrijven, en meteen 
ook het eerste scenario geschetst. We heb-
ben het boek geschreven door één keer om 
de twee maanden samen te komen en zo het 
scenario verder te ontwikkelen. Toen de eer-
ste aflevering verscheen, wisten we nog niet 
hoe het zou eindigen. Het enige dat vast-
stond, was dat we heel de kunstwereld op de 
hak gingen nemen. 
D.R.: Had je bij dat feuilleton een voorbeeld 
voor ogen? 
K.B.: Er was maar één voorbeeld, en dat was 
de werkelijkheid. Elke persoon die opgevoerd 

werd, ging terug op een reële persoon, behal-
ve de tegenspeler van de hoofdfiguur. En Jan 
Hoet werd door drie personages belichaamd. 
Eén personage was in zijn geval te weinig. 
O.L.: Ik moet zeggen dat het boek van Linda 
Warmoes niet zo makkelijk leest. Het is twin-
tig jaar na dato erg moeilijk te begrijpen.
K.B.: Ja, twintig jaar is lang. Enkele mensen 
die gepersifleerd werden, zijn al overleden. 
Wij reageerden op recente gebeurtenissen, 
die we meteen verwerkten. Zelf  zou ik het 
waarschijnlijk ook moeilijk vinden om alle 
referenties nog te snappen. Laatst zag ik in 
een café een van die ‘personages’ zitten, Jan 
Van Hove van De Standaard, maar ik was de 
naam van zijn personage vergeten. Ergerlijk! 
Mijn gesprekspartner hielp me: het was 
Janssen & Janssens.
D.R.: Hoe waren de reacties?
K.B.: Mensen belden op om te zeggen dat ze 
zich herkend hadden, Xavier Hufkens bij-
voorbeeld. En ze vroegen me voortdurend: 
wie is die Linda Warmoes?
D.R.: Kwamen er louter positieve reacties op 
de satire?
K.B.: Het was vooral controversieel voor 
mensen rond De Witte Raaf. Ik denk niet dat 
bijvoorbeeld Dirk Lauwaert of  Paul De 
Vylder ermee konden lachen: zoiets was 
niet hun ding. 
O.L.: De zes afleveringen werden nadien 
gebundeld en in boekvorm uitgegeven. Wie 
is de vrouw die op de achterflap van het 
boek staat?
K.B.: Dat is actrice Manja Topper. We 
waren van plan te eindigen met een inter-
view met Linda Warmoes, waarin we zou-

den laten zien dat de werkelijkheid meestal 
belachelijker is dan de satire. Toen ontvin-
gen we een uitnodiging van W139 in 
Amsterdam. Ze vroegen of  Linda Warmoes 
te gast wilde zijn op een evenement. We 
zaten dus met een probleem. Bart kende 
Manja goed, en op zijn vraag zei ze onmid-
dellijk toe. Zij werd door W139 als Linda 
Warmoes voorgesteld, terwijl wij daar 
zenuwachtig in de zaal zaten. Het kwam tot 
een gesprek tussen haar en Joseph Kosuth. 
Van dat onderhoud zijn foto’s gemaakt. 
O.L.: Ze viel daarbij niet door de mand?
K.B: Neen, we hadden haar goed gebrieft. 
Het geheim van Linda Warmoes wordt bij 
deze voor het eerst onthuld. Niemand, ook 
Dirk Pültau niet, wist wie Linda Warmoes 
was. Pas na de publicatie van het boek heb 
ik het hem verteld. Hij verzorgde de inlei-
ding bij de presentatie in het M HKA.
O.L.: Hoe verliep de verkoop?
K.B.: De satire kreeg een tragische afloop. 
Toen de uitgever, Paul Verrept, met de hele 
oplage van de drukker kwam, is hij betrok-
ken geraakt bij een auto-ongeval. Gelukkig 
kwam hij er met de schrik van af, maar het 
merendeel van de exemplaren was onver-
koopbaar.
C.V.G.: Nu we toch met onthullingen bezig 
zijn: wil je ook bekendmaken wie de stri-
preeks De lage landen heeft gemaakt, waar-
van tot mei 2000 in totaal 14 paginagrote 
afleveringen verschenen? Als auteurs wor-
den B. Kartoen en Buck Spender genoemd.
K.B.: Buck Spender oftewel Serge Baeken is 
de tekenaar, en B. Kartoen staat voor Bart en 
Koen, voor Bart Meuleman en mijzelf  dus. 

Wij schreven het scenario, waarin de kunst-
wereld op nog een andere manier te kijk 
werd gezet. We dachten aan Serge als teke-
naar en vroegen hem bij wijze van proef  om 
een karikatuur van Jan Hoet te maken. Die 
was weergaloos. We waren meteen over-
tuigd. Serge was niet bekend met de kunst-
wereld, dus een belangrijke taak voor ons 
was het verzamelen van fotomateriaal. We 
benaderden daarvoor Luc Van Acker, een 
goede vriend van Erik Eelbode, en we vroe-
gen hem aanwezig te zijn op plaatsen waar 
lokale helden vertoefden.
O.L.: Naar het schijnt waren mensen bele-
digd als ze opgevoerd werden in de strip, en 
als ze er niet in stonden, dan was het even-
min goed, want dat betekende dat ze niet 
belangrijk waren.
K.B.: Je hebt geen idee hoeveel plezier we 
daaraan beleefd hebben, alleen al met de 
eerste aflevering, een groepsportret geba-
seerd op een prent van Jacques Charlier 
uit de jaren zeventig.
C.V.G.: Jullie klaagden in de kritische stuk-
ken een gebrek aan professionaliteit aan in 
de kunstwereld, maar tegelijkertijd was het 
de kracht van De Witte Raaf in die jaren dat 
het tijdschrift bewust dilettantisch werd 
opgevat. Bereikten die speelsheid en die 
multidisciplinariteit hun hoogtepunt aan 
het eind van de postmoderne jaren negen-
tig, en dan lang niet alleen in De Witte Raaf?
K.B.: We verweten niemand een gebrek aan 
professionaliteit, we verweten instituten en 
individuen een gebrek aan inhoud. Dat is 
iets anders. In ‘Playback’, en ook in andere 
teksten en lezingen, heb ik juist de professio-

lijk in 1606 voor het eerst op de planken 
werd gebracht: een Schotse generaal 
vermoordt uit blinde ambitie en aangemoe-
digd door zijn vrouw een rivaal en wordt 
door schuld en paranoia verteerd. 

Bloetwollefduivel (1994) is een bewer-
king door Jan Decorte van Shakespeares 
Macbeth, mede geïnspireerd op de geno-
cide in Rwanda in 1994. Het gezelschap 
van Decorte, Jan Decorte + Cie kreeg een 
nieuwe naam na deze voorstelling (bloet), 
‘omdat Bloetwollefduivel zo’n belangrijke 
ervaring was dat er sporen van achter 
moesten blijven’. De tekst werd in 1999 
uitgegeven door het Brusselse Kaaitheater.

KUNST is een roman van Linda Warmoes 
uit 1997. Achter het pseudoniem gaan 
Koen Brams, Bart Meuleman en Cornel 
Bierens schuil. Op de achterflap van het 
boek, verschenen bij Uitgeverij amerika, 
poseert Manja Topper. Het boek, waarin de 
contemporaine kunstscene in de Lage 
Landen wordt geparodieerd, verscheen in 
1996 in zes afleveringen in De Witte Raaf. 
KUNST werd op 29 januari 1998 gerecen-
seerd in Standaard der Letteren door Bart 
Meuleman zelf, onder de titel: ‘Perverse 
appetijt’. 60–66

Linda Warmoes (1964) is de (fictieve) 
auteur van het feuilleton Kunst. 60–66

Cornel Bierens (1949) is een Nederlands 
kunstenaar, auteur en docent. Publiceerde 
naast de sleutelroman Kunst (samen met 
Koen Brams en Bart Meuleman) in de jaren 

negentig de novelle Sex doet een weekje 
nex, ter begeleiding van tentoonstellingen 
in het Centraal Museum Utrecht. In 2015 
en 2016 maakte hij in Amsterdam en Breda 
exposities met hedendaagse kunstenaars 
over Vincent van Gogh. 60–65, 159

Jan Van Hove (1953) was veertig jaar 
lang redacteur kunst en cultuur bij De 
Standaard. In 2016 ging hij met pensioen 
en nam feestelijk afscheid in het S.M.A.K. 
Uit zijn afscheidsinterview: ‘Ik schreef 
vooral over wat ik zelf de moeite vond. 
Ik sluit niet uit dat ik wel eens te mild, te 
weinig kritisch ben geweest. Maar ik wou 
aanmoedigen, niet afbreken.’ 82, 113

Manja Topper (1966) is een Nederlandse 
actrice en in 1993 medeoprichter van 
theatergezelschap Dood paard. In de 
jaren negentig had ze rollen in de tv-series 
Goede daden bij daglicht en Het Labyrint. 
Speelde in 2018 in Matglazen vensters, 
een stuk van Rob de Graaf; in juni 2019 
speelde ze met Dood paard Kwartet van 
Heiner Müller, bij Compagnie de KOE in 
Antwerpen. 

W139 is een in 1979 opgerichte ruimte 
voor hedendaagse kunst, Warmoesstraat 
139 in Amsterdam. Huidige ‘initiatoren’: 
Simon Wald-Lasowski, Franziska Schulz, 
Charlott Weise, Jacob Dwyer, Sil Krol, Axel 
Linderholm, Evelina Rajca, Sachi Miyachi, 
Bert Jacobs, Jonathan Mikkelsen en Philip 
Vermeulen.

Joseph Kosuth (1945) is een Amerikaans 
kunstenaar. Sinds de jaren zestig een van 
de belangrijkste vertegenwoordigers van 
de conceptuele kunst. Flirt met de visuele 
randen van kunst en met de ambigue rela-
tie tussen woord en beeld. Nam deel aan 
Chambres d’Amis in 1986 in Gent, door in 
het huis van een psychiater aan de Coupure 
citaten uit ‘Psychopathology of everyday 
life’ van Sigmund Freud aan te brengen, 
maar meteen ook te doorstrepen. 109

Paul Verrept (1963) is een Belgisch 
schrijver van kinderboeken, illustrator, 
vormgever en theatermaker. Richtte uitge-
verij amerika op, en is medeoprichter van 
Bebuquin, uitgeverij van theaterteksten. 
Met Bart Meuleman maakte hij de reeks 
Mijnheertje Kokhals. In 2019 verscheen bij 
De Eenhoorn Konijn & Egel. Er komt geen 
einde aan het einde, met tekeningen van 
Nils Pieters.

Buck Spender is een pseudoniem van 
Serge Baeken (1967), Belgisch graficus, 

illustrator en striptekenaar, en broer van 
performer Vitalski. Zijn eerste graphic novel 
The NO Stories uit 2006 werd bekroond 
met De Blikken Biebel van de stad 
Turnhout. Werkte voor De Tijd, De Morgen, 
De Standaard, Knack en Trends. Van de 
strip De Lage Landen in De Witte Raaf 
verschenen tussen 1998 en 2000 veertien 
afleveringen. 71–85 

Luc Van Acker (1972) is fotograaf. Op de 
website www.lucvanacker.be wordt zijn 
werk onderverdeeld in vijf categorieën: 
jeugd, modelfotografie, bolle buik, sensu-
eel en natuurfotografie.

Jacques Charlier (1939) is een Belgisch 
kunstenaar, woonachtig te Luik. Was twin-
tig jaar werkzaam bij de S.T.P., de tech-
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nalisering van de kunstwereld aangeklaagd. 
Dat was en blijft een enorm probleem: het 
maakt veel dingen bij voorbaat onmogelijk. 
En wat je tweede punt betreft: ik heb niet de 
indruk dat De Witte Raaf surfte op de golven 
van de lichte speelsheid die zo typisch was 
voor de jaren negentig. Het idee achter het 
feuilleton en de stripreeks De lage landen was 
dat er in de kunstwereld zoveel aan de hand 
is dat je niet kan behandelen in kritische of  
theoretische teksten. We moesten daarvoor 
op zoek naar andere middelen.
D.R.: De Encyclopedie van fictieve kun-
stenaars was een ander project dat tegelijk 
speels en ernstig te noemen is.
K.B.: Voor mij blijft dat idee verbonden met 
Brussel, waar ik toen woonde. Op een avond 
ging ik wandelen, en ineens had ik die inge-
ving: een encyclopedie maken van fictieve 
kunstenaars uit de wereldliteratuur! Ik 
dacht dat ik het groot lot had gewonnen, 
financieel en intellectueel, en ik was ervan 
overtuigd dat het schitterende teksten zou 
opleveren. Ik heb een vergadering belegd 
met Bart Meuleman, Rokus Hofstede en 
Eddy Bettens, maar aan het eind van die bij-
eenkomst hadden we niet meer dan twintig 
namen verzameld. Het bleek lastig om van 
alle romans die we hadden gelezen de 
kunste naarspersonages voor de geest te 
halen. Ondertussen begon ik aan een biblio-
grafie van teksten over het thema van de fic-
tieve kunstenaar. Dat leverde een meter 
fotokopies op: vooral in de Duitstalige 
wereld was het een populair thema. In die 
teksten en boeken trof  ik heel wat mogelijke 
namen aan. De auteurs die ik voor het pro-

ject mobiliseerde – een vijftigtal – droegen 
ook zelf  namen aan. Uiteindelijk ontstond 
een lijst van vijfhonderd fictieve kunste-
naars, waarvan er enkele honderden zijn 
terechtgekomen in de twee afleveringen van 
de Encyclopedie in De Witte Raaf.
O.L.: Het project doet mij denken aan Het 
boek van de denkbeeldige wezens van 
Jorge Luis Borges.
K.B.: Borges was een auteur die ik via Raster 
had leren kennen, maar hij was niet de 
inspirator. Dat was Carel Blotkamp, die 
een prachtig essay had geschreven met als 
titel ‘The End’. Hij begon dat essay met een 
verhaal van Albert Camus, over de kun-
stenaar Gilbert Jonas, die veel successen 
oogst, en dan, onder druk van alle aandacht 
van zowel leerlingen als critici, een neer-
gang beleeft en door alles en iedereen in de 
steek wordt gelaten. Uiteindelijk stort Jonas 
van uitputting in, en een vriend treft zijn 
laatste doek in zijn atelier aan. Dat doek is 
leeg, met uitzondering van één woord, 
waarvan niet duidelijk is of  het om ‘solidair’ 
of  ‘solitair’ gaat. Die tekst en vooral 
Blotkamps accurate biografie van Jonas 
zette me op weg naar de Encyclopedie. 
Nadien – in 2000 – publiceerde ik de tekst 
van Blotkamp in De Witte Raaf.
D.R.: Hoe ging je op zoek naar auteurs om 
bij te dragen aan de Encyclopedie?
K.B.: Deels ging het om schrijvers die reeds 
aan De Witte Raaf  meewerkten, zoals Steven 
Jacobs, Sven Lütticken en Bart Keunen, deels 
om auteurs uit onze kennissenkring, zoals 
Geert Buelens, Bert Bultinck en Martin 
de Haan. Die medewerkers kwamen zelf  ook 

met voorstellen voor andere auteurs. De 
Encyclopedie, dat was een piramidespel! Het 
uitgangspunt was dat een auteur alle infor-
matie over de fictieve kunstenaar moest ver-
zamelen en daar een levendig lemma van 
moest maken. Het was een enorme klus om 
dat allemaal te redigeren. En trouwens ook 
om die lemma’s te schrijven. Eddy Bettens 
schreef  over de schilder Wyatt Gwyon uit 
The Recognitions van William Gaddis – 
een roman van bijna duizend pagina’s. 
D.R.: Je hoeft toch niet dat hele boek te her-
lezen om het lemma te schrijven?
K.B.: Nee, maar idealiter moest je alle infor-
matie over het betrokken personage op een 
rij hebben. Afhankelijk van de rol van het 
personage in het boek kon je als auteur 
beslissen om het werk slechts gedeeltelijk of  
helemaal door te nemen. Je moet beseffen 
dat de Encyclopedie is gemaakt net voor de 
doorbraak van internet. We waren bijna 
klaar met het boek, toen ik met Dirk Pültau 
telefoneerde. Ik zei hem dat er tien fictieve 
kunstenaars in de lijst stonden van wie ik 
betwijfelde of  ze echt fictief  waren. Toen zijn 
we samen in encyclopedieën gaan zoeken, 
in repertoria van bestaande kunstenaars. 
Als we ze niet konden vinden, dan gingen 
we ervan uit dat ze niet bestonden.
D.R.: Zeker ben je natuurlijk nooit.
K.B.: Uiteindelijk is er één reële kunstenaar 
in het boek verzeild geraakt. Steven Jacobs 
had het lemma over de zeventiende-eeuwse 
Italiaanse beeldhouwer Serpotta geschre-
ven, die voorkomt in een roman van 
Vincenzo Consolo. Steven kwam enkele 
maanden later terug van een reis uit Italië 

en zei: ‘Ik heb ongelofelijk slecht nieuws: 
Giacomo Serpotta heeft echt bestaan.’ 
C.V.G.: Was het lastig om een uitgeverij voor 
het boek te vinden?
K.B.: Ik heb het manuscript opgestuurd 
naar drie uitgevers en Nijgh & Van Ditmar 
reageerde onmiddellijk, of  beter gezegd: 
Harold Polis die daar destijds werkte, zei 
meteen dat hij het wilde uitgeven. Van de 
anderen heb ik nooit iets gehoord. Nijgh & 
Van Ditmar keerde een niet-terugvorder-
baar voorschot uit dat ik volledig in de uit-
breiding van de verzameling fictieve kunste-
naars heb geïnvesteerd.
D.R.: Kende je Harold Polis? 
K.B.: Ik had hem een keer gesproken op een 
bijeenkomst van Vlaamse tijdschriften. Hij 
zat bij het tijdschrift Sampel. 
O.L.: Buitenlandse uitgevers pikten het boek 
op. Het werd in het Duits vertaald.
K.B.: In het Duits en in het Engels. Hans 
Magnus Enzensberger zag het boek lig-
gen op de boekenbeurs in Frankfurt. Hij was 
redacteur van een boekenreeks bij uitgeverij 
Eichborn, en hij zei onmiddellijk: ‘Dit boek 
moet ik hebben.’ Hij heeft de rechten 
gekocht. Maar omdat het boek in zijn reeks 
niet te dik mocht worden, zijn met name 
nogal wat Vlaamse en Belgische kunste-
naars gesneuveld.
D.R.: En de Engelse vertaling?
K.B.: Die kwam veel later tot stand. Krist 
Gruijthuijsen stelde voor het boek in het 
Engels te laten vertalen, met extra aanvul-
lingen, en daarnaast echte kunstenaars te 
vragen om op die teksten te reageren. Op 
mijn aandringen werden het twee aparte 

nische dienst van de provincie Luik. Zijn 
werk wordt gekenmerkt door humor en een 
speels onderzoek naar machtsstructuren. 
Honderd genitaliën van kunstenaars werd 
in 2009 door het stadsbestuur en curatoren 
van de Biënnale geweerd uit de straten van 
Venetië. 120, 139

Encyclopedie van fictieve kunstenaars. 
Van 1605 tot heden is een door Koen 
Brams samengestelde bloemlezing van 
door literaire auteurs verzonnen kunste-
naars. Onder heel veel anderen treden 
James Incandenza uit David Foster 
Wallace’ roman Infinite Jest (1996) en 
Johan Steenkamer uit Anna Enquists 
roman Het meesterstuk (1994) op. 
Flaptekstcitaat: ‘Hoe karikaturaal ook, 
de Encyclopedie van fictieve kunstenaars 
maakt één ding duidelijk: de beste kunste-
naar is een bedachte kunstenaar.’ 76, 77

Rokus Hofstede (1959) is een Nederlands 
vertaler, onder meer van Pierre Michon en 
Roland Barthes. Werkte in duo met Martin 
de Haan aan de vertaling van Prousts 
Du côté de chez Swann: Swanns kant op 
(2015). 66, 68, 76, 77, 196

Het boek van de denkbeeldige wezens 
is geschreven door de Argentijnse schrijver 
Jorge Luis Borges (1899–1986) in samen-
werking met Margarita Guerrero. Het werd 
gepubliceerd in 1957 en vertaald door 
Annie Sillevis in het Nederlands in 1976 
(De Bezige Bij). Het boek vormt een ver-
zameling van beschrijvingen van door de 
mens uitgevonden fantastische, fabelach-
tige, mythologische dieren.

Carel Blotkamp (1945) is een Nederlands 
kunstenaar en emeritus hoogleraar 
moderne kunst aan de VU Amsterdam.  
In 2007 wijdde Museum De Pont in Tilburg 
een tentoonstelling aan zijn artistiek 
oeuvre. In 1994 verscheen Mondriaan. 
Destructie als kunst (Waanders), ook in 
het Engels vertaald. In 2018 verscheen 
Blikseminslag. Stukjes over kunst, even-
eens bij Waanders. 62, 68, 83, 92, 109, 
112, 116, 159, 160, 169, 193, 198

Albert Camus (1913–1960) was een in 
Algerije geboren Frans auteur die in 1957 
de Nobelprijs voor Literatuur kreeg. Bij  
De Bezige Bij verschenen begin 2019 
nieuwe edities van zijn romans De val,  
De pest en De vreemdeling; bij uitgeverij 
IJzer verscheen De mythe van Sisyphus in 
een nieuwe vertaling. 83

Gilbert Jonas (circa 1920) is een fictieve 
kunstenaar, actief in het midden van de 
twintigste eeuw, hoofdpersoon van ‘Jonas’ 
van Albert Camus. 83

Geert Buelens (1971) is een Belgisch 
dichter, essayist en hoogleraar Moderne 
Nederlandse Letterkunde aan de 
Universiteit Utrecht. Schreef in de jaren 
negentig voor de boekenbijlage van De 
Morgen, en was van 1995 tot 2004 redac-
teur van yang. In 2003 kreeg hij de Vlaamse 
Cultuurprijs voor Essay voor Van Ostaijen 
tot heden: zijn invloed op de Vlaamse 
poëzie. Recente publicatie: De jaren zestig. 
Een cultuurgeschiedenis (Ambo Anthos). 
169, 197

Bert Bultinck (1974) is sinds november 
2015 hoofdredacteur van Knack. Was 
van 1999 tot 2007 redacteur van yang. 
Promoveerde in 2005 met Numerous 
meanings: the meaning of English cardinals 
and the legacy of Paul Grice. Was ver-
bonden aan De Morgen (als ‘chef opinie’) 
en, vanaf 2009, De Standaard (als ‘chef 
opinie’, ‘chef van de weekendkrant’ en 
adjunct-hoofdredacteur). 93, 108, 117

Martin de Haan (1966) is een Nederlands 
auteur en vertaler, onder meer van Milan 
Kundera en Michel Houellebecq, over 
wiens oeuvre hij Aan de rand van de wereld 
(2015) schreef. Werkte in duo met Rokus 
Hofstede, bijoorbeeld aan de Proust-
vertaling Swanns kant op (2015), en aan 
een verzameling maximen, terug te vinden 
op www.maximen.nl. 76, 77

Wyatt Gwyon (1911) is een fictieve kunste-
naar, hoofdpersonage in William Gaddis’ 
roman The Recognitions (1955). Hij maakte 
vervalsingen van Europese meesters in 
opdracht van kunsthandelaar Recktall 
Brown. 77, 155

The Recognitions (1955) is de debuutro-
man van de Amerikaanse auteur William 
Gaddis (1922–1998). Eddy Bettens: ‘Is The 
Recognitions een laatmodernistische of 
een vroegpostmodernistische roman?  
De vraag is in elke betekenis van dat woord 
academisch. Gaddis zelf liet de kwes-
tie koud.’ Eerste zin uit het boek: ‘Even 
Camilla had enjoyed masquerades, of the 
safe sort where the mask may be dropped 
at that critical moment it presumes itself as 
reality.’ 77, 155

William Gaddis (1922–1998) was een 
Amerikaans auteur, bijgenaamd  
‘Mr Difficult’, onder meer van de romans 

The Recognitions (1955), J R (1975) en  
A Frolic of His Own (1994). Hij oefende 
grote invloed uit op postmoderne auteurs 
als Don DeLillo, Thomas Pynchon en David 
Foster Wallace. In Raster werden in 1983 
en 1985 twee romanfragmenten vertaald. 
Theatergezelschap FC Bergman maakte 
een bewerking van J R die nog tot 2020 op 
tournee is. 77, 155

Vincenzo Consolo (1933–2012) was een 
Italiaans auteur, in 1992 ontvanger van de 
Strega Prijs voor Nottetempo, casa per 
casa. In 2016 verscheen bij Novecento 
De glimlach van de onbekende zeeman, 
in een vertaling van Cees Wagemans; bij 
de Wereldbibliotheek verscheen in 1992 
Retabel: Siciliaanse passies.

Giacomo Serpotta (1656–1733) was een 
Italiaans beeldhouwer. Rudolf Wittkower 
heeft hem omschreven als een kunstenaar 
die hoog boven de provinciale sferen uit-
steeg, en als een meteoor in de Siciliaanse 
hemel verscheen.

Nijgh & Van Ditmar is een Nederlandse 
uitgeverij die ontstond in 1864 toen 
Henricus Nijgh in Rotterdam een samen-
werking aanging met Willem Nicolaas 
Josua van Ditmar. Medio 2014 werd 
Nijgh & Van Ditmar eigendom van Singel 
Uitgeverijen.

Sampel (1997–2000) was een Belgisch 
literair tijdschrift. Het kwam voort uit 
Verschillig, dat in 1996 bekroond werd met 
de literaire prijs van de stad Antwerpen.  

De redactie bestond aanvankelijk uit 
Christoph De Boeck, Harold Polis, Koen 
Haagdorens, Kurt Melens, Claire Swyzen, 
Bart Nuyens en Dirk Mertens. In Sampel 
publiceerden auteurs als J.M.H. 
Berckmans, Paul Mennes en Christophe 
Vekeman. De laatste edities verschenen bij 
Nijgh & Van Ditmar.

Hans Magnus Enzensberger (1929) is 
een Duits schrijver, dichter, vertaler en 
redacteur van onder meer het tijdschrift 
Kursbuch en de boekenreeks Die Andere 
Bibliothek. Schreef onder heel veel meer 
Der Zahlenteufel (1997), vertaald als  
De telduivel. Meest recente boek in 
Nederlandse vertaling: De radicale verlie-
zer. Over de psychologie van de zelfmoord-
terrorist, verschenen bij Cossee in 2016. In 
1989 werd nummer 48 van Raster aan zijn 
werk gewijd.

Eichborn is een Duitse uitgeverij, in 1981 
opgericht door Vito von Eichborn en 
Matthias Kierzek. In 1989 nam Eichborn de 
door Hans Magnus Enzensberger geleide 
reeks Die Andere Bibliothek onder haar 
hoede, tot dan ondergebracht bij Greno 
Verlag.

Krist Gruijthuijsen (1980) is directeur 
van KW Institute for Contemporary Art 
in Berlijn. Groeide op in Weert, volgde 
de kunstacademie in Maastricht en 
was medeoprichter van Kunstverein 
Amsterdam, opleidingsdirecteur bij het 
Sandberg Instituut en directeur van de 
Grazer Kunstverein. 180
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bundels met één wikkel errond, uitgegeven 
bij JRP Ringier. 
D.R.: Meer dan over kunst of  kunstenaars, 
zegt zo’n verzameling iets over hoe de 
wereld de afgelopen eeuwen tegen kunst 
heeft aangekeken, dat heb je zelf  ook al 
geschreven. Er komen nogal wat clichés aan 
bod, en met opvallend veel van de fictieve 
genieën loopt het slecht af.
K.B.:.Een grappige anekdote: ik was op een 
receptie bij de inhuldiging van twee 
Vlaamse administratiegebouwen in Brussel: 
de Ferraris en Conscience. Twee kunste-
naars zijn mij toen in alle ernst komen zeg-
gen dat ze zwaar beledigd waren door het 
boek, wat op zich hilarisch was. Ze vonden 
dat we de kunst belachelijk maakten! Op 
geen enkele manier was dat boek een aan-
val op reële kunstenaars. Nee, je zou eerder 
kunnen spreken van een kritiek op de 
manier waarop mensen die er vaak weinig 
van afweten – literaire auteurs – naar kunst 
en kunstenaars kijken. Jammer genoeg 
werd het boek een commerciële flop. Na een 
jaar kreeg ik een brief  van de uitgever dat 
het boek zou worden verramsjt. Ik heb de 
volledige restoplage opgekocht.

Nederland-België

C.V.G.: Is het vanzelfsprekend geweest dat 
De Witte Raaf in Nederland zou verschijnen? 
Dat je ook dat gebied wilde bestrijken? Heb 
je nooit gedacht: Vlaanderen is groot 
genoeg? 
K.B.: Nooit. Ik was op Nederland georiën-
teerd. Niet alleen omdat ik Raster, Versus en 
Het Moment kende, maar ik las ook 
Nederlandse kranten, en volgde de politiek 
van nabij. Er waren Nederlandse auteurs 
met wie ik per se wilde samenwerken. 
Frank Reijnders bijvoorbeeld, Jeroen 
Boomgaard, Jorinde Seijdel heb ik al 
genoemd. En Camiel van Winkel, Matthijs 
van Boxsel, Mark Kremer, noem maar op. 
De Witte Raaf werd opgepikt in Nederland, en 
ik werd gevraagd om lezingen te geven of  
deel te nemen aan debatten. In 1993 werd ik 
uitgenodigd om deel te nemen aan de selec-
tieprocedure om een opvolger voor Chris 
Dercon aan te wijzen bij Witte de With. Dat 
was een teken van erkenning.
O.L.: Aanvankelijk is er een verschil. Jullie 
bespreken de Belgische en Vlaamse collec-
ties en musea, maar je doet niet hetzelfde in 
Nederland.
K.B.: Dat gaat over de periode waarin het 
blad nog niet in Nederland werd verspreid. 
De Nederlandse situatie is onvergelijkbaar 
met België. In Nederland beschikken die 
instellingen over een nagenoeg perfecte 

infrastructuur en een gepast personeelska-
der. Er bestaan collectieplannen, die boven-
dien worden uitgevoerd.
C.V.G.: Dat impliceert dat je voor Nederland 
een ander kritisch apparaat zou moeten 
ontwikkelen. Heb je dat als een tekort erva-
ren? Jullie zaten in Brussel en in Gent, en je 
had niet hetzelfde overzicht ten noorden 
van de grens.
K.B.: Ik probeerde me zo goed mogelijk te 
informeren. Misschien had ik dat nog beter 
kunnen doen, maar je maakt een blad toch 
altijd met een beperkt budget: 150.000 
euro om precies te zijn. Met dat bedrag wer-
den twee full-timebetrekkingen bekostigd 
en zesmaal per jaar 15.000 exemplaren 
gedrukt. Een auteur als Sven Lütticken zou 
zijn teksten nooit naar De Witte Raaf  heb-
ben gestuurd als we ons alleen op België 
hadden gericht, en dat geldt niet alleen voor 
hem. We hebben ons wel degelijk ook op 
beleidsvlak geprofileerd in Nederland. Hans 
Abbing besprak een jaarverslag van de 
Mondriaan Stichting en reflecteerde op de 
manier waarop in Nederland de verfondsing 
uitpakte. De Mondriaan Stichting was not 
amused.
O.L.: Het Mondriaan Fonds, toen nog de 
Mondriaan Stichting, heeft wel, vanaf  het 
moment dat jullie vanuit Nederland onder-
steund werden, kritiek gegeven: jullie moes-
ten meer over Nederlandse tentoonstellin-
gen en kunstenaars berichten, anders 
zouden de subsidies wegvallen.
K.B.: Ik heb nooit zo geredeneerd. Ik heb 
gewerkt vanuit thema’s, vanuit auteurs, 
vanuit problemen, en dan dienden zich 
spontaan specifieke cases aan uit Nederland 
of  Vlaanderen. Ik heb nooit een weegschaal 
gehanteerd, ook niet na die kritiek van de 
Mondriaan Stichting. Het werd trouwens 
nog erger: ze hebben een consultancybu-
reau op ons afgestuurd. 
O.L.: Om jullie te evalueren?
K.B.: Ik zie die twee personen nog ons kan-
toor in de Grootgodshuisstraat binnenwan-
delen. Dat duo wist niks, maar dan ook hele-
maal niks af  van tijdschriften, noch van 
kunst. Ze hanteerden parameters die onmo-
gelijk op De Witte Raaf  konden worden toe-
gepast. Ze vroegen ons bijvoorbeeld waarom 
de oplage zo hoog was. Het feit dat De Witte 
Raaf gratis werd verspreid, verbijsterde hen. 
Dat we tegelijkertijd een stevig abonnemen-
tenbestand hadden, kon er al helemaal niet 
in. Het was een krankzinnig gesprek.
O.L.: Waarom was je zo ontzettend kwaad?
K.B.: In twee jaar tijd had de Mondriaan 
Stichting het budget voor tijdschriften 
gehalveerd. De veronderstelde reden: te wei-
nig kwaliteit. De redenering was niet om de 
kwaliteit te bevorderen door meer subsidie 

te verlenen. Nee, er werd een peperduur 
bureau ingehuurd om te onderzoeken hoe 
het er bij al die kunsttijdschriften aan toe 
ging. Het rapport dat uitkwam sloeg alles: er 
werd alleen rekening gehouden met com-
merciële overwegingen. We werden vergele-
ken met vakbladen, we moesten doelgroe-
pen uitkiezen en daarnaar handelen. Er 
werden normatieve uitspraken rondge-
strooid over de verhouding tussen tekst en 
beeld, over taalgebruik en vormgeving. Als 
klap op de vuurpijl adviseerde dat consul-
tancybureau om een consultancybureau in 
te huren om de tijdschriften bij te sturen en 
de redacties op te leiden. Dat bureau schoof  
dus zichzelf  schaamteloos naar voor als 
oplossing! Het zou dan de subsidies ontvan-
gen die voorheen aan kunstkritiek werden 
toegekend. 
O.L.: En toen heb je besloten de zaak open-
baar te maken.
K.B.: Ik heb het allemaal opgeschreven en 
op de voorpagina van De Witte Raaf gepubli-
ceerd, in de zomer van 1997. We hebben 
toen twee edities uitgebracht, een Vlaamse 
en een Nederlandse. Beide hadden dezelfde 
inhoud, maar in Nederland prijkte mijn 
reactie op de Mondriaan Stichting op de 
voorpagina, in Vlaanderen was dat de visio-
naire tekst ‘Kosmopolieten aller landen, kop 
op!’ van Jacques Derrida, een pleidooi voor 
een netwerk van ‘vluchtsteden’.
D.R.: Was dat de enige manier waarop je 
kon reageren?
K.B.: Er zijn twee publieke confrontaties 
geweest met Melle Daamen, de toenmali-
ge directeur van de Mondriaan Stichting. Er 
was een debat in Witte de With. Ik zat in de 
zaal en ik heb hem aangesproken op zijn 
beleid. Hij had geen weerwoord op mijn 
argumentatie, hij zakte weg in zijn stoel. 
Een tweede keer werd er een debat georgani-
seerd door de Boekmanstichting in 
Amsterdam. Ik heb toen de filosofie van 
Anthierens toegepast: zoveel mogelijk 
lawaai maken over die neoliberale benade-
ring, anders waren we gezien. In plaats van 
te antwoorden is Daamen toen weggelopen. 
Er is nog een gesprek geweest ten huize van 
de Mondriaan Stichting zelf  met de verte-
genwoordigers van tijdschriften, waar ik de 
enige was die zich expliciet verzette. Ik heb 
met de vuist op tafel geslagen, de decibels 
gingen flink omhoog. Tot mijn verbazing 
hielden de redactieleden van de andere tijd-
schriften, Metropolis M, Museumjournaal, 
Kunstenaarsmateriaal, zich muisstil. 
Daar ben ik ongelofelijk van geschrokken.
D.R.: Deden die Nederlandse tijdschriften 
niet gewoon aan wat dan ‘polderen’ wordt 
genoemd?
K.B.: Dat was niet polderen, dat was je naar 

de slachtbank laten leiden! Ik weet niet of  
mijn aanpak heeft gewerkt, maar uiteinde-
lijk zijn al die plannen en besparingen inge-
trokken.
O.L.: Heb je geen toegevingen gedaan? Werd 
er bijvoorbeeld niet gesteld dat je een cursus 
vormgeving moest volgen om nog subsidie 
te kunnen ontvangen?
K.B.: We hebben geen millimeter toegege-
ven. We waren al eens buitengezet door een 
organisatie, we hadden een hele tijd moeten 
ploeteren om subsidies te krijgen, we werk-
ten met peanuts en dan komen opeens die 
maatpakken op bezoek. Etienne en ik hebben 
toen tegen elkaar gezegd: we gaan door zoals 
we bezig zijn ook al betekent dat het einde.

Redactiearbeid

C.V.G.: Een tijdschrift maken bestaat uit 
meer dan schrijvers werven of  in gesprek 
gaan met fondsen. Essentieel zijn de teksten, 
die helder moeten zijn, ook al gaat het over 
complexe onderwerpen. Hoeveel tijd 
besteedde je aan redactie?
K.B.: Aan sommige teksten was weinig 
werk, bijvoorbeeld van Camiel van Winkel, 
Bart Verschaffel of  Dirk Lauwaert. Aan 
andere teksten heb ik dagen gesleuteld. Ik 
heb alle teksten tijdens die negen jaar gere-
digeerd, soms heel verregaand. Ik leerde op 
den duur om per nummer een goede mix te 
hebben van teksten waar amper iets aan 
moest veranderen, en teksten die in de eer-
ste versie niet publiceerbaar waren, en waar 
veel werk aan was.
C.V.G.: Deed je voorzichtige suggesties of  
herschreef  je de tekst?
K.B.: Ik begon met suggesties. Soms werden 
die ingewilligd, maar dan nog was er vaak 
heel wat werk aan. Ik ging daar ver in, zo 
ver mogelijk, in ieder geval tot het goed was. 
En als het niet goed was, na al dat heen-en-
weer, ja, dan ontstond er soms, pakweg één 
keer per jaar, een conflict. 
C.V.G.: Als je intensief  teksten redigeert, 
kan je de indruk wekken dat auteurs beter 
kunnen schrijven dan in werkelijkheid het 
geval is. Je geeft iemand onterecht het 
publieke aura van schrijver.
K.B.: Ja, maar dat was niet mijn probleem. 
En het is ook gebeurd dat een auteur niet 
meer voor De Witte Raaf wilde schrijven 
omdat die vond dat de eerder gepubliceerde 
tekst te grondig was herschreven. Het over-
grote deel van de auteurs was echter tevre-
den over mijn werk als redacteur. 
Verschillende schrijvers hebben dat ook 
publiekelijk verkondigd.
O.L.: Wat is het belangrijkst: de ideeën of  de 
manier waarop de tekst geschreven is?

JRP Ringier is een Zwitsers uitgever van 
kunstboeken, opgericht als JRP (Just 
Ready to Publish) Editions in 1997 door 
curatoren Lionel Bovier en Christophe 
Cherix. De uitgeverij ging in 2004 op in 
JRP Ringier, een samenwerking met de 
mediagroep Ringier AG, in 1833 opgericht 
door Johann Rudolf Ringier en nog steeds 
gedeeltelijk in handen van de familie.

De Ferraris & Conscience – voluit Graaf 
de Ferraris en Hendrik Conscience – zijn 
Vlaamse administratiegebouwen aan 
de Brusselse Jacqmainlaan, ontworpen 
door Michel Jaspers, in gebruik geno-
men in 1998. De gebouwen werden 
‘gedoopt’ door Wivina Demeester, fede-
raal minister van Financiën, Begroting en 
Gezondheisdbeleid. Over de kunstinte-
gratie verscheen het boek De Ferraris & 
Conscience. Stills. 71, 79, 91, 144

Frank Reijnders (1945) is Nederlands 
kunsthistoricus, auteur van onder meer 
Metamorfose van de barok (1991) en 
Meesterwerken Meesterzetten (2013). Nam 
in 1989 deel aan de tweede aflevering van 
Container. Doceerde aan de UVA en was 
in de jaren tachtig als auteur betrokken 
bij Museumjournaal. 61, 78, 94, 117, 124, 
131, 155 

Jeroen Boomgaard (1953) is een 
Nederlands kunsthistoricus en -criticus 
die in 1995 cum laude promoveerde 
op De verloren zoon. Rembrandt en de 
Nederlandse kunstgeschiedschrijving. Hij 

is lector kunst en publieke ruimte aan de 
Gerrit Rietveld Academie en hoofd van de 
onderzoeksmaster Artistic Research aan 
de Universiteit van Amsterdam. 61, 64, 68, 
72, 77, 78, 88, 92, 99, 105, 110, 189

Camiel van Winkel (1964) is een 
Nederlands kunstcriticus, essayist en 
docent aan Sint-Lukas Brussel. Was van 
2000 tot 2004 redacteur van De Witte 
Raaf. Publiceerde onder meer Moderne 
Leegte. Over kunst en openbaarheid (1999) 
en (samen met Joke Robaard) Archive 
Species. Bodies. Habits, Practices (2018). 
In de jaren negentig drummer van het 
art-rockensemble Kleg. 51, 72, 79, 80, 84, 
87–93, 98, 101, 102, 104, 105, 107–109, 
111, 122, 128, 172, 177, 184, 197

Matthijs van Boxsel (1957) is een 
Nederlands auteur, met name van het in 
diverse talen verschenen De encyclopedie 
van de domheid (1999–2006). In 2017 ver-
scheen bij Academia Press Domheid als 
methode. 72

Mark Kremer (1963) is een Nederlands 
curator en kunstcriticus, in de jaren negen-
tig onder meer bij het Festival a/d Werf in 
Utrecht en het Institute of Contemporary 
Art in Amsterdam. Initieerde onderzoek 
naar de verwevenheid van psychedelische 
drugs en de (conceptuele) kunst. 46, 48, 
49, 52, 53, 55, 57, 69, 70, 88

Hans Abbing (1946) is een Nederlands 
kunstenaar die studeerde aan de Gerrit 

Rietveld Academie in Amsterdam, en 
in wiens werk het menselijk lichaam en 
het portret centraal staan. Hij is ook een 
sociaal wetenschapper die economie 
studeerde in Groningen, en in 2002 pro-
moveerde aan de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam. In september verschijnt The 
Changing Social Economy of Art. 59, 99, 
106, 143

Melle Daamen (1959) was al op zijn 
negentiende secretaris van het bestuur 
van de VPRO en beleefde een doorbraak 
op bestuurlijk gebied door in 1994 als 
directeur te worden benoemd van de 
Mondriaan Stichting. Was directeur van 
de Stadsschouwburg Amsterdam, lid van 
de Raad van Cultuur, voorzitter van het 
Internationaal Filmfestival Rotterdam en 
directeur van Theater Rotterdam. Hij is 
consultant in de culturele sector. 68

De Boekmanstichting is een in 1963 
door Jan Kassies opgericht kenniscen-
trum voor kunst- en cultuurbeleid. De 
stichting besteedde in de jaren negentig 
aandacht aan de gevolgen van priva-
tisering in de culturele sector. In 2013 
werd in samenwerking met het Sociaal 
en Cultureel Planbureau de Cultuurindex 
Nederland gelanceerd, een instrument om 
het Nederlandse cultuurleven in cijfers te 
vatten. 85

Kunstenaarsmateriaal (kM) ontstond in 
1979 naar aanleiding van een door restau-
rator Anne van Grevenstein georganiseerd 
symposium over kunstenaarsmateriaal. 
Bestond aanvankelijk als de rubriek ‘Vak-
informatie’ in de BBKkrant, en werd vanaf 
1989 een zelfstandig periodiek. Huidig 
hoofdredacteur is Wouter de Vries. kM 
verschijnt vier keer per jaar.

Wouter Davidts (1974) is een Belgisch 
historicus en docent aan de Vakgroep 
Architectuur en Stedenbouw en de Vakgroep 
Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen 
van de Universiteit Gent. Zijn proefschrift ver-
scheen in boekvorm in 2006 (Bouwen voor 
de kunst?, A&S/books). In juni verscheen het 
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met Susan Holden samengestelde Trading 
Between Architecture and Art bij Valiz. 79, 
80, 83–85, 88, 91, 93, 96, 99, 101, 103, 
106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 
119, 121, 127–130, 132, 133, 139, 143, 
148, 152, 130, 163, 178, 183, 186, 196

Archis (1986–2004) was een Nederlands 
architectuurtijdschrift, met als hoofdredac-
teur Geert Bekaert en daarna Ole Bouman. 
Het was de voortzetting van wonen-TA/BK: 
tijdschrift voor huisvesting en omgeving, dat 
– onder de titels Het Katholiek Bouwblad en 
Goed Wonen – bestond sinds 1929. Het 
was ‘eigendom’ van het Nederlands 
Architectuur instituut, en werd uitgegeven 
door Misset en Elsevier. Archis werd voort-
gezet als het Engelstalige blad Volume.

Robert Musil (1880–1942) was een 
Oostenrijks schrijver, vooral bekend met 
zijn postuum gepubliceerde, onvoltooid 
gebleven roman De man zonder eigen-
schappen, waarvan een vierdelige 
Nederlandse vertaling verscheen bij 
Meulenhoff tussen 1988 en 1989. Bekend 
citaat: ‘Degene die op kunstzinnige wijze 
denkt, wordt bedreigd door degene die niet 
zo denkt en door de kunstenaar die niet 
denkt.’ Nummer 44 van tijdschrift Raster 
(1988) is gewijd aan het werk van Musil. 63

Carlo Emilio Gadda (1893–1973) was een 
Italiaans auteur, dichter en ingenieur. Frans 
Denissen vertaalde diens onvertaalbaar 
geachte romans in het Nederlands als Die 
gore klerezooi in de via Merulana en De 
leerschool van het lijden, beide onderdeel 
van de Grote Bellettrie Serie van uitgeverij 
Athenaeum – Polak & Van Gennep. Gadda 
werd in nummer 45 van Raster in 1989 in 
het Nederlands taalgebied geïntroduceerd. 
63

Dagboek ’64-’65 is een boek van de 
Belgische schrijver Daniël Robberechts, 
gepubliceerd in 1984 bij Manteau, 
Antwerpen. Het telt 260 pagina’s en het 
bevat de dagboeken van Robberechts 
vanaf 1 januari 1964 tot en met 8 december 
1965. In het ‘voorbericht’ schrijft de auteur: 
‘Dit dagboek gaat hoofdzakelijk over de 
dingen die ik in mijn literaire probeersels 
niet kwijtraakte. Het is ook in die zin een 
gewoon dagboek, dat ik het niet met het 
oog op publikatie heb geschreven.’ 51, 52, 
124, 153, 162

K.B.: Het gaat in de eerste plaats om ideeën. 
Als die niet goed zijn verwoord, dan probeer 
je dat te verbeteren. Dat gaat over de struc-
tuur van de tekst, hoe de zinnen lopen, tot 
de opbouw van elke zin afzonderlijk. Ik pro-
beerde natuurlijk vooral te werken met 
mensen die daar zelf  toe in staat waren. Als 
ik vond dat iemand iets te zeggen had, maar 
zijn of  haar gedachten moeizaam onder 
woorden kon brengen, dan stak ik een hel-
pende hand toe.
C.V.G.: In je afscheidsessay ‘Playback’ staat 
een zinnetje dat mij altijd heeft gefascineerd, 
namelijk dat het haast iets ‘magisch’ had 
om te zien hoe meestal de auteur zelf  een 
tekst terugtrok, nog voordat het tot een 
ruzie kon komen. Op grond van mijn eigen 
ervaringen, vanaf  2005 als auteur bij De 
Witte Raaf, met vaak slopende redactieron-
des die tot negatieve commentaar bleven 
leiden, heeft dat ‘magische’ ook iets sarcas-
tisch. Hoe vaak ging een tekst in jouw tijd 
over en weer?
K.B.: Het waren doorgaans korte processen. 
Ik heb in die jaren wel geleerd om duidelijk 
en scherp kritiek te leveren. Aan vage praat 
over teksten heeft niemand iets. Het heeft 
geen zin om te beweren dat je ‘het gevoel’ 
hebt dat er iets niet klopt. Ik had altijd een 
lijst met concrete punten van kritiek, en ik 
kon op den duur vrij goed zeggen wat er 
structureel fout was aan een tekst. Dat gaat 
om basale dingen: wat komt eerst, wat daar-
na, wat is een goed slot? Volgen de zinnen 
logisch op elkaar? En dan is er nog het 
inhoudelijke aspect. Klopt het wat hier 
wordt beweerd? In sommige gevallen weet 
je het niet, er zijn dingen die je niet kan 
opzoeken, en dan zet je vraagtekens bij 
bepaalde passages. Als ik die suggesties en 
vragen terugstuurde, dan kwam het in zeer 
zeldzame gevallen voor dat een auteur rea-
geerde door te zeggen: goed, als het zo zit, 
dan hoeft het voor mij niet meer.
C.V.G.: Het spijt me dat ik hier zo op doorga, 
maar was het dan een principe om teksten 
níét te weigeren? Je zou op een spontane 
inzending kunnen reageren door te zeggen: 
‘Dit is niet goed. We plaatsen die tekst niet.’
K.B.: Ik heb natuurlijk teksten geweigerd. 
Teksten die niet ter zake deden, die slecht 
geschreven waren. Ik bedoelde met dat 
‘magische’ of  ‘sarcastische’ zinnetje iets 
anders: door het programma van De Witte 
Raaf – de onderwerpen die werden geagen-
deerd en de manier waarop erover werd 
geschreven – dienden na verloop van tijd de 
‘juiste’ auteurs zichzelf  aan. Het program-
ma van het tijdschrift was het beste selectie-
mechanisme.
D.R.: Maakte je onderscheid tussen acade-
mische en niet-academische auteurs? Moest 

je niet-academici aanzetten tot grondig-
heid? En moest je tegen academische 
auteurs zeggen: niet te veel voetnoten?
K.B.: In De Witte Raaf hebben auteurs gepu-
bliceerd zonder noemenswaardige academi-
sche bagage, maar met geweldige ideeën, die 
ze bovendien goed konden uitdrukken. Voor 
mij was het een punt van eer om dat soort 
auteurs een podium te bieden. Ik was niet 
gek op voetnoten, eerlijk gezegd. Als iemand 
ze er per se bij wilde hebben, dan kon dat, 
maar ik vermeed ze liever. En ik had een 
hekel aan een pseudowetenschappelijke stijl.
D.R.: Dat is makkelijk gezegd. Pseudo-
wetenschappelijk is per definitie fout.
K.B.: Akkoord. Maar wat ik vooral bedoel is 
dat kunstgeschiedenis mijns inziens geen 
wetenschap is. Ik was geïnteresseerd in 
auteurs die onderzoek deden, die goed kon-
den beschrijven en analyseren, en die tot 
beargumenteerde hypotheses kwamen. Of  
dat het etiket ‘wetenschap’ verdient, intere-
seerde me niet. Ik heb nooit een stuk uit een 
doctoraat gepubliceerd. Het was eerder 
andersom. Wouter Davidts is gedebuteerd 
in De Witte Raaf  met een essay over museu-
marchitectuur. Zijn doctoraat over datzelfde 
onderwerp is pas daarna tot stand gekomen. 
D.R.: Davidts schreef  dat stuk in het 
Nederlands, tegenwoordig zou hij dat op de 
universiteit in het Engels moeten doen. 
Recent besloot ook de redactie van Etcetera 
in drie talen te publiceren – Frans, 
Nederlands en Engels – met de verontschul-
diging erbij dat ze slechts drie (westerse) 
talen meester zijn.
K.B.: Het zou prachtig geweest zijn om stuk-
ken in het Engels te vertalen, maar in de 
praktijk was dat compleet onrealistisch. Wij 
maakten zes nummers per jaar, met twee 
voltijdse krachten, en met auteursvergoe-
dingen die hoger lagen dan bij andere 
kunsttijdschriften, en die ik altijd heb probe-
ren te verhogen zodra dat mogelijk was. 
Onze prioriteit lag bij de teksten en bij een 
eerlijk honorarium voor de auteurs.
C.V.G.: Archis is halfweg de jaren negentig 
Engels- en Nederlandstalig geworden. Dat is 
een architectuurtijdschrift, maar heb jij dat 
ooit overwogen met De Witte Raaf?
K.B.: Ik kreeg zowat elke maand de vraag 
waarom we niet ook een Engelse versie uit-
brachten. Het antwoord is simpel: dat is twee 
keer zoveel werk! Het was ook niet zo dat we 
op de routine konden doorgaan. Het internet 
kwam eraan. We hebben meteen een eerste 
primitieve website in elkaar gestoken. Daar 
zat geen database achter, maar een lijst met 
auteurs en thema’s. Het ging om een register 
waarbij handmatig allerlei links werden 
gelegd. We hebben met de middelen die we 
hadden geprobeerd het maximale te doen.

Autobiografie

D.R.: We hebben het tot nu toe niet recht-
streeks over jou gehad. Dat lijkt paradoxaal, 
omdat het autobiografische een belangrijk 
thema was tijdens je hoofdredacteurschap. 
Je hebt er een nummer aan gewijd, waarin 
Vogelaar niet zozeer dagboekfragmenten 
publiceerde, wat hij in de jaren tachtig al 
deed, maar schreef  over de dagboeken van 
Robert Musil en Carlo Emilio Gadda.
K.B.: Voor mij is het thema van de autobio-
grafie onlosmakelijk verbonden met Daniël 
Robberechts. Ik had als student zijn dag-
boekteksten gelezen, die zowel in tijdschrif-
ten als in boekvorm verschenen waren. Ik 
was geboeid door egodocumenten. Het risi-
co dat de schrijver durft te nemen, speelt 
daarin mee. Dat sprak mij enorm aan.
D.R.: Schrijven zonder vangnet?
K.B.: Ja. Toen ik in de zomer van 1994 een 
nummer over pornografie wilde maken, 
polste ik bij de erven van Robberechts of  ik 
een deel uit zijn dagboeken mocht publice-
ren dat nog niet in druk was verschenen. Ik 
wist het niet zeker, maar ik had een sterk 
vermoeden dat die teksten ook over porno 
en extreme openhartigheid zouden gaan, 
en dat bleek het geval.
D.R.: Lag het in die tijd – eind jaren zestig – 
minder voor de hand om je als auteur of  als 
kunstenaar autobiografisch te uiten?
K.B.: Robberechts’ praktijk was ongewoon 
in Vlaanderen. Hij was een van de eersten 
die dat bij leven deed. Met naam en toe-
naam, en ook onder pseudoniem, komen er 
mensen uit zijn omgeving in voor. Hij 
schrijft wat hij meemaakt, voelt en denkt.
D.R.: Daniël Robberechts, heb ik begrepen, 
heeft ook een grote rol gespeeld in je per-
soonlijke leven. 
K.B.: Robberechts heb ik leren kennen via 
de film Na alle vlees van Jef  Cornelis uit 
1981. Ik was toen zestien. Die film handelt 
over Jacq Vogelaar, maar Robberechts treedt 
op als gesprekspartner. Na alle vlees maakte 
op mij een verpletterende indruk: het was 
het begin van mijn intellectuele leven. Ik 
ben naar de bibliotheek gegaan, heb Raster 
leren kennen, en via dat tijdschrift maakte 
ik kennis met de wereldliteratuur. In 1992 
maakte Robberechts een einde aan zijn 
leven, dat was voor mij een grote schok. Een 
van zijn laatste bijdragen stuurde hij in voor 
het project Vertoog en Literatuur van 
Antwerpen ’93, voor het cahier Woorden-
loosheid, op het moment dat hij waarschijn-
lijk al met zelfmoordplannen rondliep. Zijn 
bijdrage bestaat uit niets meer dan vier lege 
bladzijden, met de mededeling dat ze ano-
niem en zonder paginering afgedrukt moes-
ten worden. Marc De Kesel heeft daar in 

1994 een aangrijpende tekst over geschre-
ven in De Witte Raaf, waarin hij alle para-
doxen van Robberechts én van de redactie 
van Vertoog en Literatuur duidt. Om maar 
iets te noemen: Robberechts had niet vier 
lege bladzijden ingestuurd, maar zes.
D.R.: Robberechts was dood, en jij ging op 
zoek naar nagelaten teksten.
K.B.: Zoals gezegd was ik met een nummer 
over pornografie bezig, en wilde ik graag de 
dagboekteksten van Robberechts plaatsen. 
Maar hoe kon ik de erven bereiken? 
Dagboek ’64–’65 begint ongeveer met de 
geboorte van een dochter, Cateau, die in 
hetzelfde jaar als ik geboren is. Haar naam 
kon ik makkelijk in het telefoonboek terug-
vinden. We hebben elkaar ontmoet om te 
spreken over haar vader en over het dag-
boek. We zijn een paar geworden en hebben 
een dochter gekregen. Zonder De Witte Raaf 
was dat niet gebeurd. 
D.R.: Was dat een van de redenen om De 
Witte Raaf te verlaten, dat je een gezin 
kreeg?
K.B.: Etienne en ik hebben het goed kunnen 
bolwerken met ons tweeën, maar toen 
Liska geboren werd, werd het voor mij 
moeilijker. Ik had gedaan wat ik wilde doen, 
maar ik zat in een impasse. Net op dat 
moment kreeg ik een telefoontje van de Jan 
van Eyck Academie met de vraag of  ik mij 
kandidaat wou stellen als directeur. Ik heb 
onmiddellijk toegezegd. Ik heb enorm veel 
geluk gehad.
D.R.: Je had kunnen besluiten om De Witte 
Raaf wat minder secuur te redigeren.
K.B.: Nee, dat kon niet. En je kan je afvra-
gen: is een directeurschap dan makkelijker 
te combineren met een gezinsleven? Het 
antwoord daarop luidt eenvoudigweg ‘ja’.
C.V.G.: Eind 2000 kreeg je de prijs voor 
kunstkritiek van de Vlaamse Gemeenschap, 
het jaar waarin Jef  Geys de prijs voor beel-
dende kunst kreeg.
K.B.: Die prijs voor kunstkritiek bestaat 
ondertussen niet meer. En Jef  Geys was 
trouwens niet opgezet met mijn bekroning: 
daags na de uitreiking, op 13 december 
2000, kreeg hij de mogelijkheid om een 
werk op de voorpagina van De Morgen te 
plaatsen: het was een reproductie van mijn 
afscheidstekst ‘Playback’, maar dan met 
alle letters witgemaakt, alleen de cijfers 
waren nog leesbaar. Dat werk was eerder 
dat jaar in de catalogus gepubliceerd van 
een tentoonstelling in Etterbeek, gecureerd 
door Luk Lambrecht. In een interview met 
Walter Van den Broeck, ook in De Morgen, 
suggereerde Geys dat mijn hoofdredacteur-
schap niets meer was geweest dan één lange 
aanloop om directeur van een kunstinsti-
tuut te kunnen worden. Mijn tijd bij De 
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Witte Raaf  is in ieder geval niet onopge-
merkt voorbijgegaan.
D.R.: Je nam in mei 2000 afscheid van De 
Witte Raaf, met nummer 85. Nummer 86 is 
nooit verschenen. Waarom?
K.B.: Dat weet ik niet precies. Na mijn vertrek 
is een redactie van zes personen samenge-
steld – Bart Verschaffel, Dirk Pültau, Camiel 
van Winkel, Sven Lütticken, Bart Meuleman 
en Jorinde Seijdel – en ik geloof  dat door de 
ietwat moeizame overgang in juli geen num-
mer is uitgebracht. In september kwam het 
volgende nummer uit, nummer 87. Een grap-
pig hiaat. Het zou een goed idee zijn voor een 
nieuw nummer: nummer 86 alsnog uit-
brengen, met als thema de zomer van 2000.

Het interview

C.V.G.: In De Witte Raaf is zelden materiaal 
verschenen dat zo direct autobiografisch 
was als de dagboeken van Robberechts. 
Maar het biografische en het anekdotische 
kwamen ook aan bod in de lange interviews 
die je samen met Dirk Pültau in de loop der 
jaren tot een apart genre hebt ontwikkeld.
D.R.: Het eerste interview publiceer je eind 
1992: het gaat om een gesprek dat je samen 
met Bart Meuleman had met de Turnhoutse 
kunstenaar Dirk Boes. Wat opvalt is dat 
jullie minstens zo veel aan het woord zijn als 
Boes zelf.
K.B.: Maar dan moet je Dirk Boes kennen: 
een weinig spraakzame man, een sfinx. We 
hadden een grote bewondering voor zijn 
werk, maar ook voor zijn kennis. Hij was 
een van de mensen met wie ik vaak over 
beeldende kunst van gedachten wisselde. 
Makkelijk waren die gesprekken nooit. We 
hebben daarna nog het interview met Rob 
Smolders gedaan, maar toen was het voor 
Bart genoeg geweest. Hij was er klaar mee, 
met het interview als genre. Ik heb dan in 
mijn eentje interviews afgenomen, bijvoor-
beeld van Rémy Zaugg in 1993. Ik heb, en 
dat is heel belangrijk geweest, ook enkele 
gesprekken gevoerd met Daniel Buren. 
Maar dat was nog niet het soort interviews 
dat Dirk en ik vanaf  2005 zijn gaan maken.
C.V.G.: Die latere gesprekken – met Jef  
Cornelis, maar ook bijvoorbeeld met Ria 
Pacquée en Lili Dujourie – zijn duidelijk 
vormen van orale geschiedschrijving.
K.B.: Aan de interviews met Boes en 
Smolders ging, om eerlijk te zijn, nauwelijks 
onderzoek vooraf. Niets, bij wijze van spre-
ken. Toen ik Zaugg ging opzoeken in 
Arnhem naar aanleiding van zijn bijdrage 
aan Sonsbeek 93, wist ik dat ik me goed 
moest voorbereiden. Zaugg was een heel 
moeilijke man, een onmogelijke man eigen-
lijk, zeer streng. ‘Il s’est très bien préparé,’ 
zei hij na afloop tegen zijn vrouw. Hij waar-
deerde wat ik over zijn werk wist, en bij 

Buren was dat niet anders. Langzamerhand 
begon ik te beseffen dat je enkel een echt 
gesprek met iemand kan hebben als je voor-
af  diepgaand onderzoek hebt verricht. 
Samen met Dirk heb ik op dat vlak een sys-
tematiek ontwikkeld.
D.R.: En waar bestond die uit? 
K.B.: Belangrijk is dat je vooraf  een duidelijke 
chronologie opstelt op basis van archiefon-
derzoek. Zoniet, dan kan je gesprekspartner 
je om het even wat wijsmaken, en maak je 
ook zelf  tijdens de redactie voortdurend fou-
ten. Het eerste echte goede interview dat Dirk 
en ik gemaakt hebben was met Guillaume 
Bijl. Dat is eind 2004 verschenen. We had-
den alle beschikbare materiaal over en rond 
zijn werk doorgenomen. Dat was heel wat 
werk. Vervolgens bleek dat bijna alles wat we 
van hem te horen kregen, nog nooit was vast-
gelegd. En dat was het geval bij al onze latere 
gesprekspartners: ze waren eerder geïnter-
viewd, maar nog nooit systematisch, nog 
nooit diepgaand en langdurig.
D.R.: Hoe reageerden de geïnterviewden?
K.B.: Sommigen vonden het een karwei, de 
meesten waren zeer tevreden over onze 
grondige aanpak.
D.R.: Wordt bij het afnemen van een inter-
view niet ook verwacht dat je iemand het 
vuur aan de schenen legt?
K.B.: In sommige gevallen wel. Daniel 
Buren heb ik wel degelijk op contradicties 
gewezen, en daarin gaf  hij me gelijk. Hij had 
twee verschillende teksten geschreven 
waarin diametraal het tegenovergestelde 
werd beweerd. Ook aan Guillaume Bijl heb-
ben we scherpe vragen gesteld. Zijn kunst-
praktijk komt voort uit een anarchistische 
en kritische positie ten aanzien van de insti-
tutionele omgang met kunst. Langzamer-
hand is hij opgeslokt geraakt in de kunstwe-
reld, en die kritische positie – zoals hij die 
vertolkte in zijn manifest over de kunstliqui-
datieprojecten uit 1980 – is op de achter-
grond verdwenen. Dat probleem hebben we 
hem voorgelegd. Ik kan me voorstellen dat 
er meer kritiek geformuleerd had kunnen 
worden in sommige interviews. Soms is kri-
tiek echter onverenigbaar met de doelstel-
ling om tijdens een gesprek een leven en een 
oeuvre bloot te leggen. Je moet de lezer ook 
niet onderschatten. Zelfs als de interviewer 
géén scherpe vragen stelt, zullen de ant-
woorden van de gesprekspartner de lezer 
kritisch stemmen. Alhoewel jullie me kri-
tisch benaderen, vormt dit interview wel-
licht geen uitzondering op die regel.
O.L.: In ‘Het woordenboek van pasklare 
ideeën’, gepubliceerd in De Witte Raaf  in de 
zomer van 1999, wordt een definitie van 
het interview gegeven: ‘(1) Voor de kunste-
naar: er een hekel aan hebben. Voor de criti-
cus: er dankbaar uit citeren. (2) Voor de 
interviewer: assertief  zijn, zoveel mogelijk 
de geïnterviewde onderbreken. Voor de 

geïnterviewde: achteraf  zeggen dat het 
interview een dwaze formule is.’ 
K.B.: Ja, dat zijn de gangbare clichés. 
Sommige dingen zijn toepasbaar op wat we 
deden, denk ik, jammer genoeg. Maar de 
meeste geïnterviewden waren tevreden. Er 
zijn maar twee mensen die geweigerd heb-
ben om het gesprek dat we met hen hadden 
te laten publiceren, jammer genoeg nadat 
de tekst al af  was.
C.V.G.: Een van hen was Jan Vercruysse. 
Kan daar ooit verandering in komen?
K.B.: Hij is overleden. 
C.V.G.: Ja, maar heeft hij daar testamentair 
iets over laten stipuleren?
K.B.: Nee, jammer genoeg niet. Hij heeft 
expliciet gezegd dat het interview niet gepu-
bliceerd mag worden. Nochtans hebben we 
ook die gesprekken meticuleus aangepakt. 
Gedetailleerder kon niet.
C.V.G.: Zijn er specifieke passages waar hij 
problemen mee had, of  stond gewoon het 
idee zelf  hem tegen? 
K.B.: Het idee zelf  niet, want hij had ermee 
ingestemd om met ons te praten, en daar 
hadden we nooit op durven rekenen. Hij 
stemde toe, we begonnen eraan, en in totaal 
voerden we acht gesprekken van elk onge-
veer 2,5 uur. We maakten een tekst, we 
stuurden die op, en hij zei: ‘Dat ben ik niet.’ 
Dat was voor hem het probleem, het kwam 
op hem over als een te geredigeerde tekst. 
Hij heeft toen om de transcripties gevraagd, 
maar dat ging om een berg papier van in 
totaal 150 bladzijden. We hebben die naar 
hem opgestuurd, maar we hebben vervol-
gens niets meer vernomen.
C.V.G.: Als je kijkt naar de thema’s die in De 
Witte Raaf  in de jaren negentig aan bod zijn 
gekomen, dan kan je zeggen dat het onder 
jouw leiding een uitgesproken kunsttheore-
tisch tijdschrift was. Toch ben je, na het 
einde van je mandaat als directeur van de 
Jan van Eyck Academie in 2011, en eigen-
lijk al vroeger, kunstgeschiedenis gaan 
bedrijven. Literatuur en theorie zijn op de 
achtergrond geraakt.
K.B.: Dat is terug te voeren op twee ervarin-
gen. Belangrijk was ten eerste – zoals ik 
zonet vertelde – het gesprek met Guillaume 
Bijl en de interviews met alle andere kunste-
naars. We konden niet anders dan tot de 
conclusie komen dat er op het vlak van de 
Belgische kunstgeschiedenis – eigenlijk: de 
geschiedenis van de kunst in België – nog 
bergen werk te verzetten zijn. Een tweede 
belangrijk moment was de publicatie van 
het boek van Flor Bex in 2001, Kunst in 
België na 1975. Dat boek is de allergrootste 
aanfluiting van wat kunstgeschiedenis zou 
moeten zijn. Dirk en ik hebben dat boek 
besproken, en we hebben ook beseft: we 
gaan het zelf  moeten doen, we kunnen dat 
niet zomaar laten liggen. Om die twee rede-
nen hebben we besloten om ons te storten 

op de geschiedenis van de kunst in België.
C.V.G. Is het interview niet juist een weten-
schappelijke manier om kunstgeschiedenis 
te bedrijven? Je zei net nog dat kunstge-
schiedenis geen wetenschap is.
D.R.: Orale geschiedenis is een vorm van 
empirie.
C.V.G.: Ja, precies, je lijkt in die interviews, 
en ook nu in je onderzoek naar de geschie-
denis van het S.M.A.K., onomstotelijke fei-
ten te willen vaststellen.
K.B.: Ik zal zeker niet ontkennen dat ik die 
ambitie heb, maar tegelijkertijd ben ik mij 
ten zeerste bewust van de fundamentele 
subjectiviteit die dit soort onderzoek door-
kruist. Dit werk is altijd wezenlijk onaf. 
Maar dat weerhoudt er mij niet van om te 
pogen tot op het bot te gaan.
D.R.: Dat theorie en misschien ook kritiek 
naar de achtergrond verdwijnen, bijvoor-
beeld bij Guillaume Bijl, bij Vogelaar en 
Raster, maar ook bij jou: heeft dat niet 
gewoon met leeftijd te maken?
K.B.: Ik laat dat oordeel graag aan jullie over. 
O.L.: Ik vraag me af  of  je milder bent gewor-
den. Je hebt eind 2017 een recensie gepubli-
ceerd in De Witte Raaf  van het boek van 
Marleen Brock, STUK, een geschiedenis 
1977–2015. Dat was niet bepaald een posi-
tief  stuk.
K.B.: Ja, dat klopt, daar ben ik met de botte 
bijl ingevlogen – zo bot en zo kort mogelijk.
D.R.: Het is een vermogen of  een talent op 
zich: je ergens kwaad over te kunnen maken 
en dat dan lang genoeg te blijven om het op 
te schrijven. Dat is een voorwaarde voor kri-
tiek, die emotie.
K.B.: Als ik echt kwaad word, dan mag het 
gehoord worden, vind ik. Wat zou het voor 
zin hebben om dat omfloerst aan te pakken?
D.R.: Al deze kwesties, alles wat we tijdens 
dit interview besproken hebben: het zijn 
dingen waar elke tijdschriftredactie in meer 
of  mindere mate tegenaan loopt, maar die 
zelden besproken worden, ook elders niet. 
Er zijn al weinig tijdschriftredacteurs, en ze 
werken doorgaans apart van elkaar, meest-
al thuis of  op een bureau. Leidt dat niet tot 
de eenzaamheid die je onvermijdelijk voelt 
als redacteur?
K.B.: Het is waar dat het maken van een 
tijdschrift en het redactieproces zelden 
onderwerp van gesprek zijn, maar ik heb me 
nooit eenzaam gevoeld, niet omdat ik elke 
week naar een vernissage ging of  iets derge-
lijks, maar gewoon omdat ik de vibraties 
voelde van wat we deden met het tijdschrift. 
Mijn tijd bij De Witte Raaf, de jaren negentig 
– dat waren de beste jaren van mijn leven.

Transcriptie: Pamela Uyttendaele

Catherine (Cateau) Robberechts (1964) 
is historica, vertaalster en publicist. Was 
van 1995 tot 2002 verantwoordelijk voor 
de publicaties bij de Vereniging van 
Tentoonstellingen van het Paleis voor 
Schone Kunsten. Verbonden aan het Team 
Vlaams Bouwmeester. 112

Liska Brams (1999) is studente kunstge-
schiedenis aan de Universiteit Gent.

Jef Geys (1943–2018) was een Belgisch 
kunstenaar die kunst maakte ondanks 
de kunst en de kunstwereld. Sinds 1958 
hield hij met een referentiesysteem een 
inventaris van zijn werk bij. Hij vestigde 
zich in Balen en gaf er ook les. Hij nam het 
Kempens informatieblad over en maakte er 
sinds 1968 speciale edities van om zijn ten-
toonstellingen te begeleiden. In 2009 ver-
tegenwoordigde hij België op de Biënnale 
van Venetië. 38, 76, 116, 155, 166, 176

Walter Van den Broeck (1941) is een 
Belgisch roman- en toneelschrijver. In 1965 
richtte hij samen met Frans Depeuter en 
Robin Hannelore het literaire tijdschrift 
Heibel op, ‘het blad zonder blad (voor de 
mond)’. In 1979 werd hij redactielid van 
Nieuw Vlaams Tijdschrift. Schreef onder 
meer de caleidoscopische roman 362.880 
x Jef Geys (1970), het toneelstuk Groenten 
uit Balen (1972), de roman Brief aan 
Boudewijn (1980) en de vierdelige cyclus 
Het beleg van Laken (1985–1992).

Dirk Boes (1957) is een Belgisch kunste-
naar. Studeerde vrije grafiek aan Sint-Lucas 
Gent. Samen met Willy Peters oprichter 
van galerie De Oorzaak & Zn. in Turnhout. 
Omschreef zijn abstract geometrische 
schilderijen als ‘immanent’ en ‘integer’, 
maar laat liever nog het werk zelf spreken. 
In 1986 nam hij deel aan Antichambre in 
Gent. 40

Rémy Zaugg (1943–2005) was een 
Zwitsers kunstenaar. Maakte schilderijen, 
werken op papier, publieke sculpturen, 
tentoonstelllingen, boeken, stadsanalyses 
en architectuurontwerpen, en schreef ook 
theoretische teksten. Cureerde in 1991 
een overzichtstentoonstelling van het werk 
van Alberto Giacometti in het Musée d’Art 
moderne de la ville de Paris. Nam in 2000 
deel aan Orbis Terrarum in het Plantin 
Moretus Museum in Antwerpen. 43, 44, 148

Daniel Buren (1938) is een Frans kunste-
naar. Door in kamers, musea en gebouwen 
een regelmatig streeppatroon op muren 
of gevels aan te brengen, vestigt hij de 
aandacht op de plek waar iets gebeurt 
of geproduceerd wordt, en op de gevol-
gen daarvan. In 1986 nam hij deel aan 
Chambres d’Amis en realiseerde hij een 
kunstwerk op de binnenplaats van het 
Palais-Royal in Parijs. In 1991 verscheen 
Les Écrits (1965-1990). 49, 63, 99, 112, 
113, 124, 136, 181

Ria Pacquée (1954) is een Belgisch perfor-
mancekunstenaar. Werd bekend in de jaren 
tachtig en negentig met optredens van de 
door haarzelf belichaamde personages 
‘Madame’ en ‘IT’. Sinds de jaren negentig 
maakt ze voornamelijk videokunst en foto’s. 
In 2018 toonde De Warande in Turnhout 
met SLAM, RAMBLE, PERFORM een over-
zicht van haar oeuvre. 137, 138, 195

Lili Dujourie (1941) is een Belgisch 
kunstenaar. Studeerde schilderkunst en 
beeldhouwen aan de Académie Royale 
des Beaux-Arts in Brussel. Maakt voorna-
melijk sculpturen, schilderijen en video. 
Tentoonstellingen in Bozar in Brussel 
(2005), in het Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía in Madrid (2011) en in 
S.M.A.K. in Gent en Mu.ZEE in Oostende 
(2015). 124, 126, 173, 176

Sonsbeek 93 vond plaats van 5 juni tot 26 
september 1993 in Arnhem en werd gecu-
reerd door Valerie Smith – de eerste open-
luchttentoonstelling in Park Sonsbeek werd 
georganiseerd in 1949. Smith baseerde het 
tentoonstellingsconcept op drie ‘ringen’: 
het park Sonsbeek als recreatiemilieu, 
de stad Arnhem als stedelijk milieu en de 
polder Meinerswijk als landschappelijk 
milieu. 45, 46, 96

Guillaume Bijl (1946) is een Belgisch 
kunste naar die woont en werkt in 
Antwerpen. Doceerde in Maastricht, 

Hamburg en Münster. Hij heeft zijn werk 
opgedeeld in categorieën: Transformatie-
Installaties, Situatie-Installaties, Sorry-
Installaties en Composities. Vele van zijn 
installaties tonen op humoristische wijze 
het artificiële (en commerciële) karakter 
van de werkelijkheid. Voor Documenta IX 
in 1992 maakte hij een wassenbeelden-
museum. In mei 1987 stelde Bijl tentoon in 
galerie Kunst-zicht, in het restaurant van de 
Universiteit Gent in de Overpoortstraat. 61, 
76, 112, 113, 159

Marleen Brock is cultuurhistorica. Ze won 
in 2010 zowel de Taalunie Scriptieprijs als 
de Scriptieprijs van de werkgroep acht-
tiende eeuw voor Groningse studenten 
op reis. Natuur- en landschapsbeleving 
aan het begin van de negentiende eeuw. 
Promoveerde in 2015 aan de KULeuven op 
een proefschrift over de geschiedenis van 
kunstencentrum STUK in Leuven, waarvan 
de handelseditie STUK, een geschiedenis. 
1977–2015 verscheen bij Hannibal.

Samenstelling: Oriana Lemmens, 
Christophe Van Gerrewey, Daniël Rovers. 
Vetgedrukte nummers verwijzen naar de 
bijhorende nummers van De Witte Raaf, 
te consulteren via het archief: www.dewit-
teraaf.be. De afbeeldingen zijn afkom-
stig uit persoonlijke collecties of uit de 
Universiteitsbibliotheek Gent.
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De Collectie (1)
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9 
20

19
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

Generate
Erik Pape, Dieter Mammel, 
Tobias Lengkeek (Schilderijen)

open op afspraak t/m 18/08

Philip Akkerman, Cedric ter Bals 
(tekeningen + presentatie album 
Oskar von Balz Tagebuch)

01/09–29/09

WEST DEN HAAG
Location: Former American Embassy 
Lange Voorhout 102 
ma–zo 12:00–18:00
www.westdenhaag.com

Time - Life
Tehching Hsieh

t/m 16/02

The Vault
Korpys / Löffler

t/m 01/09

From Typography 
to Grammatography
Alphabetum Ii

t/m 06/10

Folds: Reparative Reading 
Of The Event
Pia Louwerens icw Sven Dehens

11/07

Architectuur rondleidingen
Elke zondag

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

ZOMER SLUITING
08/07–07/09

PP-13: ROSY-FINGERED DATA
Jouke Kleerebezem

08/09–03/11

HOOGTIJ #58
27/09, 19:00–23:00

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

But thy eternal summer shall not 
fade
Michel Hoogervorst, Ton van Kints, 
Mat van der Heijden, Joncquil, 
Geert Baas

t/m 21/07

Op afspraak
22/07–30/07

ZOMER SLUITING
01/08–30/08

EN PASSANT
D.D. Trans (Solo tentoonstelling)

08/09–06/10
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PRIJS VOOR BEELDHOUWKUNST
OPROEP TOT KANDIDATUUR

Sinds 2001 organiseert Stichting Marie-Louise JACQUES, een Stichting voor de Promotie  
van Belgische hedendaagse beeldhouwkunst, een jaarlijkse prijs voor beeldhouwkunst.  
Deze prijs, voor een bedrag van 9.000,00 €, alle kosten inbegrepen, wordt toegekend aan een 
beeldhouwer met de Belgische nationaliteit of die minstens een jaar in België gevestigd is en 
minstens 30 jaar is op de datum van de verzending van de kandidatuur. 

Onder beeldhouwkunst begrijpt de Stichting: elke ruimtelijke creatie die gebruik maakt van  
de drie dimensies, alle technieken, materialen of dragers mogelijk. 

De Prijs wordt toegekend door een jury samengesteld uit kunstenaars overeenkomstig de 
statuten van de Stichting Marie-Louise Jacques. 

Om in aanmerking te komen voor de Prijs 2019 van de Stichting moeten de dossiers van 
de kandidaten ten minste de volgende info bevatten:

– het sollicitatieformulier; 
– een volledig CV van de kunstenaar;
– minstens 5 werken, voorgesteld bij wijze van foto, op papier of digitale wijze;
– een beschrijving (in Frans) van de algemene praktijk en de werken;
– een kopie van de identiteitskaart.

Alle kandidaturen moeten ten laatste op 13 november 2019 op het volgende adres 
toegekomen zijn: 

Secrétariat de la Fondation Marie-Louise JACQUES
Madame Hélène Martiat
5 rue du Moulin
5670 MAZEE
www.fmlj.be 

Voor alle bijkomende inlichtingen of de aanvraag van het reglement van de Prijs: hma@fmlj.be

 FMLJ
Fondation 
Marie-Louise 
JACQUES

De Prijs van de Stichting Marie-Louise JACQUES 2018 werd toegekend aan Xavier MARY 
De vermelding Marc FEULIEN 2018 werd toegekend aan Adrien TIRTIAUX

De Prijs van de Stichting Marie-Louise JACQUES 2017 werd toegekend aan Renato NICOLODI
De vermelding Marc FEULIEN 2017 werd toegekend aan Berten JAEKERS

Adrien TIRTIAUX Xavier MARY
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25 Beeldende kunst

Mario García Torres. Illusion Brought 
Me Here
 Paul Willemsen
Dürer ©. Selections from the Sunaert 
Collection
 Christophe Van Gerrewey
Walid Raad. Let’s be honest, the weather 
helped
 Dominic van den Boogerd
The Otolith Group. Xenogenesis
 Zippora Elders
Nil Yalter. Exile Is a Hard Job
 Rudi Laermans 
Eileen Quinlan. Wait for It
 Steven Humblet

Jeunes Artistes en Europe.  
Les Métamorphoses
 Christophe Van Gerrewey
I, I, I, I, I, I, I, Kathy Acker
 Tessel Veneboer
May You Live In Interesting Times
 Evelyn Simons

38 Boekbesprekingen

Dit is een vertaling van zeven jaar 
online archief Mister Motley
 Daniël Rovers

Beeldende kunst
Mario García Torres. Illusion Brought Me Here. De 
Mexicaanse kunstenaar Mario García Torres (1975) maakt 
deel uit van een aanzienlijke groep kunstenaars die inspira-
tie putten uit dode materie: archiefmateriaal, onderge-
sneeuwde historische gebeurtenissen. García Torres culti-
veert binnen die groep zorgvuldig een eigen niche van 
‘kunst over kunst’. Bij voorkeur grasduint hij daarbij in de 
archivalische krochten van de conceptuele kunst, waaruit 
hij biografische eigenaardigheden over kunstenaars of  
onvermoede, apocriefe anekdotes opduikelt. Voor een bij-
drage aan Carolyn Christov-Bakargievs dOCUMENTA (13) 
uit 2012 ging hij in Kabul op zoek naar One Hotel, een pen-
sion dat arte-poverakunstenaar Alighiero Boetti daar uit-
baatte van 1971 tot 1977. Of  zijn essayistisch-forensisch 
onderzoek naar overblijfselen van die plek, dat vertrok van 
oude foto’s, al dan niet leidde tot een tastbaar restant, deed 
– en doet – er niet toe. García Torres’ werk kenmerkt zich als 
een persoonlijke drift in de realiteit, als een proces van 
omdolen.
 In de onderzoekskunst vaak voorkomende stijlfiguren als 
pastiche of  imitatie tref  je bij García Torres amper aan. 
Waar het hem om gaat, is samenhang scheppen uit los-
staande elementen door te speculeren en te fabuleren. Als 
meester in randgeschiedenissen en bijzonderheden die geen 
deel uitmaken van de officiële kunsthistorische canon, 
voegt hij fictieve elementen en persoonlijke bespiegelingen 
toe om tot een vorm van augmented reality te komen. Niet 
verwonderlijk dat bijvoorbeeld brieven gericht aan overle-
den kunstenaars een subgenre vormen in zijn werk. Aan 
gene zijde van het graf  behoren onder meer schilder 
Hermenegildo Bustos, schilder en auteur Gerardo Murillo 
(aka Dr. Atl), Amerikaans conceptueel kunstenaar 
Christopher D’Arcangelo en componist Conlon Nancarrow 
tot de geadresseerden. Alighiero Boetti krijgt dan weer van-
uit Afghanistan een reeks fictieve faxen toegezonden. Stuk 
voor stuk zijn het vrijbrieven die zonder weerwoord blijven. 
Of  iets al dan niet waar is, blijkt voor García Torres van 
ondergeschikt belang. Zijn werk is bewust speculatief, zoals 
in Wiels wordt geïllustreerd door Falling Together in Time, 
een recente video in de stijl van een fake documentary. De 
oude hit Jump van de Amerikaanse groep Van Halen geeft 
aanleiding tot een niet van humor gespeende collage – of  
beter: cascade – van verzonnen toevalligheden. Een voi-
ce-over praat YouTube-fragmenten zonder oorzakelijk ver-
band als een causale ketting aan elkaar. Het zijn voorvallen 
die associatief  gerelateerd kunnen worden aan de rockband 
of  het nummer.
 Met Illusion Brought Me Here brengt Wiels een overzichts-
tentoonstelling van García Torres in coproductie met het 
Walker Art Center in Minneapolis, waar de retrospectieve 
eerder dit jaar te zien was. Naast essays die ingaan op enke-
le sleutelwerken, biedt de begeleidende catalogus een 
beschrijving van een selectie van vijftig werken (toepasse-
lijk als een ‘incomplete catalogue of  works’ bestempeld) die 
gerealiseerd werden tussen 2003 en 2019. Het Walker Art 
Center toonde daar een aanzienlijk deel van, mede door 
parallel met de expositie het videowerk van de kunstenaar 
te vertonen. In Brussel valt het aanbod beknopter uit. Dit 
niet alleen bij gebrek aan een aparte filminfrastructuur, 
maar ook omdat Wiels slechts een van zijn drie plateaus 
inruimt voor de tentoonstelling. Op een totaal van vijftien 
zijn er op de keper beschouwd slechts tien volwaardige wer-
ken te zien. De vijf  andere hebben iets van alibi’s of  kunst-
grepen: decollages van in de loop van de tijd over elkaar 
geplakte tentoonstellingsaffiches van de Kunsthalle Zürich, 
videopaintings en offsetdrukken die refereren aan projecten 
die ofwel ruimtelijk of  als video bestaan. De videopaintings 
stellen middels een handigheidje afwezige videowerken 
aanwezig. Op een houten rek stapelt de kunstenaar blauw 
geschilderde doeken met daarop in witte belettering telkens 
een titel en URL. Die links verwijzen bezoekers in het bezit 
van een smartphone door naar Vimeo-pagina’s. 
 García Torres vatte zijn over twee steden gespreide werk-
overzicht op als modules. In Wiels nam hij een aantal wer-
ken op die in verband staan met de stad Brussel – de stad als 
historisch kader voor de conceptuele kunst. Zo reactiveert 
de kunstenaar het ooit werkende telefoonnummer van 
Marcel Broodthaers’ imaginaire Musée d’art Moderne, 
Département des Aigles. Wie dit nummer belt, hoort enkel de 
telefoon overgaan. De uit 34 zwart-witdia’s bestaande pro-
jectie Shot of  Grace with Alighiero Boetti Haircut Style 

(Brussels), waar de nog jonge kunstenaar in 2004 in de 
Vooruitgangstraat tussen tramsporen weg danst van de 
camera, refereert dan weer ludiek aan David Lamelas’ tien-
delige fotoreeks Antwerp-Brussels (People + Time) uit 1969. 
Met Lamelas en Broodthaers heeft García Torres een zekere 
speelsheid, lichtvoetigheid, zelfs snaaksheid gemeen. Die 
affiliatie met de conceptuele kunst – met uitzondering van 
de rigide theoretisch-linguïstische strekkingen – verwoord-

de García Torres zelf  in de video Sing Like Baldessari 
(Freestyle): ‘Conceptual artists are mystics rather than rati-
onalists. They leap to conclusions that logic cannot reach.’
 Met een kwart van de ruimte neemt Sounds Like Isolation 
to Me (2014) een centrale plaats in. Deze mega-installatie 
verwijst naar het werk van de tot Mexicaans staatsburger 
genaturaliseerde Amerikaanse avant-gardecomponist 
Colon Nancarrow (1912-1997). Nancarrow was een man 

&  juli – augustus 2019
jaargang 34200

38 Nieuwsberichten
 Wissels
 Lezingen
 Tentoonstellingsagenda

43 Colofon

Mario García Torres, Shot of  Grace with Alighiero Boetti Haircut Style (Brussels), 2004
© Jan Mot, Brussel

‘Mario García Torres. Illusion Brought Me Here’
Wiels, Brussel, 2019, foto Kristien Daem 
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De vrijgevochten muzen  
Delphine Seyrig, 

tussen film en 
feministische videokunst

Expositie
5 juli — 22 september 2019

Villeneuve d’Ascq 
Frankrijk  

Het LaM is een openbare instelling van culturele samenwerking met als leden MEL, de stad Villeneuve d’Ascq en de Franse staat
Delphine Seyrig en Viva tijdens de opnames van Wees mooi en zwijg in 1975. Archief Seyrig

www.musee-lam.fr

7 September — 
3 November 2019

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

Justus van Effenstraat 44, 
Rotterdam

The Water
Party
A Solo Exhibition 
by David Bernstein

Honorary
Vertebrate Club

A Group Exhibition on
Tentacular Thinking

Aafke Bennema
Caz Egelie

Florian en Michael Quistrebert
Frank Koolen

Hans Walraven
Hilde Onis

Hester Oerlemans
Jaap Kroneman

Karel van der Eijk
Karin Kuiper

Lieven Hendriks
Lily van der Stokker

Nel Aerts
Wilfried Nijhof

Willem de Haan
Wang & Söderström

samengesteld door: 
Karin Kuiper, Janneke Bergmans, 
Mireille Tap en Rob Groot Zevert

omstand
van Oldenbarneveldtstraat 92A Arnhem
Open: zaterdag / zondag van 12:00 - 17:00
en op afspraak voor groepen via info@omstand.

6 juli t/m 

25 augustus  

umenta
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met een bewogen links-activistische politieke biografie, die 
tijdens zijn Mexicaanse ballingschap lang in relatief  isole-
ment leefde. Hij geldt als een sleutelfiguur in de twintig-
ste-eeuwse muziek. Hij componeerde hoofdzakelijk voor 
player piano (of  pianola), een geautomatiseerde piano die 
op geperforeerd papier vastgelegde muziek afspeelt. Met 
behulp van tal van artefacten, documenten en brieven in 
vitrinekasten (waarvan slechts enkele originele documen-
ten), alsook voorwerpen en kunstwerken die ‘zouden heb-
ben kunnen bestaan’ gaat García Torres in dit museografi-
sche essay opnieuw de speculatieve toer op. Hij betrekt 
uiteenlopende (temporele) realiteiten op elkaar. Door 
Nancarrow in verband te brengen met beeldende kunste-
naars als Lucio Fontana, Mathias Goeritz, Dieter Roth of  
Marcel Duchamp demonstreert hij wat een culturele 
geschiedenis van de perforatie had kunnen inhouden.
 Spijtig is dat García Torres technologisch-maatschappe-
lijke aspecten van de automatisch spelende piano terzijde 
laat liggen. De overeenkomsten van het perforatiemecha-
nisme bij de pianola met het mechanisme van het jacquard-
getouw (waar kunstenaars als Stan Douglas en Matthieu 
Laurette rond werkten) of  het ponskaartensysteem van de 
eerste computers blijven onopgemerkt. Verwonderlijk is dat 
niet. Voor García Torres leidt het primaat van de kunst tot 
zelfreferentialiteit en zelfgenoegzaamheid. Enerzijds is zijn 
werk veelzijdig en zijn ‘reis door de kunst’, zoals hij die zelf  
noemt, vindingrijk. Anderzijds stoort de vrijblijvendheid 
ervan.  Paul Willemsen

p  Mario García Torres. Illusion Brought Me Here, tot 18 
augustus in Wiels, Van Volxemlaan 254, 1190 Brussel.

Dürer ©. Selections from the Sunaert Collection. Het 
Vandenhove Centrum voor architectuur en kunst van de 
Universiteit Gent opende begin 2018, naast de 
Universiteitsbibliotheek van Henry Van de Velde. Architect 
Charles Vandenhove (1927–2019) stelde zelf  de middelen 
ter beschikking om het gebouw te realiseren. Daarnaast 
schonk hij zijn collectie kunstwerken – voornamelijk schil-
derijen van naoorlogse kunstenaars, zoals Pierre 
Alechinsky, Anselm Kiefer, Niele Toroni en Léon Wuidar – 
aan de universiteit. Het Centrum, dat geleid wordt door Bart 
Verschaffel, Wouter Davidts en Steven Jacobs, organiseert 
tentoonstellingen (voornamelijk op de tweede verdieping), 
biedt studenten architectuur en kunstwetenschappen (op 
de eerste verdieping) de mogelijkheid om met tentoonstel-
lingen te experimenteren, en heeft (op de gelijkvloerse ver-
dieping) een auditorium voor lezingen, symposia en docto-
raatspresentaties. De tentoonstellingen hebben, van ver of  
van dichtbij, een band met de universiteit. Vaak worden er 
stukken uit de even rijke als onontgonnen universiteitscol-
lectie getoond; eind 2018 werd een ruime selectie uit het 
archief  van Louis Roelandt geëxposeerd, de negentien-
de-eeuwse architect van onder meer de universiteitsaula en 
het Gentse gerechtsgebouw. Geregeld staat onderzoekswerk 
centraal, en na de zomer zijn er tentoonstellingen gepland 
over de geschiedenis van de Open Oproep van de Vlaams 
Bouwmeester (de architectuurwedstrijd voor publieke 
bouwopdrachten), en over een klein maar bijzonder gedeel-
te van de bibliotheek van dichter Willy Roggeman.
 Het gebouw van Vandenhove is, zoals zijn gehele oeuvre, 
waardig, klassiek en sereen – misschien in te hoge mate. De 
architect heeft zijn gebouwen altijd als het ware laten vol-
tooien en verlevendigen door artistieke interventies (van 
Sol LeWitt, bijvoorbeeld, of  van Marlene Dumas, in het 
Paleis van Justitie van Den Bosch), als tegengewicht voor 
een bij momenten haast funeraire sfeer. Het centrum in 
Gent biedt plaats voor incidentele interventies – het is een 
werk-, presentatie- en tentoonstellingsruimte – maar zeker 
in het auditorium zou een permanent fresco, een glasraam 
of  een fotoreeks welkom zijn. De mooiste, meest genereuze 
ruimte is de tentoonstellingszaal boven, vooral dankzij vier 
puntige dakkapellen, die op kalme wijze natuurlijk licht 
binnenlaten. Dat licht werd om ‘conservatorische’ redenen 
grotendeels geweerd in de recentste tentoonstelling vlak 
voor de zomer, samengesteld door Noam Andrews, een 
kunsthistoricus die aan Harvard promoveerde met een stu-
die over geometrische veelvlakken in de zestiende-eeuwse 
tekenkunst. Andrews leidde vorig jaar aan de Universiteit 
Gent een seminarie over iconologie. Samen met een tiental 
masterstudenten kunstgeschiedenis bestudeerde hij een 
zestigtal prenten in de universiteitscollectie die aan Albrecht 
Dürer (1471–1528) gerelateerd zijn.
 De prenten maken deel uit van de omvangrijke verzame-
ling die Adolf  Pieter Sunaert (1825–1876), een vergeten 
schilder en professor geometrie aan de Gentse academie, 
vlak voor zijn dood aan de universiteit schonk – een zoveel-
ste bewijs van de talrijke onderbelichte schatten in de 
Belgische (kunst)geschiedenis (en in lokale archieven). 
Iconologisch kunnen de werkzaamheden van Andrews ver-
volgens echter niet genoemd worden: zoals blijkt uit het 
voorwoord in de catalogus, heeft hij zich samen met de stu-
denten vooral geconcentreerd op de authenticiteit en de ori-
ginaliteit van deze prenten, eerder dan op hun betekenis of  
hun cultuurhistorische context. Het zijn ingewikkelde dis-
cussies, maar verschillende prenten blijken, aldus Andrews, 
onterecht aan Dürer toegeschreven, bijvoorbeeld omdat er 
een grassprietje in ontbreekt dat wel voorkomt in het origi-
neel, of  omdat hier en daar contouren zijn afgezwakt, en 
plooien zwaarder zijn aangezet dan Dürer zou hebben 
gedaan. Dürers prenten zijn uniek omdat ze vreemd zijn: de 
figuren worden hoekig, donker, star weergegeven; mensen 
lijken haperende robotten, want hun bewegingen stokken, 
alsof  ze niet anders kunnen dan verstenen, omdat ze besef-

fen dat redenen voor beweging altijd drogredenen zijn. 
Fantastisch voorbeeld, op deze tentoonstelling, is de ver-
moeide Sint-Christoffel uit 1511, die door de kleine Jezus op 
zijn schouders bijna pesterig aan het haar wordt getrokken. 
In de reproducties in latere eeuwen werden de prenten, 
parallel aan het zich verder ontplooiend humanisme, zach-
ter en zoeter. Er was sprake van een ware ‘Dürerindustrie’: 
enerzijds werden prenten zonder gêne als verbeterde 
Dürerkopieën gepresenteerd, bijvoorbeeld – in de late zes-
tiende en vroege zeventiende eeuw – door de Antwerpse 
familie Wierix; anderzijds was het in die periode moeilijker 
om echt van vals te onderscheiden, gewoon omdat de origi-
nelen, anders dan voor Andrews en zijn studenten, meestal 
buiten handbereik lagen.
 Zou auteurschap een bekommernis geweest zijn, toen? En 
is het dat vandaag? In de tentoonstelling in het Centrum 
Vandenhove, gevuld met echte, braaf  gekopieerde, snoeve-
rig overtroffen of  gewiekst vervalste Dürers, bleef  de kracht 
van de prenten overeind. Afkomstig uit een tijdperk en een 
universum zo ver verwijderd van vandaag, benaderen ze 
van de weeromstuit onze bij momenten onbegrijpelijke 
actualiteit. Bijna alle prenten in de Sunaertcollectie hebben 
een religieus onderwerp: Dürer maakte reeksen over de 
Apocalyps, de laatste dagen van Jezus, of  het leven van 
Maria. Godsdienst, evenwel, biedt bij hem nooit zomaar 
hoop of  geruststelling; op één vroege prent uit 1498 zit een 
grijnzende aap aan de voeten van Maria en Jezus, en met 
krankzinnige, schele ogen staart hij de toeschouwer recht 
in het gezicht. De mannen bij Dürer zijn haast zonder uit-
zondering stokoud, grijs, gerimpeld, en met kringen onder 
de ogen; vrouwen keren hen probleemloos en begrijpelijker-
wijze de rug toe. De Jozeffiguur die na de vlucht naar Egypte 
zijn timmermanswerkzaamheden staat uit te voeren, is de 
pensioengerechtigde leeftijd ver voorbij; de dood is voor 
hem een genade die maar niet wil toeslaan. Dürer, om het 
heel beknopt te stellen, was bang; zijn prenten tonen een 
middeleeuwse wereld en een maatschappij die zich ver in de 
toegevoegde tijd bevindt, en die enerzijds droomt van orde, 
geometrie, wedergeboorte en moderniteit, maar anderzijds 
vreest voor de ondergang en de Apocalyps, en daar soms 

zelfs naar verlangt, gewoon omdat alles dan eindelijk achter 
de rug zal zijn. Het zou kunnen dat het tijdperk ná Dürer – 
vijf  eeuwen lang – ondertussen op z’n einde loopt. In dat 
geval is hij onze ultieme tijdgenoot, maar dan in spiegel-
beeld, in omgekeerde richting. Christophe Van Gerrewey

p Dürer ©. Selections from the Sunaert Collection was tot 22 
juni te zien in Vandenhove Centrum voor architectuur en 
kunst, Rozier 1, 9000 Gent.

Walid Raad. Let’s be honest, the weather helped. De 
installatie Les Louvres and/or Kicking the Dead (2018) op de 
tentoonstelling van de Libanees-Amerikaanse kunstenaar 
Walid Raad (1967) in het Stedelijk Museum maakt deel uit 
van een performance die op gezette tijden wordt opgevoerd. 
Dat optreden begint in een donker zaaltje ernaast met een 
powerpointpresentatie. Raad vertelt enthousiast hoe hij een 
baan kreeg aan de Cooper Union in New York, een kunst-
academie gesticht door een filantroop en gefinancierd uit 
speculatie met onroerend goed, waar studenten tot aan de 
bankencrisis van 2008 kosteloos een opleiding konden vol-
gen. Aan de hand van grappige infographics volgt een wijd-
lopig betoog over hoogbouw en hoogmoed, architecten en 
vastgoedbaronnen. Het verhaal gaat ook over kunst als 
prestigeobject, over Franse, Duitse en Arabische verzame-
laars, ondergrondse kunsttransporten onder het Louvre en 
het miljoenencontract dat het wereldberoemde museum 
afsloot met Abu Dhabi. Zelfs de transpiratie van de bouw-
vakkers die een nieuw museum in de Golfstaat bouwden, 
komt aan bod. Vervolgens neemt de kunstenaar het publiek 
mee naar de installatie in de zaal ernaast. Wijzend op de 
werken vertelt Raad over de opkomst van de Arabische 
kunstwereld en de mysterieuze gebeurtenissen die daarmee 
gepaard gaan: sculpturen van figuren die tijdens het ver-
voer van Parijs naar Abu Dhabi op onverklaarbare wijze 
van gezicht zijn gewisseld, kunstvoorwerpen die bij aan-
komst in het emiraat geen schaduw meer blijken te hebben. 
Het hilarische relaas leidt tot de conclusie dat Raad in zijn 
nieuwe baan op de loonlijst van Arabische oliesjeiks moet 
zijn beland.
 Rondleidingen, presentaties, tekstbordjes, fotodocumen-
tatie, een depot – het instrumentarium van het museum is 
hier het gereedschap van de kunstenaar geworden. Elke 
sculptuur, video, installatie en fotoserie op de tentoonstel-
ling wordt geïntroduceerd met een tekst van de kunstenaar, 
die onlosmakelijk onderdeel is van het werk. Leunend op de 
autoriteit van het museum hoopt de verteller zijn geloof-
waardigheid te vergroten, al weet hij als geen ander dat zijn 
toelichtingen te gek voor woorden zijn. 
 Neem de oude schilderijen die met de achterkant naar 
voren hangen, beplakt met tekeningen en schilderingen op 
papier. ‘Het werk van Marwan Kassab-Bachi, een van de 
productiefste Arabische kunstschilders, is nog nooit in het 
Stedelijk Museum geëxposeerd,’ meldt de wandtekst. ‘Toch 
werden er drieëntwintig tekeningen en schilderijen van 
hem aangetroffen op de achterkanten van ingelijste kunst-
werken in het depot van het museum. Het is nog onduidelijk 
of  deze werken van de hand van Marwan zelf  zijn, of  van 
een vriend, bewonderaar, geldschieter, criticaster of  laste-
raar.’ Het is de ironie ten top: worden er eens onbekende 
Arabische meesterwerken ontdekt, gaat het mogelijk om 
vervalsingen. 
 Ook de fotoseries en reeksen fotocollages houden het mid-
den tussen feit en fictie. De chaotische burgeroorlog in 
Libanon (1975-1991) vormt de achtergrond van deze wer-
ken. Bij Better be watching the clouds (2015) meldt Raad dat 
de Libanese inlichtingendienst in de oorlogsjaren codena-

‘Dürer ©. Selections from the Sunaert Collection’
Vandenhove Centrum, Universiteit Gent, 2019, foto Godfried Verschaffel

Albrecht Dürer, De Heilige Christoffel, 1511
Verzameling prenten Adolf  Pieter Sunaert, Universiteitsbibliotheek Gent
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men had gegeven aan politieke en militaire leiders, ontleend 
aan de inheemse flora. In digitale bewerkingen van botani-
sche foto’s is te zien hoe het grijnzende gelaat van Yasser 
Arafat welig tiert op het duizendblad, en prijkt de kop van 
Hosni Moebarak op het klein kaasjeskruid. De collages 
tonen hoe diep de paranoia tijdens de oorlog in het bewust-
zijn is doorgedrongen.
 Bij Let’s be honest, the weather helped (2006) schrijft de 
kunstenaar dat hij als tiener kogels en granaatscherven 
verzamelde, die hij lospeuterde uit de gevels van gebouwen. 
De vindplaatsen legde hij vast op foto’s, beplakt met felge-
kleurde stippen die corresponderen met de kleurcodes van 
de munitie. Pas jaren later drong het tot hem door dat zijn 
notitieboeken een complete inventaris vormen van de talrij-
ke landen die de strijdende partijen in Libanon hebben 
bevoorraad, van België tot Venezuela. 
 De foto’s van etalages in Beirut maakte de kunstenaar in 
opdracht van zijn neef, lid van een plaatselijke militie. Raad 
waande zich al de trotse opvolger van Eugène Atget en 
Walker Evans, niet wetende dat hij voor zijn opdrachtgever 
de winkels in kaart bracht die weigerden ‘beschermings-
geld’ te betalen. Een andere fotoreeks gunt een blik in de 
agenda waarin Raads vader de vrije val van de Libanese 
munt bijhield, de prijsstijgingen van bouwmaterialen en 
het type van granaten die rondom zijn huis waren ingesla-
gen.
 Al deze series komen uit het archief  van het fictieve 
onderzoekscollectief  The Atlas Group, met Raad als enig lid. 
Ze documenteren de harde realiteit van de oorlog, ogen-
schijnlijk feitelijk en objectief, maar gefilterd door subjectie-
ve beleving en poëtische verbeelding.
 Het is een verademing te zien hoe kritisch engagement 
ook speels en humoristisch kan zijn. Met milde spot beziet 
Raad bijvoorbeeld de plaats van de kunst in oorlogstijd. Bij 
de grillig gevormde sculpturen, gemaakt van transportkis-
ten, vernemen we dat openbare monumenten in Beiroet bij 
het uitbreken van de strijd haastig werden ontmanteld en 
opgeborgen in kratten. Dertig jaar later werden de kisten 
verzameld om de monumenten weer op te bouwen, maar 

omdat instructies ontbraken, ontstonden de wonderlijkste 
bouwsels. Ook maakte de kunstenaar een zwartgallig ont-
werp voor een nieuw te bouwen museum in Beirut: een 
diepe schacht in de aarde, ergens uit te graven tussen het 
Museum of  Memorable Accidents en het Am I Dreaming 
Auction House. Een serie inkjetprints toont de bizarre 
camouflagepatronen die Libanese kunstenaars voor mili-
ties hebben ontworpen, ‘bijeengebracht door Farrid 
Farroukh, een even middelmatige als onbescheiden kunst-
schilder, die gepikeerd was dat hem niet was gevraagd zijn 
eigen ontwerpen in te dienen’ (Appendix 137, 2018). 
 Walid Raad toont zich in deze sterke, zorgvuldig samen-
gestelde tentoonstelling een meeslepend verteller die geraf-
fineerd gebruikmaakt van foto’s en footage. Met oog voor 
het kleine menselijke leed in al zijn absurde varianten, ont-
rafelt hij de verwevenheid tussen kunst, politiek en geld, 
juist nu de Arabische wereld zich via de kunst heeft gemengd 
in de strijd om de soft power. Dominic van den Boogerd 

p Walid Raad. Let’s be honest, the weather helped, tot 18 oktober 
in Stedelijk Museum, Museumplein 10, 1071 DJ Amsterdam.

The Otolith Group. Xenogenesis. Xenos en Genesis 
stammen allebei uit het Oudgrieks. Xenos verwijst naar 
vreemdeling: een buitenstaander, een vriend, een gast, een 
vijand uit een andere gemeenschap, een mogelijke god ver-
momd als onbekende bezoeker. Genesis betekent oorsprong 
of  herkomst, maar ook voortbrenging of  voortbrengsel. Het 
samengestelde woord Xenogenesis verwijst aldus naar een 
herkomst elders, maar ook naar afstammelingen en nako-
melingen die verschillen van hun ouders.
 Xenogenesis is de naam van de overzichtstentoonstelling 
van The Otolith Group die het Van Abbemuseum in de zomer 
van 2019 presenteert. Het kunstenaarscollectief  werd in 
2002 in Londen opgezet door kunstenaars en theoretici 
Anjalika Sagar en Kodwo Eshun. Sindsdien is hun werk 
wereldwijd te zien in musea en projectruimtes en op biënna-
les. The Otolith Group is verbonden met het afrofuturisme, 

een cultuurfilosofische stroming die de ontwikkeling van de 
Afrodiaspora in relatie plaatst tot technologische ontwikke-
lingen. Sciencefiction komt terug in zowel de vorm als de 
inhoud van hun praktijk. Overigens: een otoliet is een struc-
tuur in het binnenoor van onder meer mensen en beenvis-
sen, die een functie heeft in het waarnemen van geluid, ver-
snelling en zwaartekracht. In het Van Abbemuseum toont 
het collectief  tien uiteenlopende installaties, veelal met 
bewegend beeld, uit de afgelopen decennia.
 De titel verwijst ook naar Octavia E. Butlers (1947–2006) 
Xenogenesis-trilogie, uitgegeven tussen 1984 en 1989, 
inmiddels bekend onder de titel Lilith’s Brood. Lilith is de 
eerste geliefde van Adam, en ze is terug te voeren op orale 
tradities ouder dan de joodse. Deze mysterieuze, duistere 
vrouw gedroeg zich onwenselijk, wilde zich niet onderwer-
pen, en daarom werd uit Adams rib Eva geschapen: ‘moeder 
van al wat leeft’. De Lilith in Butlers trilogie is een personage 
dat de Apocalyps overleeft en mensen leidt in het mengen 
van hun DNA met een buitenaardse soort om te kunnen 
overleven. Genetische ontwikkeling en het creëren van 
hybride individuen en gemeenschappen is een thema bij 
Butler. 
 In de associatief  opgebouwde tentoonstelling duikt dit 
verhaal al dan niet expliciet op. De eerste zaal is betoverend 
en angstaanjagend tegelijk. De innemende video Anathema 
uit 2011 plaatst de kijker voor een lcd-touchscreen: hypno-
tiserende beelden van vloeibare kristallen, stedelijke infra-
structuur en relationele intimiteit vloeien in elkaar over – is 
de verleidelijke esthetiek van het technokapitalisme een uit-
komst of  een val? Even verderop is de film O Horizon uit 2018 
te zien, over de visionaire Visva-Bharatischool in India, waar 
verbinding tussen kunst, muziek, dans, ambacht, weten-
schap en natuur centraal staat. Medium Earth en Who Does 
the Earth Think It Is?, respectievelijk uit 2013 en 2014, ver-
kennen de visie van mensen op aardbevingen. 
Onwetenschappelijke voorspellingen van burgers onthullen 
een gebrek aan bewustzijn van de menselijke invloed op de 
aarde. Een voice-over omschrijft aardverschuivingen als de 
verstoorde communicatie tussen families van breuklijnen: 

‘Walid Raad. Let’s be honest, the weather helped’
Stedelijk Museum, Amsterdam, 2019, foto Gert Jan van Rooij 

STEFANOS ROKOS
NICK CAVE & THE BAD SEEDS

“It was extraordinary to stand in the studio and see the paintings for real – the grandeur of them, with all their 
congested details and terrifying blank spaces. I feel connected to the essence of them. I feel they are very close 
to the way I write lyrics – intense bursts of memory, ecstatic detail, sudden erotics, esoteric imagery; the forging 
of frozen narratives that hover about like dreams, haunted and strange and life-affirming.” 
- NICK CAVE

“A long time after my first hearing of «No More Shall We Part», I knew that the images that formed inside me 
when I first heard the songs of that album were still with me. And so, in 2015, more mature artistically, I  
decided that, for as long as it took, I would commit myself fully to the materialisation of an idea I had been 
developing for years: my aim was to attempt an entirely personal visual approach of «No More Shall We Part», 
creating fourteen paintings inspired by the fourteen tracks of the album - the original twelve songs and the two 
b-sides that were included in the limited edition release. Subsequently, I would very carefully transplant them 
into an art book, along with Antiopi Pantazi’s embroidery, which I would then edit myself for publication.” 
- STEFANOS ROKOS

Organised by the Bernaerts Gallery in Antwerp and hosted at Verlatstraat 20, the NMSWP exhibition is set to 
continue its journey following a successful opening at the Benaki Museum, in Athens.

BERNAERTS GALLERY
VERLATSTRAAT 20
2000 ANTWERP
WWW.MUSEUMSTRAAT25.BE
WWW.BERNAERTS.BE

NO MORE SHALL WE PART
14 paintings 17 years later
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de wereldkaart als een lichaam dat van pijn vertrekt. In de 
video The Third Part of  the Third Measure uit 2017, zien we de 
Afro-Amerikaanse componist-musicus Julius Eastman ‘con-
flict’ tot uitdrukking brengen in repeterende patronen. Het 
werk begint en eindigt met een beroemde speech van 
Eastman aan de Northwestern University in 1980. 
 Halverwege de tentoonstelling vinden we rijen en rijen 
van uitvergrote foto’s van postzegels, met daarop de eerste 
leiders van onafhankelijk geworden staten in Afrika en 
Azië. In the Year of  the Quiet Sun was in 2015 al te zien in 
Utrecht bij Casco. Daar was de verzameling zegels overwel-
digend en verwarrend. De kleine instelling kon het werk 
niet zo gepolijst tonen, het archief  van zegels voelde er onaf  
en onmogelijk. Hier in het museum – schoon, uitgebreid, 

gekaderd en uitgelicht – is dat anders. Xenogenesis lijkt deel 
uit te maken van een fantasiewereld die onze verwarring en 
verlangens vormgeeft en uitlegt, en daardoor bijna comfor-
tabel wordt.
 De buitenwereld dringt zich wel op in fragmenten uit film-
archieven over het verlangen naar een pan-Afrikaanse 
Unie en een Beweging van Niet-Gebonden Landen. Die frag-
menten resulteren in een al even ontroerend als onvoorstel-
baar geschiedenisverhaal. Net zo is het ideaal van toekom-
stige verbinding, en het erkennen van onderlinge 
afhankelijkheid, door de hele tentoonstelling voelbaar. De 
werken openen een mentale ruimte waarin te leven valt 
met een herkomst en een nageslacht in het onbekende; 
waar een versmelting van tijden en werelden denkbaar is; 

waar niets definitief  is, en waar het heden niet tot wanhoop 
hoeft te leiden. Meer nog dan vervreemding, biedt de ten-
toonstelling toevlucht: xenogenesis als soelaas, in plaats 
van als vraagstuk. Zippora Elders

p The Otolith Group. Xenogenesis, tot 18 augustus in Van 
Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, 5611 NH Eindhoven.

Nil Yalter. Exile Is a Hard Job. Het is een ondertussen 
ingeburgerde trend die de jongste Documenta van een offi-
cieel stempel voorzag: vergeten of  tot nog toe veronacht-
zaamde kunstenaars worden ‘herontdekt’ vanuit het stre-
ven om de canon feministisch of  postkoloniaal te corrigeren. 
Soms doet dat geforceerd aan en is er al snel de indruk dat 
de volatiele, immer op onbekende namen gespitste kunst-
markt regeert. Maar evengoed resulteert het in de kennis-
making met een tot nog toe marginaal oeuvre dat de her-
nieuwde aandacht verdient. Dat laatste geldt voor het werk 
van de autodidactische Turkse kunstenaar Nil Yalter 
(°1938), die sinds 1965 woont en werkt in Parijs.
 Yalter startte eind jaren zestig met abstract-geometrische 
schilderijen en switchte vervolgens in het spoor van mei ’68 
en de militaire coup in Turkije in 1971 naar multimediale, 
politiek geladen documentaire kunst. Tijdens de jaren 
zeventig maakte Yalter haar sterkste werk, dat dan ook de 
kern vormt van de overzichtstentoonstelling die recent in 
het Museum Ludwig in Keulen was te zien, en ondertussen 
doorreisde naar het Hessel Museum of  Art in New York. Het 
overgrote deel van Yalters werk uit deze periode zit op het 
kruispunt van feministische preoccupaties en een interesse 
voor migratie – en de bredere idee van nomadisme. Het ken-
merkt het heterogene karakter van Yalters artistieke prak-
tijk nadat ze de schilderkunst vaarwel zegde: bij elk nieuw 
project exploreert ze andere compositiemogelijkheden en 
(combinaties van) media.
 De titel van de tentoonstelling, Exile Is a Hard Job (een zin 
ontleend aan een gedicht van de Turkse revolutionaire 
dichter Nâzim Hikmet), laat de feministische signatuur van 
Yalters werk onbelicht, en beklemtoont de documentaire 
interesse voor de vaak structurele tussenpositie van de 
migrant(e). Die heeft het geboorteland verlaten voor een 
nieuwe woonplaats waar men geen thuis weet op te bou-
wen, omdat men er zich niet welkom voelt. Yalter vat die 
ervaring van ontheemd zijn bijzonder treffend in de instal-
latie Turkish Immigrants (1977-2016), een tegelijk geënga-
geerde en absorberende, bijwijlen zelfs ontroerende combi-
natie van tekeningen, foto’s, polaroids en acht video’s die 
worden getoond op kleine, ouderwets aandoende tv-scher-
men, opgesteld in een cirkel. Yalter spreekt hier zelf  van een 
‘toren van Babel’. 
 De zwart-witvideo’s uit de jaren zeventig vormen een ver-
haal dat begint met beelden van armoede in Istanbul: een 
vrouw die kleren wast door er met de voeten overheen te 
stappen, armoedig geklede kinderen (die een camera duide-
lijk nog niet gewend zijn) en modderige straten. De beelden 
zijn letterlijk stapsgewijs gemaakt, wat uitmondt in een 
schoksgewijze film, en worden op een volgend scherm aan-
gevuld met shots vanuit een trein. Vervolgens zijn er enkele 
indringende interviews met Turkse mannen die, na een 
gedwongen economische migratie, in Frankrijk zijn beland 
en met een sterk politiek bewustzijn praten over aanpas-
singsproblemen, het racisme van Franse medearbeiders en 
hun dromen, zoals het halen van een universitair diploma. 
Yalter focust consequent op de gezichten van haar manne-
lijke gesprekspartners, met soms een lang inzoomen voor 
het gesprek start. Op weer een ander scherm praat een 
oudere vrouw, met een verdubbeling van het opgenomen 
gesprek op het tv-scherm naast haar (een video-in-de-vi-
deo), over hoe ze haar man naar Frankrijk is gevolgd. 
 Ik zag deze video’s enkele jaren geleden in een frontale 
opstelling binnen een groepstentoonstelling, en werd toen 
al getroffen door hun tegelijk etnografische en conceptuele 
inslag. Dat conceptuele heeft veel te maken met de precieze, 
op symmetrie gerichte kadrering. Het gevolg is een gewild 
kunstig effect, waardoor de opnames – die ondertussen ook 
een historische waarde hebben – het louter documentaire 
overstijgen. De nadruk op het geconstrueerde karakter van 
ogenschijnlijke tranches de vie is nog sterker in de recentere, 
aanvullende video in kleur met vrouwen en kinderen in 
Turkije. De vrouwen zijn bezig met naaiwerk, de kinderen 
poseren: het geheel is duidelijk geënsceneerd. 
 Andere opvallende sedimenten van Yalters interesse in 
het nomadische als levensvorm én als kunstpraktijk zijn 
Topav Ev (1973), een draagbare tent die Yalter maakte na 
een reis naar Nigde in Anatolië, en de zeven panelen die 
samen de serie Temporary Dwellings (1974-78) vormen. Elk 
paneel achter glas is een collage van gevonden materialen 
(vaak afval), polaroids en dagboekachtige notities in hoofd-
letters. De sporen werden verzameld in de buitenwijken 
(vaak krottenwijken) van Parijs, Istanboel en New York. 
Opnieuw frappeert de afstandelijke presentatie: ieder paneel 
lijkt een etnografisch equivalent van een herbarium. 
Tegelijk mimeren de zeven werken de idee van een muse-
umcollectie, wat weerom de conceptuele aard van Yalters 
werk uit de jaren zeventig onderstreept.
 Topav Ev is ook feministisch werk, aangezien de tent als 
vrouwelijke ruimte de bewoonster tegelijk handelingsver-
mogen geeft – de vrouw bepaalt wie binnen mag – en haar 
gevangen zet. In Neuenkirchen (1975) combineert Yalter 
dan weer zwart-witfoto’s van vrouwen die alledaagse, 
monotone arbeid verrichten (schoonmaken, afwassen, kin-
deren opvoeden...) met tekeningen die details van de foto’s 
uitlichten én een video van twee mannen die in hun vrije 
tijd schijfschieten. Zoals de titels suggereren, zette een femi-

The Otolith Group, In the Year of  the Quiet Sun, 2013 
© The Otolith Group

The Otolith Group, O Horizon, 2018
© The Otolith Group

The Otolith Group, O Horizon, 2018
© The Otolith Group
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nistisch engagement tevens de toon in Yalters eerste 
zwart-witvideo The Headless Woman or the Belly Dance 
(1974) en de rond een satijnen kleed van Lanvin opge-
bouwde installatie AmbassaDRESS (1978). Opmerkelijk, 
want vooruitlopend op het queer-thema dat pas jaren later 
modieus werd, is de (in zwart-wit geschoten) video Le 
Chavalier d’Eon uit 1978. Verwijzend naar de historische 
figuur aan wie we de term ‘eonisme’ (travestie) danken, 
toont de video hoe een man van middelbare leeftijd door 
middel van vrouwelijke attributen als zijden kousen, hoge 
hakken of  juwelen geleidelijk aan transformeert.
 Vanaf  de jaren negentig is Yalter meer met digitale tech-
nieken beginnen te werken. Haar werk uit de jaren zeventig, 
deels gemaakt in samenwerking met videaste Nicole Croiset, 
blijft echter een stuk ‘dwingender’ vanwege de combinatie 
van een neutrale etnografische blik met een artistieke blik, 
waarbij vooral de grote aandacht voor compositie opvalt. 
Ook al is het politiek geladen, dat werk is registrerend, niet 
moraliserend en staat ver af  van de vele gemakkelijke identi-
teitskunst van de laatste jaren. Het formele karakter van 
Yalters foto’s of  video’s doorbreekt tevens elke mogelijke 
schijn van transparantie of  directe representatie. Yalters 
werk weigert de suggestie van levensechtheid of  nabijheid. 
Ondanks de documentaire lading is haar werk duidelijk 
geconstrueerd; daarom kun je spreken van conceptuele 
documentaire kunst. Die claimt geen authenticiteit of  
beroept zich, anders dan identiteitskunst, niet op eerste-
graadservaringen. Veeleer condenseert ze de gecomponeer-
de sporen van biografieën en ‘kleine geschiedenissen’ tot 
brandpunten van die ‘grote geschiedenissen’ of  structuren 
(kapitalisme, patriarchaat...) die nooit op zich vallen te 
representeren. Al is dat bij Yalter niet het hele verhaal. Want 
altijd ook zijn er de scherven van geluk in de opgevoerde mis-
lukte levens, te beginnen met de lachende gezichten van 
vrouwen of  kinderen. Ze drukken een hoop uit die vraagt 
om een politieke articulatie. Rudi Laermans

p  Nil Yalter. Exile Is a Hard Job was tot 2 juni te zien in 
Museum Ludwig, Heinrich-Böll-Platz, 50667 Keulen, en 
loopt tot 13 oktober in Hessel Museum of  Art (Bard College), 
12504 Annadale-on-Hudson, New York. 

Eileen Quinlan. Wait for It. Wait for It in de Kunstverein 
Düsseldorf  is de eerste museale overzichtstentoonstelling 
op Europese bodem van de Amerikaanse kunstenares Eileen 
Quinlan (1972). Met zo’n veertigtal werken geeft ze een 
ruim overzicht van de productie uit de afgelopen tien jaar. 
Behalve in een brochure die de bezoeker bij de kassa kan 
aantreffen, wordt nergens duiding bij het werk gegeven: 
geen introductietekst op de muren van de expozaal, zelfs 
geen titels of  jaartallen. De werken zelf  vertonen een der-
mate grote verscheidenheid dat ze zich maar moeizaam met 
elkaar in verband laten brengen. Samen met de hoge 
abstractiegraad van de beelden zorgt dit alles ervoor dat de 
eerste ontmoeting met deze beelden wel erg stug en onge-
makkelijk verloopt. 
 Het eerste werk in de tentoonstelling (met als titel 
Christina, geproduceerd in 2012, zo lees ik enkele dagen 
later in de persmap) betreft een dubbele rij foto’s, telkens 
bestaande uit tien zwart-witbeelden. Ze hebben elk hetzelf-
de formaat en tonen een gelijkaardig onderwerp: detailop-
names van geplooide en gekreukte yogamatten. Eerst lijkt 
het om twintig verschillende beelden te gaan, maar bij 
nader inzien keren verschillende foto’s meermaals terug, zij 
het in licht gewijzigde vorm. De wijze waarop deze varian-
ten tot stand komen, is telkens weer anders: soms door een 
eenvoudige herkadrering, vaker door een fysieke ingreep op 
het fotografisch materiaal uitgevoerd tijdens het proces van 
(re)productie – door erop te krassen, het beeld te scheuren, 
er vloeistoffen overheen te gieten. Elke ingreep voegt iets toe 
(of  neemt iets weg), maar wat elke ingreep dan precies aan 
de orde stelt, blijft onuitgesproken. 
 Meer duidelijkheid krijgen we even verderop in de ten-
toonstelling, waar een reeks ingelijste werken te zien is. Elk 
werk bevat meerdere (kleine) polaroids, meestal van het-
zelfde motief, met elke variant hevig bewerkt volgens een 
van Quinlans methodes. In een van deze werken (Yoga 
Party, 2012) zien we enkele van de polaroids die gebruikt 
werden voor de constructie van Christina. Deze ingelijste 
werken lijken voornamelijk een didactische functie te heb-
ben: ze maken duidelijk hoe Quinlan te werk gaat. Ze ver-
trekt van kleine polaroids (12 x 10 cm) die ze fysiek bewerkt 
en herfotografeert om er uiteindelijk, in een laatste en finale 
stap, uitvergrote reproducties van te maken. Deze (wat 
omslachtige) werkwijze verklaart waarom de materiële 
aantasting gecreëerd door haar behandeling van het beeld 
zich zo moeilijk doorzet in de finale print. Door de talloze 
tussenstappen is de materiële verstoring zelf  gladgestreken 
en tot louter beeldeffect geworden. 
 Een ander verhelderend voorbeeld is Dune uit 2017 dat 
zes polaroids bevat van ‘iets’ wat op een duinlandschap 
lijkt. Elke polaroid vertrekt van dezelfde opname, maar door 
de blootstelling aan verschillende chemische stoffen is elk 
beeld op een verschillende manier aangetast. Dat de basis 
van elk beeld identiek is, suggereert dat het hier niet gaat 
om zes aparte opnames maar om reproducties van een al 
bestaand beeld. De bewerkingen waaraan Quinlan de beel-
den onderwerpt, kunnen worden begrepen als evenzovele 
pogingen om zich dit beeld, dat elders vandaan komt, toe te 
eigenen. Quinlan maakt zich het beeld eigen door het als 
een object te manipuleren, door zich er letterlijk in in te 
schrijven. Tegelijkertijd blijft er ook een belangrijke rol weg-
gelegd voor het toeval: sommige bewerkingen zijn gecon-
troleerd (dat wil zeggen dat ze weet wat het visuele resultaat 
van haar handeling zal zijn), andere (vooral de experimen-
ten met chemische stoffen) leveren onverwachte en onvoor-
spelbare resultaten op. Het is dit samenspel van controle en 
toeval dat het hele proces zijn spankracht bezorgt.
 De wellicht belangrijkste sleutel om te begrijpen wat 
Quinlan beoogt, kan aangetroffen worden in die beelden 
waarop een herkenbare werkelijkheid is afgebeeld. 
Bijvoorbeeld de polaroids van haar eigen lichaam, zoals in 
Asses and Tits, gemaakt tussen 2011 en 2017, of  de diptiek 
Good Enough uit 2015, waarin ze haar naakte geslacht tegen 
de glazen wand van de douche drukt. Langzaam maar zeker 

‘Nil Yalter. Exile Is a Hard Job’
Museum Ludwig, Keulen, 2019, foto Rheinisches Bildarchiv Köln, Jonas Klein

Nil Yalter, Le Chevalier d’Eon, 1978 
© Nil Yalter, foto Nil Yalter

‘Eileen Quinlan. Wait for It’
Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, foto Katja Illner
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ANDRIESSE EYCK 
GALERIE
tot 27/07 
Gasttentoonstelling van galerie de Expeditie

Erik Andriesse
07/09–12/10

THE PAINTER
Marijn van Kreij

GALERIE ONRUST
24/08–28/09 
opening: 24/08, 16:00–18:00

A MENSCH 
Eli Content

GALERIE FONS WELTERS
22/06–27/07

FLOW (WATERCOLORS)
Maria Roosen

Front space

WE PUT AWAY FORMER OURSELVES
Ryo Kinoshita

tot 12/10 
Front space

EM ROONEY
Folkert de Jong

WILLEM BAARS 
PROJECTS
14/09–12/10

Rob Birza

SLEWE GALLERY
20/09–26/10

Lesley Foxcroft, Alice Schorbach
06/10–24/11 
@ Huize Frankendael, Amsterdam

25 YEARS SLEWE GALLERY

GALERIE VAN GELDER
tot 27/07 
in GvG

SUMMER SHOW
tot 27/07 
in AP

SLAAP LEKKER STUDIO

GALERIE RON MANDOS
27/07–31/08 
Curated by Radek Vana and team Galerie Ron Mandos

BEST OF GRADUATES 2019
07/09–26/10

Mohau Modisakeng and Remy Jungerman
20/09–22/09

UNSEEN AMSTERDAM
Mohau Modisakeng, Neo Matloga, 
Marwan Bassiouni

THE MERCHANT HOUSE
10/05–08/09

SCHILDERKUNST EN PERFORMANCE
Pino Pinelli, Mary Sue, Elsa Tomkowiak

17/05–15/09

AMSTERDAM SCULPTURE BIENNALE, ARTZUID 2019
Elsa Tomkowiak

19/09–22/09

UNSEEN AMSTERDAM
Sylvie Bonnot, Mengzhi Zheng

13/09–03/11 
Opening 21/09, 19:00-21:00

JOHN COPLANS: A BODY OF WORK
John Coplans

REUTENGALERIE
tot 25/08

ZOMERSALON 
o.a. Lon Godin, Jan Willem Maris, Paksha van Slooten, 
Eric Martijn, Ronald Versloot

31/08–12/09

Bas Ketelaars, Federico Murgia, Lucas Hoeben 
en Cees Krijnen

31/08–12/10

ART ON PAPER  IN DE GALERIE 
26/09–29/09

ART ON PAPER FAIR WESTERGASFABRIEK
Bas Ketelaars, Federico Murgia, 
Lucas Hoeben en Cees Krijnen

 Hoogte Kadijk 17  
020.423.06.07  
wo–za: 12–18u 

www.baarsprojects.com

Leliegracht 47 
+31(0)20.623.62.37 
wo–vr: 11:00–18:00 

za: 13:00–18:00  
(en op afspraak) 

www.andriesse-eyck.com

Kerkstraat 105 A  
020.625.72.14  

woe–za: 13:00–18:00 
www.slewe.nl

Herengracht 254
020.845.59.55

vr: 12:00–19:30 
(en op afspraak)

www.merchanthouse.nl 

Prinsengracht 282 
+31(0)20.320.70.36 

woe–zat, 12:00–18:00 
www.ronmandos.nl

Planciusstraat 9 A  
020.627.74.19  

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

Prinsengracht 510  
020.620.75.37 
065.582.87.05 

woe–zat: 13:00–18:00 
www.reutengalerie.com

 Planciusstraat 7  
020.420.22.19  

do–za: 12:00–18:00 
(en op afspraak) 

www.galerieonrust.nl 

Bloemstraat 140 
020.423.30.46 

di–za: 13:00–18:00 
mail@fonswelters.nl 
www.fonswelters.nl



De Witte Raaf  – 200 / juli – augustus 2019 33

vallen de puzzelstukken op hun plaats. De manier waarop ze 
haar eigen lichaam opvoert, toont het belang van haar 
lichamelijke investering in het maakproces. En dat is wat wij 
uiteindelijk geacht worden op te merken in haar beelden: 
meer dan om wat ze tonen, gaat het om de sporen die haar 

lichaam tijdens het productieproces erop heeft nagelaten. 
Het verklaart ook haar voorkeur voor de polaroid, een beeld 
dat pas verschijnt wanneer men het negatief, dat er als een 
beschermend vel op ligt, afpelt. Het negatief, de huid, het 
positief, de open wonde eronder. Meteen kan de agressieve 

manipulatie van het beeldoppervlak dan ook begrepen wor-
den als een erkenning van het feit dat elke re-productie (elke 
hergeboorte van een beeld) met een zekere vorm van geweld 
gepaard gaat. Alleen jammer dat de sporen van deze agres-
sieve toe-eigening door het proces van herfotograferen wor-
den uitgeveegd, en er niet veel meer rest dan een tandeloze, 
esthetische geste. Steven Humblet

p Eileen Quinlan. Wait for It, tot 11 augustus in Kunstverein 
Düsseldorf, Grabbeplatz 4, 40213 Düsseldorf. 

Jeunes Artistes en Europe. Les Métamorphoses. 
Curatoren Thomas Delamarre en Sidney Gérard van 
Fondation Cartier in Parijs namen enkele jaren terug het 
besluit om een tentoonstelling te maken over jonge kunste-
naars in Europa. Ze bezochten negenentwintig landen, 
vroegen raad aan honderden curatoren en docenten (in 
België Benoit Hennaut van La Cambre, Kathleen Weyts en 
Sophie Lauwers van Bozar, Lodovico Corsini en Marwan 
Frikach van C L E A R I N G, en Priya Shetty van Damien & 
The Love Guru; in Nederland Elisabeth M.W.A. Van Odijk 
van de Rijksacademie en Bas Hendrikx van Kunsthalle 
Amsterdam), bekeken bijna duizend portfolio’s, en gingen 
langs in meer dan tweehonderd ateliers. ‘Zonder een voor-
opgesteld idee of  een slagzin,’ zo zeggen de curatoren, leidde 
die zoektocht tot een selectie van 21 kunstenaars uit zestien 
landen, geboren tussen 1980 en 1994. Wat hun werk 
gemeen heeft, is een vorm van ‘metamorfose’: ‘de vaak 
gefragmenteerde esthetiek onthult een interesse in hybridi-
satie, collage en archeologie’.
 De curatoriële aanpak is niet geheel duidelijk. Les 
Métamorphoses is een coherente tentoonstelling, verspreid 
over vier zalen – twee ondergronds, twee op de gelijkvloerse 
verdieping – waarin kunstwerken vooral op basis van vor-
melijke en materiële overeenkomsten zijn samengebracht. 

‘Eileen Quinlan. Wait for It’
Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 2019, foto Katja Illner
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Formafantasma, Ore Streams Low Chair, 2017
© Formafantasma, Giustini / Stagetti Gallery, Rome, foto DR
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The New Craft School Susanne Pietsch, Eireen Schreurs, Sereh Mandias, Dolf Broekhuizen | Éric Van Hove - Fenduq Eelco van der Lingen (ed.) 
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Of  die coherentie het gevolg is van gerichte keuzes van de 
tentoonstellingsmakers, dan wel symptomatisch voor jonge 
Europese kunst vandaag, blijft in het ongewisse. Hoe repre-
sentatief  is, kan of  wil deze doorsnede zijn? Om te beginnen 
behoren de kunstenaars niet tot dezelfde generatie: wie in 
1980 geboren is, heeft nog bewust zonder de dominantie 
van internet geleefd, in een Europa dat schijnbaar probleem-
loos the best of  all possible worlds leek te zijn – dat geldt niet 
voor een kunstenaar van vijfentwintig. Is interesse in ‘hybri-
disatie, collage en archeologie’ typisch voor jonge Europese 
kunst vandaag, of  hebben de curatoren, hoewel ze beweren 
zonder ‘vooropgestelde ideeën’ gewerkt te hebben, alleen 
kunstenaars geselecteerd met een dergelijke interesse? 
 Dezelfde vraag kan gesteld worden over wat er niet aan 
bod komt in de tentoonstelling, soms opvallend of  verba-
zingwekkend genoeg, omdat zowel de recente kunstge-
schiedenis als de maatschappelijke actualiteit erdoor lijkt te 
worden ontkend. Enerzijds is er afscheid genomen van heel 
wat canonieke strategieën uit de late twintigste eeuw: van 
conceptuele kunst, institutionele kritiek of  mediale reflectie 
is er geen sprake meer. Deze kunstenaars maken dingen, en 
ze vinden het niet minder dan vanzelfsprekend dat ze die 
objecten in musea of  galeries tentoonstellen, dat er foto’s 
van gemaakt worden die vrijelijk verspreid kunnen worden, 
en zelfs – zoals in het geval van Kasper Bosmans (1990), de 
uitverkoren Belg in de tentoonstelling – als koelkastmagné-
tjes te koop worden aangeboden in de museumshop. 
Anderzijds is deze kunst zelden openlijk politiek of  kritisch, 
wat je nochtans zou verwachten in een samenleving waar-
in verzet tegen het establishment, klimaatopwarming en 
het patriarchaat, maar ook tegen vluchtelingen, vreemde-
lingen en het (veronderstelde) verval van traditionele waar-
den en privileges, tot de orde van de dag behoort. De vrees 
(of  de hoop, al naargelang het standpunt) dat esthetiek ver-
vangen is door ideologie, of  door ideologiekritiek, wordt niet 
bewaarheid. Ook bijvoorbeeld de kritisch bedoelde assem-
blages die Tenant of  Culture (het pseudoniem van 
Hendrickje Schimmel (1990), de Nederlandse kunstenaar 
in de selectie) maakt van schoenen, tassen en T-shirts, zijn 

mooie objecten om te exposeren – dat ze niet gedragen kun-
nen worden is uiteindelijk het voornaamste dat ze onder-
scheidt van eerdere experimenten à la Martin Margiela. De 
MeToo-beweging duikt enkel op in een film van de Portugees 
Gabriel Abrantes (1984), over Princess X van Brâncuși, een 
opvallend fallische sculptuur waarvoor vreemd genoeg 
prinses Marie Bonaparte model heeft gestaan. De verstel-
stem in A Brief  History of  Princess X is echter zo irritant, 
vrolijk en ironisch, dat Abrantes de emancipatie van de 
vrouw veeleer ridiculiseert dan onderschrijft. Ook internet, 
games, sociale media of  virtual reality voeren allesbehalve 
de boventoon, met als uitzondering de video Martin pleure 
van de Franse kunstenaar Jonathan Vinel (1988), waarin 
de helletocht van een vereenzaamde jongeman wordt weer-
gegeven in de beeldtaal van Grand Theft Auto V.
 Of  dit alles nu representatief  is of  niet voor de Europese 
scene vandaag – en vooral: waarom? – het wordt in Les 
Métamorphoses onvoldoende toegelicht of  getheoretiseerd, 
iets waar de afwezigheid van een catalogus debet aan is. En 
toch is het aannemelijk dat Europese kunstenaars vandaag, 
tussen de vijfentwintig en de veertig jaar oud, vooral dit 
soort kunst maken. Van utopische vooruitzichten – of  van 
toekomstbeelden tout court – is er geen sprake, noch van 
een geloof  in technologie en industrie of  (als artistieke 
weerslag ervan) abstractie. Het is wat dat betreft revelerend 
om de overwegend organische, gebricoleerde en artisanale 
kunst in Métamorphoses te vergelijken met de architectuur 
van de Fondation Cartier, een gebouw uit 1994 van Jean 
Nouvel. Geconcipieerd als drie identieke, evenwijdige gla-
zen gevelschermen blijft het zowel een glimmende, coole ode 
aan high tech als – letterlijk en figuurlijk – een cerebrale én 
fenomenologische reflectie op de status van een gebouw als 
object of  als beeld. Nagenoeg alle in Métamorphoses ten-
toongestelde werken verwijzen het geloof  dat technologie 
het antwoord is op onze problemen – impliciet maar over-
duidelijk – naar het restafval van de geschiedenis. Het 
Italiaanse duo Formafantasma (met als leden Andrea 
Trimarchi (1983) en Simone Farresin (1980), die in 
Amsterdam wonen en werken) doet dat zelfs letterlijk: hun 
project Ore Streams stelt de recyclage centraal van microgol-
fovens, mobieltjes en computers tot bureaumeubilair – ook 
na het antropoceen moet er gewerkt worden! Piotr Łakomy 
(1983) uit Polen zet griezelige, biomorfe sculpturen vast op 
de gevels van de Fondation, als gemuteerde vleermuizen die 
grote witte eieren hebben gelegd, maar ook als een oervorm 
van leven die aan de menselijke soort voorafgaat. Nika 
Kautateladze (1989) uit Georgië heeft een vervallen huis 
uit zijn rurale geboortestreek naar Parijs gebracht, om het 
gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten de Fondation 
Cartier op te stellen. Zeker is dus dat er massaal wordt terug-
gekeken, niet zozeer naar de geschiedenis – want geschiede-
nis suggereert altijd minstens betekenissen, en is begrijpe-
lijk en geordend als een verhaal – maar gewoonweg naar 
het verleden, als pure, nutteloos geworden materie, waarin 
desondanks naar grondstoffen, thema’s en overlevingskan-
sen moet worden gezocht. Christophe Van Gerrewey

p Jeunes Artistes en Europe. Les Métamorphoses was tot 16 
juni te zien in Fondation Cartier, 261 Boulevard Raspail, 
75014 Parijs.

I, I, I, I, I, I, I, Kathy Acker. In 1987, vlak na haar door-
braak in het Verenigd Koninkrijk, werd de Amerikaanse 
auteur Kathy Acker (1947–1997) bij het Institute of  
Contemporary Arts (ICA) geïnterviewd door cultuurtheo-
reticus Angela McRobbie. Acker vertelde dat ze zich een 
token maverick voelde, een outsider waarmee de literaire 
wereld meer subversief  of  edgy probeerde te lijken. Acker 
werd beschouwd als de postmodernist bij uitstek vanwege 
haar radicale omgang met de literaire canon. Er bestond 
voor haar geen hiërarchie tussen verschillende genres, en 
ze verenigde hoge en lage cultuur, fictie en biografie, theorie 
en pornografie. Plagiaat bleek een goede methode om zich 
te verhouden tot de mannelijke canon: het was de enige 
manier om zelf  een stem te kunnen ontwikkelen. In haar 
roman Don Quixote: Which Was a Dream uit 1986 schrijft ze: 
‘Being born into and part of  a male world, she had no 

21.06 –1.09.2019–De Garage, ruimte voor actuele kunst 
DO TOT ZO, 13:00 TOT 18:00 –  ONDER DEN TOREN 12A , MECHELEN –  CULTUURCENTRUMMECHELEN.BE
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‘Jeunes Artistes en Europe. Les Métamorphoses’
© Fondation Cartier, Parijs, 2019, foto Luc Boegly

Kathy Acker in gesprek met Angela McRobbie in het Institute of  
Contemporary Arts, Londen, 1987 

© ICA, Londen 

‘I, I, I, I, I, I, I, Kathy Acker’
ICA, Londen, 2019

Fragment uit Ackers ‘Hannibal Lecter, My Father’, geannoteerd door  
Reba Maybury
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speech of  her own. All she could do was read male texts that 
weren’t hers.’
 Acker had een dubbelzinnige verhouding tot haar eerste 
mainstream succes, dat pas echt begon in het Verenigd 
Koninkrijk. Aan de ene kant was ze dankbaar, want in de 
Verenigde Staten was haar werk nog niet bekend buiten 
New York. Aan de andere kant vond ze de aandacht voor 
haar werk oppervlakkig en fetisjerend. 
 Bij hetzelfde Institute of  Contemporary Arts loopt deze 
zomer de tentoonstelling I, I, I, I, I, I, I, Kathy Acker. Dat lijkt 
vanzelfsprekend – Acker was in de jaren tachtig immers 
vaak te vinden in het ICA – maar het roept ook vragen op. 
In hoeverre draagt een instituut als het ICA bij aan het 
opvoeren van Acker als cultfiguur? En waarom een ten-
toonstelling uitsluitend over Kathy Acker, terwijl haar col-
lega-schrijvers uit die tijd vergelijkbare literaire experimen-
ten uitvoerden? Ik, ik, ik, Kathy Acker, ten koste van de rest? 
 Hoewel de titel anders doet vermoeden, staat niet de per-
soon Kathy Acker centraal maar haar werk. De tentoonstel-
ling verbindt geschreven en gesproken teksten van Acker 
met werk van jonge hedendaagse kunstenaars. De titel ver-
wijst veeleer naar de manier waarop Acker speelt met de 
mogelijkheden van de literaire ik-verteller, die in haar werk 
afwisselend fictief  en autobiografisch is. Ook in haar leven 
was haar identiteit veranderlijk: met behulp van verwron-
gen waarheden mat ze zich verschillende persoonlijkheden 
aan en maakte zo haar leven tot een mythe.
 I, I, I, I, I, I, I, Kathy Acker opent met een lange tijdlijn van 
Ackers oeuvre, van haar eerste roman uit 1972 tot de pos-
tume uitgave van de pornografische detective Rip-off  Red, 
Girl Detective in 2002. De tentoonstelling stelt in elk van de 
acht zalen één roman van Acker centraal, en bevat daar-
naast een vitrine met boeken uit Ackers eigen archief, vol 
aantekeningen en hier en daar wat lippenstift in de kantlijn. 
Op de muur valt steeds een fragment uit het betreffende 
boek te lezen; tegelijkertijd kan er naar opnames van haar 
vurige optredens geluisterd worden. Toch wordt het groot-
ste deel van de zalen niet door Ackers werk gevuld, maar 
door dat van hedendaagse kunstenaars als Johanna Hedva, 
Reba Maybury en Precious Okoyomon. Hier en daar zijn er 
een paar van Ackers tijdgenoten te vinden wier werk nauw 
verbonden was met haar literaire experimenten, zoals 
David Wojnarowicz’ fotoserie Rimbaud in New York.
 De eerste zaal stelt The Childlike Life of  the Black Tarantula 
centraal, Ackers in eigen beheer verschenen debuutroman 
waarin ze haar levensverhaal vertelt, en a room of  one’s own 
lijkt te definiëren: ‘I need a room in which I can think and 
masturbate and write, which is the only activity this evil 
society has left me capable of  doing.’ Uit de eerste tekst die 
de bezoeker te lezen krijgt, komt meteen het contradictori-
sche karakter van Ackers werk naar voren: de verteller pleit 

ervoor dat vrouwen betaald zouden moeten worden iedere 
keer ze seks hebben, terwijl ze even later (onbetaalde) seks 
heeft met haar schooljuf. Acker hield zich bezig met vrou-
welijke seksualiteit in een kapitalistische en patriarchale 
samenleving. Die belangrijke vraag wordt ook door de jonge 
kunstenaars in deze tentoonstelling aan de orde gesteld. Zo 
tekende Reba Maybury een strip waarin een jonge vrouw 
betaald wil worden voor webcamseks door klanten boeken 
te laten bestellen via een Amazon Wishlist. De tentoonstel-
ling eindigt met twee wandtekeningen die een aanzet lijken 
te geven voor een meer feministische toekomst: A cyberfemi-
nist manifesto for the 21st century van het Australische kun-
stenaarscollectief  VNS Matrix, en Virus van Linda Stuparts, 
over een feministisch virus dat zich verder verspreidt elke 
keer wanneer een man een andere man citeert.
 De historische uitzonderingspositie die aan Acker in deze 
tentoonstelling wordt toegeschreven, zorgt ervoor dat ze nog 
steeds in haar eentje de Angelsaksische experimentele tradi-
tie lijkt te vertegenwoordigen. Zij blijft de enige ‘transgressie-
ve’ schrijver die van de gevestigde orde deel mag uitmaken. 
Niet-witte, working-class en queer schrijvers worden van-
daag nog steeds gemarginaliseerd, en hun werk wordt voor-
namelijk uitgegeven, besproken en gelezen buiten de geves-
tigde orde. Isabel Waidner schreef  in opdracht van het ICA 
een essay over klasse en avant-gardeliteratuur, en conclu-
deert dat er steeds meer schrijvers zijn die interdisciplinair te 
werk gaan. Ze worden echter zelden gerecenseerd in literaire 
tijdschriften: ‘posh cunts look after posh cunts’.
 Acker-tokenism lijkt de positie van experimentele litera-
tuur niet bevorderd te hebben. Toch laat deze tentoonstel-
ling zien dat haar invloed niet onderschat mag worden. De 
beeldende kunstenaars in deze expositie zijn misschien het 
punkjasje van Acker ontgroeid, ze werken wel in een 
‘ackeriaanse’ traditie waarin er plaats is voor seks, theorie, 
maatschappijkritiek, humor en het persoonlijke. I, I, I, I, I, I, 
I, Kathy Acker laat het belang zien van Ackers thema’s en 
experimenten voor schrijvers, lezers en beeldend kunste-
naars vandaag. De kunstwereld is nog lang niet klaar met 
Kathy Acker. Tessel Veneboer

p I, I, I, I, I, I, I, Kathy Acker, tot 4 augustus in ICA, The Mall, 
St. James’s, Londen SW1Y 5AH, Verenigd Koninkrijk.

May You Live In Interesting Times. Op de hoofdtentoon-
stelling van de 58e Biënnale van Venetië, gecureerd door 
Ralph Rugoff, wordt werk getoond van 79 kunstenaars: een 
bevattelijk aantal, zeker in vergelijking met edities waarop 
bijna dubbel zoveel kunstenaars aanwezig waren. Boven dien 
is de tentoonstelling voor het eerst als tweeluik opgevat: elke 
kunstenaar toont werk in zowel het centrale paviljoen als in 

de Arsenale. Die aanpak verhoogt de inzichte lijkheid, maar 
laat ook toe om verschillende facetten van een kunstenaar-
spraktijk te belichten. Verder koos Rugoff  voor een diverse 
groep kunstenaars, waarvan – voor het eerst in de geschie-
denis van de Biënnale – meer dan de helft vrouwelijk is. De 
tentoonstelling adresseert politieke en socio-economische 
fricties in een intussen voorspelbare constellatie, bepaald 
door humanitaire crisis, klimaatopwarming, racisme, wit 
privilege, populisme en economische ongelijkheid, aan het 
wankelen gebracht door de acceleratie van fake news.
 In een statement maakt Rugoff  duidelijk dat het hem niet 
om een eenduidige thematische lijn te doen is, maar om het 
op gang brengen van een dialoog: tussen de kunstenaar en 
het werk, tussen het werk en het publiek, en tussen de toe-
schouwers onderling. De waarde van de tentoonstelling 
schrijft Rugoff  toe aan de meningen, reflecties en bemerkin-
gen die zich vormen, en die gevolgen kunnen hebben in het 
dagelijks leven. Vanuit het veilige motto dat kunst de politiek 
niet kan veranderen, wil Rugoff  ‘verschillende standpunten’ 
tonen die tot een gesprek kunnen leiden. De fijngevoeligheid 
waarmee dit beoogde gesprek in het leven wordt geroepen is 
echter allesbehalve een constante in de verschillende bijdra-
ges. Er zijn individuele werken die effectief  beroeren, zoals de 
subtiele reeks sculpturen Flesh in stone van Yu Ji, die een 
genuanceerde kijk bieden op het spanningsveld tussen glo-
balisering en urbanisatie, en op de teloorgang van het cultu-
rele erfgoed in China, Cambodja en Indië. Verwrongen 
lichaamsfragmenten uit beton hangen aan stalen ringen; de 
gebruikte materialen verwijzen naar de verwoestende 
invloed van industriële bouwprocessen op het ecosysteem, 
en de haast gemutileerde maar anonieme lichamen getui-
gen op fragiele wijze van de natuurrampen in Zuidoost-Azië. 
Ook de schilderijen van Njideka Akunyili Crosby of  Nicole 
Eisenman, die respectievelijk huiselijke scènes van zwarte 
gezinnen en de romantische leefwereld van queer en LGBTQ-
gemeenschappen weergeven, dwingen respect af.
 Het project BLKNWS van Kahlil Joseph is zowel in de 
Giardini als in de Arsenale aanwezig in de vorm van streams 
van clips, memes, interviews en popmuziek. De vraag van de 
kunstenaar om deze beelden wekelijks uit te kunnen zen-
den als alternatief  voor het klassieke nieuws, werd door 
televisiezenders afgewezen. BLKNWS, doorspekt met origi-
nele associaties, politiek engagement, gevatte humor en een 
kosmopolitisch bewustzijn, zou nochtans een broodnodig 
tegenwicht kunnen bieden aan de vaak problematische 
eenzijdigheid van mainstreammedia. The White Album 
(2018) van Arthur Jafa toont via een compilatie van 
YouTube-portretten hoe mensen met verschillende achter-
gronden zich uitspreken over ras en identiteit. Het resultaat 
is een indrukwekkend werk dat terecht bekroond werd met 
de Gouden Leeuw.
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Ook minder uitgesproken politiek werk is present. Het resul-
teert in enkele rustpunten, zoals Michael E. Smiths’ Untitled 
(2019): een resem verweerde aambeelden loopt over in de 
binnenkoer die Carlo Scarpa in 1952 ontwierp voor het cen-
trale paviljoen. De spanramen en weefgetouwen waarmee 
Suki Seokyeong Kang verbeeldt hoe haar trotse grootmoe-
der gebruikmaakte van een looprek, is een ontroerend en 
krachtig eerbetoon. Korakrit Arunanondchais immersieve 
No history in a room filled with people with funny names 5 
(2018) werd gemaakt in samenwerking met Alex Gvojic. 
Het is een fantastische, hypnotiserende en hoopgevende 
film die verwijst naar de cultuur en het collectieve geheu-
gen van Thailand, ook dankzij de rol die de aan Alzheimer 
lijdende grootmoeder van de kunstenaar speelt.
 Er mogen dan minder kunstenaars deelnemen dit jaar, de 
opstelling in het centrale paviljoen en in de Arsenale voelt 

nog steeds als een uitputtingsslag. De werken versterken 
elkaar niet, en ze dagen elkaar evenmin uit. De opstelling is 
te arbitrair om er betekenissen uit af  te leiden. Ondanks de 
vermelde sterke bijdragen – en er zijn er nog een paar – 
overheerst vooral het gevoel dat er geen alternatieven meer 
bestaan voor de huidige staat van de wereld. May You Live In 
Interesting Times bevestigt dat er de laatste jaren zoveel cri-
sissen, rampen en politieke conflicten tegelijkertijd plaats-
vinden, dat mensen er onverschillig van worden, en dat 
engagement vooral tot verlamming leidt. Rugoffs goede 
bedoelingen verdwijnen achter de overweldigende hoeveel-
heid problematieken en onderwerpen die de kijker haast 
dwingt tot onthechting. Het is te veel, te eclectisch, te vrij-
blijvend, en niet zelden compleet misplaatst.
 De Zwitsers-IJslandse kunstenaar Christoph Büchel, die 
vorige editie al ophef  maakte met een tijdelijke moskee, 

vond er dit jaar niets beters op dan het schip dat op 18 april 
2015 zonk tussen de kust van Libië en Lampedusa, met om 
en bij de duizend doden tot gevolg, tentoon te stellen op een 
kade aan de Arsenale, vlak naast het terras waarop bezoe-
kers bijkletsen, koffie of  Spritz drinken en selfies nemen. De 
vreselijke geschiedenis van de hypocriet genaamde Barca 
Nostra (‘onze boot’) wordt nauwelijks nog in acht geno-
men, en enkel als aanleiding gebruikt om weinig diepgaand 
te reflecteren over de ethische grenzen van hedendaagse 
kunst. De bijdrage van Büchel toont hoe zelfverklaarde 
‘transformatieve’ en politiek correcte megatentoonstellin-
gen uiteindelijk op cynische wijze nutteloos en vrijblijvend 
worden. Evelyn Simons

p May You Live In Interesting Times: The 58th Venice Biennale, 
tot 25 november in de Arsenale en Giardini van Venetië.

LEXICON OF INFINITE  
MOVEMENT 

18.05 - 15.09.2019

Lexicon van oneindige beweging. De eerste Nederlandse  
museale solotentoonstelling van Charlotte Posenenske,  
een van de belangrijkste Duitse minimalisten.

CHARLOTTECHARLOTTECHARLOTTECHARLOTTE
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Scenarios of Desire II

Koen Delaere
Bas van den Hurk 
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Curators: Roxane Baeyens, Koen Delaere, Bas van den Hurk  

Rondleiding door de curators op zondag 1 september, 15u30 tot 17u
Finissage op zondag 15 september, 14u tot 18u

In juli en augustus vrij te bezoeken van vrijdag tot en met zondag, 
in september op zaterdag en zondag, telkens van 14u tot 18u,  
en op afspraak (via galerie@emergent.be).
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Nicole Eisenman in ‘May You Live In Interesting Times: The 58th Venice Biennale’, 2019

Kahlil Joseph, BLKNWS, 2019, foto Andrew Goldstein

Arthur Jafa, The White Album, 2018
© de kunstenaar en Gavin Brown’s enterprise, New York/Rome
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Boekbesprekingen
Dit is een vertaling van zeven jaar online archief  
Mister Motley. In 2012 moest het kunsttijdschrift Mister 
Motley als gevolg van draconische bezuinigingen in 
Nederland noodgedwongen op internet verder. Zeven jaar 
later verschijnt er een papieren bloemlezing met de beste 
onlinestukken. De eerste tekst, een kort essay getiteld ‘Non-
fictie en het andere verhaal’ van Bernke Klein-Zandvoort, 
werd voor deze gelegenheid geschreven. Het is een mooi 
voorbeeld van de basale epistemologische twijfel die samen-
stellers Lieneke Hulshof  en Caroline Ruijgrok als leidraad 
van de bundel namen, en die door hen als volgt is geformu-
leerd: ‘Wordt wat je kiest en hoe je denkt bepaald door wat 
je ziet, of  wordt wat je ziet (en niet ziet) bepaald door hoe je 
denkt?’
 Klein-Zandvoort schrijft over de nacht, vlak na haar ver-
jaardagsfeest, waarop ze in haar kamer in een Londense 
volkswijk belaagd werd door een groep jonge mannen. Ze 
bonkten op de deur en schreeuwden: ‘You think you can 
come to Tottenham, being all white, without paying up?’ De 
weken daarna kon ze niet meer zonder angst en wantrou-
wen over straat lopen. Ze was in Londen als uitwisselings-
student, een jaar na de straatrellen van 2011, die uitbraken 
nadat de zwarte Brit Mark Duggan werd doodgeschoten 
door de politie toen hij met een vuurwapen op de vlucht was 
geslagen. Klein-Zandvoort beschrijft de dood van Duggan 
vanuit het perspectief  van de nabestaanden én van de poli-
tie. Tegelijk herinnert ze zich haar verjaardagsfeest: tot diep 
in de nacht had ze met vrienden feestgevierd. Een studiege-
noot hing met blote borsten uit het raam om de aandacht 
van rondhangende dealers te trekken. Zorgeloze tijden: na 
afloop was de toegangsdeur van het gebouw open blijven 
staan, waardoor de mannen later die nacht naar binnen 
konden glippen. Welk verhaal is dit, vraagt de auteur zich 
af, ‘waarin ik wel even in een ‘echte’ wijk zou wonen en er 
met hetzelfde gemak weer kon vertrekken, terwijl anderen 
er heel non-fictie [sic] nooit uit weg zouden komen?’ 
 Twijfel – zelftwijfel, maar evengoed twijfel aan bestaande 
machtsverhoudingen – typeert ook de tekst van Fiep van 
Bodegom, waarvan de onlineversie verscheen in november 
2016. Net als Klein-Zandvoort schrijft zij over macht en 
huidskleur. Met Rancières De geëmancipeerde toeschouwer als 
basis gaat het in dit essay om de vraag hoe de heersende 
manier van zeggen, zien en doen, de ideologie kortom, de 
macht verdeelt en bepaalt – en hoe daar verandering in kan 
komen. Het essay is uit fragmenten opgebouwd, en het zijn 
veelal vragen die Van Bodegom opwerpt: is het een verdien-
ste dat Kerry James Marshall louter zwarte figuren afbeeldt 
op zijn schilderijen, of  zet dat ‘zichtbaar maken’ de gepor-
tretteerden weer apart? Heeft het zin om te stellen, zoals 
Teju Cole deed, dat veertiende-eeuwse beelden uit de 
Nigeriaanse Ife-cultuur even hoogstaand zijn als sculptu-
ren uit de Europese renaissance? Bekrachtigt dat niet 
gewoon de zogenaamd objectieve westerse standaard? En 
hoe werkt die gevoeligheid voor huidskleur, die tien jaar 
geleden zoveel minder prominent aanwezig was?
 Emancipatoire identiteitspolitiek staat centraal in meer-
dere teksten. Zoals altijd leidt dat tot ongemakkelijke passa-
ges. De in De Achterhoek geboren Lieneke Hulshof  schrijft 
ter inleiding op een interview met de in Paramaribo gebo-
ren Charl Landvreugd, dat de weergave van het gesprek 
‘was gekleurd door mijn westers gevormde, witte blik die 
verlangde naar een mate van eenduidigheid’. Onduidelijk 
blijft of  dit Hulshofs zienswijze is, of  eerder het oordeel van 
Landvreugd nadat hij de eerste versie van het interview 
onder ogen kreeg. Vreemd is de essentialistische opdeling in 
elk geval. Landvreugd studeerde aan Columbia University, 
New York, en promoveerde aan Goldsmiths, Londen – de 
betere opleidingen die ‘het Westen’ te bieden heeft. Het 
interview is overigens afgedrukt – prachtig idee – inclusief  
doorhalingen én verbeteringen in de tweede en derde versie. 
Daaruit blijkt vooral de gebruikelijke ergernis als de eigen 
woorden door een journalist of  redacteur vereenvoudigd 
worden weergegeven. 
 De kracht van Dit is een vertaling van zeven jaar online 
archief (een wel zeer onpretentieuze titel – en onlinearchief  

is één woord) is de verscheidenheid aan teksten. Er zijn inte-
ressante korte interviews met onder meer Hans Aarsman, 
Awee Prins en Aukje Dekker. Een paar miskleunen hebben 
de selectie ook gehaald, zoals de tekst van Gerda van de 
Glind over kinderen die naar kunst kijken, waaruit hun 
‘zoete manier van kijken’ zou blijken, en waarbij de lezer 
geacht wordt ‘ontroerd’ te raken door de zeer ‘oprechte’ kin-
derblik. Je mag hopen dat de opgevoerde Jolijn, Steijn, Tess 
en Philomijn (ze lijken afkomstig uit de betere buurten) in 
opstand komen tegen deze educatieve clichés. Een opsom-
mend essay van Heske ten Cate over schilderkunst en alter-
native facts blijft steken in gemakzucht – wat heeft de ‘oor-
logsverslaggever’ Orwell (Orwell vocht mee in de Spaanse 
Burgeroorlog, en werkte na het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog op het Britse ministerie van informatie) van-
doen met Robert Zandvliet? Een lezing van Daan Borrel over 
virtuele realiteit en zelfseks verzandt halverwege in onlees-
baarheid. 
 Het zwakke punt van dit boek is de redactie. Schrijvers 
hadden voor fouten en uitschuivers behoed moeten wor-
den. Een paar namen zijn verkeerd gespeld (‘Karl Andre’, 
‘TS Elliot’) en de spatie wordt vaak ten onrechte gebruikt 
(‘Scheikunde lokaal, en op dezelfde bladzijde: ‘scheikunde 
leraar’). Online kun je dat aanpassen, in druk niet meer. 
 Het blad Mister Motley werd in 2003 opgericht door 
Hanne Hagenaars. Zij komt aan het woord in het afsluiten-
de interview. Destijds wilde ze kunst tot leven brengen aan 
de hand van persoonlijke verhalen. Dat uitgangspunt zie je 
terug in het boek, en het heeft ook nadelen. De interviews 
bieden meestal niet meer dan een korte inleiding tot een 
oeuvre (‘Wat is jouw motief  om kunst te maken?’). Doordat 
schrijvers persoonlijke ervaringen uitwerken, blijven 
machtsstructuren en geschiedenissen onbenoemd. Dat 
merk je al in de inleiding. Het einde van de papieren uitgave 
in 2012 wordt een zware klap genoemd, maar onuitgespro-
ken blijft wie verantwoordelijkheid droeg, en waarom inter-
net de enige uitweg was.
 Hagenaars’ doel in 2003 was om kunst toegankelijk te 
maken. Inmiddels, zo stelt ze vast, is toegankelijkheid een 
eis die van bovenaf  wordt opgelegd. En dus, zou je daaraan 
kunnen toevoegen, zorgt die vereiste laagdrempeligheid er 
tegenwoordig voor dat veel moois onmogelijk wordt 
gemaakt. Zou ze nu een tijdschrift oprichten, dan zou 
Hagenaars voor meer diepgang kiezen, en bijvoorbeeld 
(langere) teksten over één kunstenaar publiceren. Dat tijd-

schrift zou volgens haar op papier moeten verschijnen, al 
was het maar omdat drukwerk goedkoper is geworden. Er 
valt meer voor papier te zeggen. Hoewel de lengte van stuk-
ken op internet in principe onbeperkt is, zijn teksten er 
doorgaans kort. Op het scherm is er altijd afleiding: de aan-
dachtspanne van de lezer is beperkt. Nu de juichverhalen 
over internet omslaan, is het tijd voor een herevaluatie van 
het papieren tijdschrift. Dit is een vertaling laat hopen op 
meer. Daniël Rovers

p Lieneke Hulshof  en Caroline Ruijgrok (samenstelling), 
Dit is een vertaling van zeven jaar online archief  Mister Motley 
verscheen in mei bij uitgeverij Mister Motley, ISBN 
9789090318165.

Berichten
Renteloze kunstlening in Nederland en Vlaanderen. 
Het Mondriaan Fonds werkte binnen de KunstKoopregeling 
samen met ABN AMRO voor het verstrekken van renteloze 
leningen. De bank maakte onlangs echter bekend dat zij 
deze samenwerking opzegt. De KunstKoop wijkt voor de 
bank te veel af  van de overige leenproducten en past niet in 
het beleid ze de komende jaren zal voeren. De 
KunstKoopregeling kan daarom niet in de huidige vorm 
blijven voortbestaan. Op dit moment voert het Mondriaan 
Fonds gesprekken met diverse experts over mogelijke alter-
natieven. De KunstKoopregeling in samenwerking met 
ABN AMRO zal worden beëindigd per 1 april 2020. 
Aanvragen voor leningen kunnen tot en met 29 februari 
2020 bij ABN AMRO worden ingediend. Daarbij wordt 
vanaf  1 januari 2020 de maximale looptijd van een kunst-
lening verlaagd van drie jaar naar twee jaar. Bestaande 
leningen lopen uiteraard gewoon door.
 In Vlaanderen moet de renteloze kunstlening, die al enige 
tijd in een pilootfase zat, onder de naam Kunst Aan Zet 
vanaf  september daadwerkelijk van start gaan. De lening 
kan worden aangegaan door particulieren om werk aan te 
kopen van Vlaamse en Brusselse kunstenaars of  ontwer-
pers. Het geld moet in de eerste plaats ten goede komen aan 
kunstenaars, maar ook aan promotiegaleries en kunstorga-
nisaties opgericht door minstens twee kunstenaars. Een 
bedrag van 500 tot 7.000 euro kan, gespreid over een peri-

Rellen in Londen, 2011. Bewerkte foto: Photoshoplooter

21.06.19 —
01.09.19Patrick

Vanden Eynde
COLD FUSION

place
Cockerillkaai 31/Luikstraat 1  
B-2000 Antwerp
(near MUKHA)

time
Sat & Sun: 13:00-18:00

info
info@bscene.be
www.bscene.be

room for art

NOW ON VIEW

Concept by Luc Binst & Curator Luk Lambrecht
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ode van maximaal twee jaar, worden afbetaald. Het initia-
tief  zou een duurzame economische groei in de beeldende 
en toegepaste kunsten moeten stimuleren. De eerste aanzet 
ervan werd gegeven door Adriaan Raemdonck, voorzitter 
van de BUP, de professionele koepel van Belgische galeries. 
(mondriaanfonds.nl en kunstaanzet.be)

Nieuw Amsterdams kunstinstituut geopend. Op 21 
juni werd op het Hembrugterrein, op de grens van 
Amsterdam en Zaandam, het nieuwe kunstinstituut Het 
HEM geopend met de tentoonstelling Chapter 1NE. Het 
instituut is gevestigd in een voormalige kogelfabriek van 
bijna 10.000 m². Naast de tentoonstellingsruimte huisvest 
Het HEM een huiskamer met bibliotheek, kunstenaarsstu-
dio’s, de Dynamic Range Music Bar, het restaurant Europa 
en de in opdracht gemaakte installatie Still Life (2019) van 
RAAAF. Later wordt er ook een hotel aan toegevoegd. Het 
instituut wil de presentatie van beeldende kunst combine-
ren met een programmering van muziek, performance en 
dans, en met maatschappijkritische publieke programma’s 
en participatieve, educatieve activiteiten. Het programma is 
verdeeld over seizoensgebonden Chapters, die telkens in 
samenwerking met een gastcurator worden ontwikkeld. 
Deze tijdelijke medewerkers worden geselecteerd op grond 
van een persoonlijk verhaal, van professionele expertise of  
uitzonderlijke ervaring waarmee ze een bijzonder perspec-
tief  kunnen bieden op onze tijd. Zo is Chapter 1NE gereali-
seerd door Edson Sabajo en Guillaume Schmidt, een crea-
tief  ondernemersduo bekend van het succesvolle 
streetwearmerk Patta. Voor de tweede tentoonstelling, die 
in september opent, transformeert de Chileens-Amerikaanse 
producent en componist Nicolás Jaar de ruimte van Het 
HEM in een interdisciplinair en experimenteel researchcen-
trum. (hethem.nl)

Framer Framed verhuist. Framer Framed, het 
Amsterdamse platform voor hedendaagse kunst, beeldcul-
tuur en kritische theorie en praktijk, verlaat in augustus na 
vijf  jaar het pand in de Tolhuistuin en verhuist naar de 
voormalige Oostergasfabriek aan de Oranje-Vrijstaatkade. 
Het gebouw heeft een oppervlakte van ruim 1000 m² en 

biedt plaats aan tentoonstellingen en het educatie- en 
publieksprogramma. De officiële opening vindt plaats vr 27 
september. Ook op de nieuwe locatie wil het platform zich 
verhouden tot de buurt en programma’s met lokale part-
ners ontwikkelen, en tegelijk het internationale profiel ver-
sterken. In 2018 had Framer Framed reeds een tweede pro-
jectruimte in gebruik genomen in de Amsterdamse 
Molenwijk. (framerframed.nl)

Wiels Art Book Fair 2019. Wiels organiseert op za 7 en 
zo 8 september de jaarlijkse Art Book Fair waarbij onafhan-
kelijke kunstuitgevers een breed scala aan drukwerk pre-
senteren: van zines en kunstenaarsboeken tot kunstcatalo-
gi en kunstenaarsedities. Het programma omvat ook 
lezingen, signeersessies en performances. (wiels.org)

Jan Vercruysse Foundation werkt aan catalogue rai-
sonné. De Jan Vercruysse Foundation doet een oproep aan 
alle mogelijke betrokkenen die werk van Jan Vercruysse 
bezitten of  hebben bezeten om contact op te nemen. De 
Foundation werkt aan een catalogue raisonné waarin de 
ongeveer 750 werken van de kunstenaar die tussen 1974 
en 2014 tot stand kwamen in chronologische volgorde zul-
len worden geïllustreerd en gedocumenteerd. (janvercruys-
sefoundation.com)

Wissels
Rein Wolfs benoemd tot nieuwe directeur Stedelijk 
Museum Amsterdam. Rein Wolfs treedt op 1 december in 
dienst als directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. 
Hij volgt Beatrix Ruf  op die in oktober 2017 haar functie 
verliet. Wolfs (°1960) is sinds 2013 directeur van de 
Bundeskunsthalle in Bonn. Eerder was hij artistiek direc-
teur van Kunsthalle Fridericianum in Kassel, hoofd presen-
taties in Museum Boijmans Van Beuningen en directeur 
van het Migros Museum für Gegenwartskunst in Zürich. In 
2003 stelde hij de Nederlandse inzending samen voor de 
Biënnale van Venetië. Wolfs programmeerde in de 
Bundeskunsthalle hedendaagse en klassiek-moderne 
kunst, met belangrijke tentoonstellingen over Malevich, 
Kirchner, Hanne Darboven, Katharina Sieverding en 
Marina Abramović. Daarnaast presenteerde hij breed opge-
zette cultuurhistorische tentoonstellingen, waaronder het 
eerste retrospectief  van modeontwerper Karl Lagerfeld, een 
overzicht van de choreograaf  Pina Bausch, een tentoonstel-
ling over het downsyndroom, een archeologisch overzicht 
over Iran. (stedelijk.nl)

Martijn van Nieuwenhuyzen wordt de nieuwe direc-
teur van Museum De Pont. Museum De Pont stelt vanaf  
26 augustus Martijn van Nieuwenhuyzen (°1958) aan als 
nieuwe directeur. Hij volgt Hendrik Driessen op die aan de 
wieg stond van het museum en het dertig jaar leidde. Van 
Nieuwenhuyzen is fotograaf  en kunsthistoricus. Hij is sinds 
1991 aan de slag bij het Stedelijk Museum Amsterdam als 
tentoonstellingsmaker. Hij was van 1999 tot 2006 direc-
teur van Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. In 2005 
was hij curator van het Nederlands paviljoen op de Biënnale 
van Venetië. Van 2000 tot 2003 was hij Associate Director 
of  Exhibitions van het Institute of  Contemporary Arts in 
Londen. (depont.nl)

A Tale of  a Tub stelt nieuwe directie aan. A Tale of  a 
Tub stelt per 1 september Julia Geerlings en Niekolaas 
Johannes Lekkerkerk aan als nieuwe directie. Zij zullen de 
onderzoekende en kritische houding van de instelling 
voortzetten, waarbij de vraag naar de verhouding tussen 
kunst en maatschappelijke ontwikkelingen een centrale 
plaats heeft. Lekkerkerk en Geerlings hebben ruime erva-
ring als tentoonstellingsmakers in binnen- en buitenland. 
Julia Geerlings (°1985) richt zich op een vorm van cureren 
waarbij de directe relatie met de stedelijke omgeving cen-
traal staat. Veel van haar projecten krijgen vorm op onge-
bruikelijke locaties, zoals een kerk (Oude Kerk, Amsterdam), 
een garage (Le moins un, Parijs) een voormalig militair fort 

(Kunstfort bij Vijfhuizen) en een gotische markthal (De 
Vleeshal, Middelburg). Niekolaas Johannes Lekkerkerk 
(°1988) werkte de afgelopen zeven jaar als curator en 
schrijver voor The Office for Curating in Rotterdam. Hij rea-
liseerde tentoonstellingen waarin thema’s als klimaatver-
andering, posthumanisme en de verstrengeling tussen cul-
tuur en natuur vanuit het perspectief  van de kunst worden 
bekeken. Tussen 2015 en 2016 was Lekkerkerk als 
Curatorial Fellow verbonden aan TENT Rotterdam. Van 
2016 tot 2019 was hij artistiek directeur van 
POPPOSITIONS in Brussel. Geerlings en Lekkerkerk cureer-
den in 2018 samen Almende – de Tweede Triënnale van 
Beetsterzwaag van Kunsthuis SYB. (a-tub.org)

Alan Quireyns verlaat AIR Antwerpen. In november 
neemt Alan Quireyns na acht jaar afscheid als artistiek 
directeur van AIR Antwerpen. Vanuit het residentiepro-
gramma van de instelling zette hij langdurige samenwer-
kingen op met het M HKA, het Middelheimmuseum, 
Kunsthal Extra City, Europalia en Bozar. Hij organiseerde 
internationale uitwisselingen en voedde het discours over 
residenties en internationale mobiliteit aan de hand van 
teksten, lezingen en publieke gesprekken. Met AIR Traces 
ontwikkelde hij een archiefbeleid voor de eerder efemere 
activiteiten die tijdens een residentie plaatsvinden. (aair.be)

Jelle Bouwhuis wordt conservator moderne kunst 
Museum Arnhem. Jelle Bouwhuis treedt per 1 september 
in dienst bij Museum Arnhem als deeltijds conservator 
moderne kunst. Bouwhuis werkte onder meer als redacteur 
en voorlichter bij Museum Boijmans Van Beuningen in 
Rotterdam en Stedelijk Museum Amsterdam. Van 2006 tot 
2016 was hij artistiek en zakelijk leider van Stedelijk 
Museum Bureau Amsterdam. Bouwhuis studeerde kunst-
geschiedenis in Utrecht, en is gespecialiseerd in klassiek-mo-
derne kunst. (museumarnhem.nl)

Lezingen
Lezingenavond Omstand. Naar aanleiding van de ten-
toonstelling Duckumenta organiseert presentatieruimte 
voor actuele kunst Omstand do 22 augustus om 20u een 
avond met performances en kunstenaarslezingen. Bar de 
Groen, Kleine Oord, Arnhem. (omstand.nl)
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Zeeburgerpad 53
1019 AB 
Amsterdam 
www.pakt.nu

Opening  
Sat. 14. Sep. 2019
POST gallery, Kaunas 
(LT), postgalerija.lt

Evita Vasiljeva  
& Dan Walwin 
A project by P/////AKT  
and Audrius Pocius 
in collaboration with 
POST gallery

Katja Mater
8. Sep. — 20. Oct. 2019
Opening 7. Sep.   
20 – 24 hrs

P/////AKTPOOL 
Pia Hinz – part 2/3

Gabriel Lester, Neck of  the Woods, 2019,  
foto Cassander Eeftinck Schattenkerk

Bibliotheek van Het HEM, And Beyond Studio,  
foto Cassander Eeftinck Schattenkerk
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Schönfeld Gallery
❑ ‘Oogoloo onoeogoroo’ – Bart Baele 
[5/9 tot 26/10] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
❑ ‘Illusion Brought Me Here’ – Mario 
García Torres [tot 18/8] 
❑ ‘Multiple Transmissions : Art in the 
Afropolitan Age’ – Nelson Makengo, 
Jean Katambayi, Georges Senga, Sinzo 
Aanza, Simnikiwe Buhlungu... [tot 18/8] 
❑ ‘sorted, resorted’ – Gabriel Kuri [6/9 
tot 5/1/2020] 

Xavier Hufkens
❑ Zhang Enli [6/9 tot 19/10] 

Charleroi

BPS 22
❑ ‘De ta salive qui mord’ – Sanam 
Khatibi [tot 1/9] 
❑ ‘MX Temple’ – Xavier Mary [tot 1/9] 

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

Deinze

Galerie D’APOSTROF
❑ ‘Interiors’ – Philip Van Isacker en 
Gerd Ververs [15/9 tot 6/10] 

Museum van Deinze en de Leiestreek 
(Mudel)
❑ ‘this hard. this fast’ – Murielle 
Victorine Scherre [tot 15/9] 

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
❑ ‘Schöne Sentimenten. Collectie MDD, 
Matthys-Colle, Cooreman en andere 
private collecties’ [tot 29/9] 

Drogenbos

FeliXart Museum
❑ ‘Moderne kunst uit het Interbellum. 
Collectie van het KMSKA’ [tot 31/12] 
❑ ‘Felix De Boeck. Historische 
tentoonstellingen’ [tot 1/9] 
❑ ‘Kabinetten Felix De Boeck – De 
vroege tekeningen’ [tot 1/9] 
❑ ‘Maskers’ – Felix De Boeck & Nadia 
Naveau [tot 1/9] 

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst
❑ ‘Eine kritische Bestandsaufnahme der 
IKOB Sammlung’ – Maria Hasemeier-
Eulenbruch, Irmel Kamp, Lili Dujourie, 
Marie-Claire Krell, Chloé Op de Beeck... 
[tot 29/9] 

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

Design Museum Gent
❑ Hybrid Heads [tot 1/9] 
❑ ‘Belgian Design: Generous Nature’ 
[tot 29/9] ❑ ‘Dieren op maat. Design 
tussen mens en dier’ [tot 29/9] 

Galerie S & H De Buck
❑ ‘Une histoire de solitude’ – Jean De 
Groote [8/9 tot 19/10] 
❑ ‘Fotokabinet: Bomen in beeld’ – 
Kathleen Ramboer [8/9 tot 9/10] 

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] 
❑ ‘Kunsthalle São Paulo: Ce qu’il y a 
derrière’ – Manoela Medeiros [tot 8/9] 

Museum Dr. Guislain
❑ ‘De geschiedenis van de psychiatrie’ 
[tot 30/12/2020] ❑ ‘Verborgen 
Werelden – Permanente collectie’ [tot 
30/12/2020] ❑ ‘Bloedtest. Genetische 
en artistieke manipulaties’ [tot 20/10] 
❑ ‘Het Transsylvanië Archief – Agent 
N37 en het yetidossier’ – Marta Volkova 
& Slava Shevelenko [tot 20/10] 

Museum voor Schone Kunsten Gent
❑ ‘Restauratie Lam Gods’ [tot 31/12] 
❑ ‘Written Room’ – Parastou Forouhar 
[tot 31/12] ❑ ‘De Pantoloog (danke 
Schön)’ – Patrick Van Caeckenbergh [tot 
21/10/2022] ❑ ‘Verticals’ – Ria 
Verhaeghe [tot 21/10/2022] 
❑ ‘Van Bosch tot Tuymans: een vitaal 
verhaal. Herinrichting van de vaste 
collectie’ [tot 31/12] ❑ ‘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] 

Hasselt

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

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
Antwerpen

Artelli Gallery
❑ Jesse Willems [8/9 tot 19/10] 

Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
❑ ‘The Unfinished Paintings of Charles 
Rosenthal’ – Ilya & Emilia Kabakov [tot 
31/8] ❑ ‘Proximi Mei Meum 
Fundamentum’ – Renato Nicolodi [tot 
24/8] ❑ Yuko Nasaka [tot 31/8] 

B scene
❑ ‘Cold Fusion’ – Patrick Vanden Eynde 
[tot 1/9] 

Bernaerts Gallery
❑ ‘No More Shall We Part / Nick Cave 
and the Bad Seeds. 14 paintings 17 years 
later’ – Stefanos Rokos [3/9 tot 23/9] 

FotoMuseum (FoMu)
❑ ‘Photobook Belge – de ontwikkeling 
van het Belgische fotoboek, van het 
midden van de 19e eeuw tot vandaag’ 
[tot 6/10] 
❑ ‘Maan/ Moon’ [tot 6/10] 
❑ ‘Rebel lives. The Lord Resistance 
Army from the Inside’ [tot 6/10] 

Galerie Micheline Szwajcer
❑ Daan Van Golden [8/9 tot 26/10] 

Keteleer Gallery
❑ Leo Copers [7/9 tot 13/10] 

Kunsthal Extra City
❑ ‘Family Fictions’ [14/9 tot 8/12] 
❑ Sol Calero [14/9 tot 8/12] 
❑ ‘STRT Kit #5: Objects vs. Things’ – 
Valentin Cernat, Pierre Coric, Lola 
Daels, Maxim Ryckaerts, Eva Van 
Tongeren [14/9 tot 6/10] 

M HKA
❑ ‘De Collectie’ [tot 5/4/2020] 
❑ ‘Lake View Limited Offer’ – Sveta 
Shuvaeva [tot 1/9] 
❑ ‘Reaching Out. Hommage aan Jan Cox’ 
[tot 1/9] 
❑ ‘Leon Van Essche. Een keuze uit de 
verzameling van Wilfried Wynants’ [tot 
1/9] ❑ ‘SWEEP, TAP, SWOOOOOP’ – 
Hedwig Houben [tot 25/8] 
❑ ‘Amberes – Roberto Bolaño’s 
Antwerpen’ – Steven Willats, Sophie 
Podolski, Alain Robbe-Grillet, Gordon 
Matta-Clark, Anne-Mie Van 
Kerckhoven... [tot 15/9] 

Marion de Cannière 
❑ Sarah Smolders [8/9 tot 12/10] 

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

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

Shoobil galerie
❑ Florian Mertens [1/9 tot 13/10] 

Tim Van Laere Gallery
❑ ‘The Villagers’ – Rinus Van de Velde 
[5/9 tot 12/10] 

Zeno X Gallery
❑ Dirk Braeckman [18/9 tot 19/10] 

Asse

Galerie De Ziener
❑ ‘J.B. On The Rocks’ – Jo De Smedt 
[15/9 tot 20/10] 

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

a.ve.nu.de.jette/institut de carton
❑ ‘Le Petit Cercle Bruxellois’ – Kurt 
Ryslavy, Katja Mater, Philippe Van Snick, 
Mitja Tušek Elly Strik, Suchan Kinoshita, 
Hadassah Emmerich, Simon Thompson, 
Voebe de Gruyter… [tot 2/11] 

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

Botanique
❑ ‘OVERLAP/S’ – Peter Downsbrough 
[tot 11/8] 
❑ ‘The sky is on fire’ – Emmanuel Van 
der Auwera [5/9 tot 3/11] 

BOZAR 
❑ ‘Horta Horizons. Outdoor-installatie 
van landschapsarchitect Bas Smets’ [tot 

30/6/2021] ❑ ‘De Ronde van Frankrijk 
1969 van Eddy Merckx’ – Jef Geys [tot 
1/9] ❑ ‘The Twelfth Time Zone: A 
Contemporary Art Report From Russia’ 
[tot 8/9] 
❑ ‘Incarnations. African Art as 
Philosophy’ [tot 6/10] 
❑ ‘Hors cadre’ – Regine Mahaux [tot 
15/9] 

CBR building | Fosbury&Sons
❑ ‘Die Plek: Whatness’ – Peter Fraser 
[7/9 tot 5/10] 

CENTRALE for contemporary art
❑ Sophie Whettnall – Etel Adnan [tot 4/8] 
❑ ‘De keuze van Sophie Whettnall: 
Zinaïda Tchelidze’ [tot 4/8] 
❑ Tanguy Poujol [tot 4/8] 
❑ Claire Andrzejczak [5/9 tot 27/10] 

CIVA Stichting
❑ ‘Kinderstad’ [tot 31/12/2021] 
❑ ‘Negotiating Ungers — the aesthetics 
of sustainability’ [tot 22/9] 

Contretype
❑ ‘Altérités’ – Antonio Jiménez Saiz, 
Lionel Jusseret, Michel Loriaux, Fanny 
Le Guellec, Sabine Meier. Commissariat: 
Danielle Leenaerts [tot 1/9] 

Hopstreet
❑ ‘Lode’ – Jonathan Callan [5/9 tot 
26/10] 
❑ ‘Window: year project Egon Van 
Herreweghe – part 1’ [5/9 tot 26/10] 

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
❑ ‘BABEL’ – Brendan Fernandes, Susan 
Hiller, Marianne Mispelaëre, Meggy 
Rustamova, Zineb Sedira... [13/9 tot 
14/12] 

Jan Mot
❑ ‘One Minute to Act a Title: Kim 
Jong-un’s Favorite Movies’ – Mario 
Garcia Torres [tot 20/7] 
❑ Paul Thek [6/9 tot 26/10] 

Joods Museum van België
❑ Stéphane Mandelbaum [tot 22/9] 

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
❑ ‘Bruegel. Unseen Masterpieces. When 
art meets technology’ [tot 16/3/2020] 
❑ Wim Delvoye [tot 28/7] 
❑ ‘Behind the Curtain’ – Thomas Lerooy 
[tot 18/8] 
❑ ‘4 MY’s +’ – Agnès Guillaume [tot 8/9] 

Meessen De Clercq
❑ ‘Lume spento’ – Caudio Parmiggiani 
[6/9 tot 5/10] 

Mendes Wood DM
❑ Rubem Valentim [tot 3/8] 
❑ ‘The Silence of Color’ – Sonia Gomes 
[tot 3/8] 

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – 
CID
❑ ‘Design on air’ [tot 13/10] 

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

Ittre

Musée Marthe Donas
❑ ‘Acquisitions 2018-2019’ [31/8 tot 
29/9] ❑ ‘Gustave Marchoul, autour d’une 
donation’ [31/8 tot 29/9] 

Jabbeke

Permekemuseum
❑ ‘Wintrum Frod’ – Orla Barry en Els 
Dietvorst [tot 3/11] 

Kasterlee

Frans Masereel Centrum
❑ ‘WMDYWTL? by Åbäke, Radim Peško 
and FMC’ [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
❑ ‘Orson Welles (1915-1985) – 95 
original drawings by Orson Welles for the 
movie THE TRIAL’ [tot 28/7] 
❑ ‘Jozef Peeters en zijn tijdgenoten’ – 
Albert Gleizes, Jacoba van Heemskerck, 
Paul Joostens, Carel Willink... [3/8 tot 
15/9] 

Zwin Natuur Park
❑ ‘Sorry, 2019’ – Guillaume Bijl [tot 15/9] 

Kortrijk

Be-Part Kortrijk – Paardenstallen
❑ Tinus Vermeersch & Santiago Borja 
[28/7 tot 6/10] 

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] 
❑ ‘Waanzin – Students at M’ [tot 
24/1/2020] ❑ Pieter Vermeersch [tot 
11/8] ❑ ‘M-collectie. De taal van het 
lichaam’ [tot 19/4/2020] 
❑ ‘Burotica’ – Aleksandra Chaushova 
[tot 3/11] 

Liège

La Boverie
❑ ‘Liège. Chefs-d’oeuvre’ [tot 18/8] 
❑ ‘Rétrospective Luis Salazar – 40 ans 
de peinture (1979-2019)’ [31/8 tot 
20/10] 

Lovenjoel

The White House Gallery
❑ ‘At the gym. Summer show curated by 
Amsterdam based gallery 
Tegenboschvanvreden. Whitehouse Gym’ 
[tot 28/7] ❑ ‘Intersecties – extra time 
Whitehouse Gallery’ – Greet Van 
Autgaerden & Stijn Cole [tot 28/7] 

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
❑ ‘Jef Cornelis: “Kunst is voor 
weinigen”’ [tot 20/10] 

Mechelen

De Garage, ruimte voor actuele kunst
❑ Karin Hanssen [tot 31/8] 
❑ Chloé Op de Beeck [tot 31/8] 

Galerie Transit
❑ Virginie Bailly [1/9 tot 29/9] 

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
❑ ‘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] ❑ ‘TORNADO’ – Pascale 
Marthine Tayou [tot 1/9] 
❑ ‘Koloniale Monumenten in België’ 
– Jan Kempenaers [tot 13/10] 
❑ ‘Wintrum Frod’ – Orla Barry en Els 
Dietvorst [tot 3/11] 

Sint-Amands

Emile Verhaerenmuseum
❑ ‘Belle Chair / Heerlijk lijf’ – Michael 
Bastow – Emile Verhaeren [tot 1/9] 
❑ ‘Emile Verhaeren & Sint-Amands’ [8/9 
tot 1/12] 

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
❑ ‘PILOTAGE #2’ – Valentin 
Dommanget, Bertrand Lavier, Bruno 
Rousseaud, Fred Vaesen... [tot 29/9] 

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
❑ ‘[Publicaties] Museum I, II & III en A 

Tiger Cannot Change Its Stripes’ [tot 
31/12] 
❑ ‘De Wand: Birde Vanheerswynghels’ 
[tot 15/10] 
❑ ‘In de Wind: Hana Miletić’ [tot 15/10] 
❑ ‘[Publicaties] Nieuwe catalogi 
2018-2019’ [tot 31/12] 

Turnhout

De Warande
❑ ‘Up on the Hill, Down by the River’ 
– Filip Vervaet [tot 18/8] 
❑ ‘Ginnungagap’ – Nick Geboers [tot 
18/8] ❑ ‘Kanonnenvlees’ – Nanoe 
Carremans, Ella Goris, Ruth Govaerts, 
Joachim Sneyers, Jonas Sysmans, Hanna 
van Dun, Tijs Van Nieuwenhuysen [tot 
18/8] ❑ ‘UPPERCUT’ – Carole 
Vanderlinden [14/9 tot 17/11] 

Veurne

Emergent
❑ ‘Scenarios of Desire II: Koen Delaere 
& Bas van den Hurk’ – Dan Van Severen, 
Raymond Barion, John Stezaker, Tatjana 
Gerhard, Marieke Berghuis, Catharina 
Dhaen... [tot 15/9] 

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
❑ ‘In The Hands Of Puppets’ – Sarah & 
Charles [1/9 tot 1/12] 

BruthausGallery
❑ ‘X/ Laczi, een ontmoeting tussen 
renpaard en kunstenaar’ – Stijn Van 
Dorpe – Laczi [31/8] 
❑ ‘O/X/-I Tussen thuis en utopia’ – Stijn 
Van Dorpe samen met: Ada Van 
Hoorebeke, Alan Quireyns, Annabel 
Lange, Joris Van der Borght, Nancy De 
Vos, Karel Thienpont, Laura Van, Michiel 
Huijben, Stefaan Dheedene, Veva Leye, 
Yasmina Regad, Lesage NV, Tomas 
Uyttendaele [7/9 tot 22/9] 

Watou

Kasteelstraat1 – Pavilion 
Contemporary Art Watou
❑ ‘Frozen in time’ – Jean Godecharle, 
Anneke Lauwaert, Yumiko Yoneda [tot 
28/7] 
❑ ‘Bound to happen’ – David Bruneel & 
Vincent de Roder [4/8 tot 1/9] 

Kunstenfestival Watou
❑ ‘Saudade – Niets bestaat dat niet iets 
anders aanraakt’ [tot 2/9] 

Zwalm

Kunst&Zwalm 
❑ ‘Kunst & Zwalm 2019’ – Franky DC, 
Ruben Machtelinckx, Lotte Van den 
Audenaeren, Francesca Chiacchio, 
Oracle... [31/8 tot 15/9] 

Duitsland
Aachen

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

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
❑ ‘Videoarchiv 05: Even better than the 
real thing. Das Objekt in der frühen 
Videokunst’ – John Baldessari, Klaus vom 
Bruch, Nancy Graves, Terry Fox, Jacques 
Louis Nyst [tot 13/1/2020] 
❑ ‘AIS³ – ein Klanglaboratorium von 
Tim Otto Roth’ [5/9 tot 10/11] 

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
❑ ‘Autistic Disco’ – Lars Eidinger [tot 
11/8] ❑ ‘Chambers of Phantom Kino 
Ballett’ – Lena Willikens & Sarah 
Szczesny [30/8 tot 20/10] 

Augsburg

Glaspalast
❑ ‘Uproar in Augsburg. German 
Paintings of the 1960s to 1980s’ [tot 
31/12] 

Baden-Baden

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

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
❑ Nina Canell [tot 20/10] 

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
❑ ‘REPERTOIRE’ – Arnold Dreyblatt 
[tot 15/8] ❑ ‘What the Body 
Remembers. Dance Heritage Today’ 
[24/8 tot 21/9] 

Akademie der Künste – Pariser Platz
❑ ‘ Bilderkeller. Wandmalereien’ – 
Manfred Böttcher, Harald Metzkes, Ernst 
Schroeder, Horst Zickelbein [tot 31/12] 
❑ ‘Magic Media – Media Magic. Video 
Art since the 1970s from the 
Wulf-Herzogenrath-Archive’ [12/9 tot 
13/10] 

Berlinische Galerie
❑ ‘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] 
❑ ‘Berlin: The City’s Edge 1993/94’ – 
André Kirchner [tot 29/7] 
❑ ‘Original Bauhaus The centenary 
exhibition’ [6/9 tot 27/1/2020] 
❑ Bettina Pousttchi [12/9 tot 6/4/2020] 

DAAD Galerie
❑ ‘Deep Sounding – History As Multiple 
Narratives’ – Yael Bartana, Eric 
Baudelaire, Rabih Mroué, Nora Turato, 
Akram Zataari... [tot 11/8] 

Gemäldegalerie
❑ ‘Bellini plus. Research and restoration’ 
[tot 21/7] 

KUNSTWEDSTRIJD: cultuurhuis zoekt kunstwerk

Om het cultuurhuis verder aan te kleden, schrijft het gemeente-
bestuur een wedstrijd uit voor het ontwerpen en realiseren van 
een kunstwerk. Deze inspirerende plek wordt een 
ontmoetingsplaats voor iedere Erpe-Merenaar. Daarom willen 
wij een kunstwerk laten creëren dat met de gemeente verbon-
den is. Het kunstwerk zal publiek getoond worden op de site 
van het cultuurhuis, zodat iedereen de kans krijgt om het te 
bekijken en te beleven.
Om dit project te verwezenlijken, heeft de gemeente 
Erpe-Mere 35.000 euro vrijgemaakt. Hierin zijn alle kosten 
begrepen om het kunstwerk te realiseren en te presenteren. 
Geïnteresseerde kunstenaars hebben tot 9 september ‘19 de 
tijd om een eerste proefontwerp in te dienen. Op basis van de 
ingestuurde ontwerpen selecteert de jury de drie beste 
inzendingen die hun ontwerp verder uitwerken vóór 11 oktober 
‘19. Op 12 oktober ‘19 lichten de drie geselecteerde kunstenaars 
hun gedetailleerd ontwerp toe. Uiterlijk twee weken later wordt 
de winnaar gecontacteerd en kan deze aan de slag met de reali-
satie. In maart 2020, tijdens de openingsdagen van het cultuur-
huis, wordt het kunstwerk onthuld.

Meer informatie over de wedstrijd en hoe je een ontwerp kan 
indienen, vind je terug op  
erpe-mere.be/cultuurhuis-zoekt-kunstwerk 
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Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
❑ ‘Elephant in the room. Sculptures of 
the Marx Collection and the Collection of 
the Nationalgalerie’ [tot 15/9] ❑ ‘Local 
Histories. Works from the Friedrich 
Christian Flick Collection at Hamburger 
Bahnhof, the Nationalgalerie Collection 
and loans’ [tot 10/11] ❑ ‘Jack’s Jacks’ 
– Jack Whitten (1939–2018) [tot 1/9] 
❑ ‘A German Legend. Emil Nolde and 
the Nazi Regime’ [tot 15/9] 
❑ ‘Mischpoche’ – Andreas Mühe [tot 
11/8] ❑ ‘Preis der Nationalgalerie 2019’ 
– Pauline Curnier Jardin, Simon 
Fujiwara, Flaka Haliti, Katja Novitskova 
[16/8 tot 16/2/2020] ❑ ‘Retrospective’ 
– Xavier Le Roy [24/8 tot 8/9] 

Haus der Kulturen der Welt
❑ ‘Paris Calligrammes. A Landscape of 
Memory by Ulrike Ottinger’ [23/8 tot 
13/10] 

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

Kunstbibliothek
❑ ‘Transitzone: Henning Wagenbreth at 
the Kunstbibliothek’ [tot 28/7] 

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

Martin-Gropius-Bau
❑ ‘The Black Image Corporation’ – 
Theaster Gates [tot 28/7] ❑ ‘They Died 
Laughing’ – Bani Abidi [tot 22/9] 
❑ ‘Ladies on Paper. Recent Works’ – 
Vaginal Davis [tot 21/7] ❑ ‘Garden of 
Earthly Delights – 20 international 
artists using the space of the garden as a 
metaphor for the state of the world’ 
[26/7 tot 1/12] ❑ ‘There is no nonviolent 
way to look at somebody’ – Wu Tsang 
[4/9 tot 12/1/2020] ❑ ‘Walking Through 
Walls’ – Jose Dávila, Mona Hatoum, 
Nadia Kaabi-Linke, Christian Odzuck, 
Anri Sala, Regina Silveira... [12/9 tot 
19/1/2020] 

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

Museum für Fotografie
❑ ‘Bauhaus and Photography. New Vision 
in Contemporary Art’ – László 
Moholy-Nagy, Wolfgang Tillmans, Taiyo 
Onorato & Nico Krebs, Dominique Teufen, 
Stefanie Seufert... [tot 25/8] 
❑ ‘Helmut Newton. SUMO. A legendary 
photo book, a private photo collection, 
and three former assistants’ [tot 10/11] 
❑ ‘Berlin Beijing Visual Exchange’ – Chi 
Peng, Yala Juchmann, He Xiangyu, Jannis 
Schulze... [tot 25/8] 

Neuer Berliner Kunstverein
❑ ‘Fassade: Maximum Headroom’ – Ceal 
Floyer [tot 31/10] ❑ ‘Im AntliTZ des 
SchädelapparaTZ’ – John Bock [tot 
28/7] ❑ ‘Instruction Pieces’ – Alexandra 
Bachzetsis [tot 26/7] ❑ ‘Politics of Space 
in the New Berlin’ [12/9 tot 13/10] 
❑ Candice Breitz [12/9 tot 25/10] 

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] ❑ ‘Christopher 
Kulendran Thomas in collaboration with 
Annika Kuhlmann’ [12/9 tot 15/12] 

Tchoban Foundation Museum für 
Architekturzeichnung
❑ ‘German film architecture 1918-1933’ 
– Emil Hasler, Robert Herlth, Otto Hunte, 
Erich Kettelhut, Hans Poelzig, Franz 
Schroedter, Hermann Warm [tot 29/9] 

Bielefeld

Bielefelder Kunstverein
❑ Beatriz Olabarrieta [7/9 tot 10/11] 

Kunsthalle Bielefeld
❑ ‘Künstler sein’ – Anna Oppermann [tot 
28/7] ❑ ‘Künstlerräume’ [31/8 tot 20/10] 

Bonn

Bonner Kunstverein
❑ Benoît Platéus [tot 11/8] 

Bundeskunsthalle Bonn
❑ ‘Power Play’ – Anna Uddenberg [tot 
22/9] ❑ ‘Goethes Gärten. Grüne Welten 
auf dem Dach der Bundeskunsthalle’ [tot 
15/9] ❑ ‘Goethe. Verwandlung der Welt’ 
[tot 15/9] 

Kunstmuseum Bonn
❑ ‘Mask. Art of Transformation’ – 
Rosemarie Trockel, Alexej von Jawlensky, 
Max Ernst, Sigmar Polke, Hannah 
Höch... [tot 25/8] ❑ ‘Good Grounds’ – 
Nanne Meyer [tot 6/10] ❑ ‘ Now! Young 
Painting in Germany’ [19/9 tot 19/1/2020] 

Bremen

Kunsthalle Bremen
❑ ‘Tierischer Aufstand. 200 Jahre 
Bremer Stadtmusikanten in Kunst, Kitsch 
und Gesellschaft’ – Gerhard Marcks, 
Maurizio Cattelan, Ayse Erkmen, Glenn 
Ligon, Hiwa K, Jeff Koons... [tot 1/9] 
❑ Jürgen Waller [tot 25/8] 
❑ ‘Still’ – Karin Kneffel [tot 29/9] 

Duisburg

LehmbruckMuseum
❑ ‘The City Studio’ [tot 27/10] 
❑ ‘Beauty. Lehmbruck & Rodin – 
Masters of Modernism’ [tot 18/8] 
❑ Julian Opie [tot 1/9] 

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ Ai Weiwei [tot 1/9] 

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ Ai Weiwei [tot 1/9] 
❑ Banu Cennetoğlu [tot 10/11]  

KAI 10 Raum für Kunst
❑ ‘Listen to the Image, Look at the 
Sound’ – Cory Arcangel, Gregor 
Hildebrandt, Alicja Kwade, Julia 
Bünnagel, William Engelen... [tot 8/9] 

KIT – Kunst im Tunnel
❑ ‘SUMMER’ – Maïly Beyrens, Verena 
Buttmann, Signe Raunkjær Holm, Ji 
hyung Song [tot 6/10] 

Kunsthalle Düsseldorf
❑ ‘Fire On The Mountain’ – Megan 
Rooney [tot 11/8] 
❑ ‘Karl Schmidt-Rottluff Scholarship: 
The 2019 Exhibition’ [5/9 tot 10/11] 

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
❑ ‘Wait for it’ – Eileen Quinlan [tot 
11/8] 

Museum Kunst Palast
❑ ‘Jutta-Cuny-Franz-Erinnerungspreis 
2019’ [tot 1/9] ❑ ‘Ehrenhof Preis 2018’ 
– Aurel Dahlgrün [tot 15/9] 
❑ ‘Die Grosse 2019’ [tot 4/8] 
❑ ‘Otto Piene. Werke aus der Sammlung 
Kemp’ [22/8 tot 5/1/2020] 
❑ Norbert Tadeusz [29/8 tot 2/2/2020] 
❑ ‘Utopie und Untergang. Kunst in der 
DDR’ [5/9 tot 5/1/2020] 
❑ ‘Pierre Cardin. Fashion Futurist’ [19/9 
tot 5/1/2020] 

NRW-Forum Düsseldorf
❑ Martin Parr [19/7 tot 10/11] 

Essen

Museum Folkwang
❑ ‘William Forsythe at Museum 
Folkwang’ [tot 31/12] 
❑ ‘Bauhaus at Folkwang. Staging the 
World’ [tot 8/9] 
❑ Nancy Spero [tot 25/8] 
❑ Veit Stratmann [tot 27/10] 
❑ Martina Vacheva [tot 25/8] 
❑ ‘100 Best Posters 18. Germany-
Austria-Switzerland’ [19/7 tot 11/8] 

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... [tot 
1/9] 

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
❑ ‘New Human, New Housing: 
Architecture of the New Frankfurt 
1925-1933’ [tot 18/8] 
❑ ‘Joyful Architecture – European 
Architectural Photography Prize 2019’ 
[tot 1/9] ❑ ‘Bengal Stream. The Vibrant 
Architecture Scene of Bangladesh’ [tot 
20/10] 

Frankfurter Kunstverein
❑ ‘Empathic Systems’ – Yves 
Netzhammer, Theo Jansen, Takayuki Todo 
[tot 8/9] 

Museum für Moderne Kunst MMK
❑ ‘Because I live here’ – Henrike 
Naumann, Harun Farocki, Forensic 
Architecture, Želimir Žilnik... [tot 18/8] 
❑ ‘MUSEUM’ [17/8 tot 12/1/2020] 

Portikus
❑ ‘In Lieu of What Was’ – Alia Farid 
[20/7 tot 8/9] 

Schirn Kunsthalle Frankfurt
❑ John M. Armleder [tot 1/9] 
❑ ‘Big Orchestra’ – Christian Marclay, 
Doug Aitken, Carsten Nicolai, Pedro 
Reyes, Naama Tsabar... [tot 8/9] 

Städel Museum
❑ ‘The Mysteries of Material’ – Kirchner, 
Heckel, Schmidt-Rottluff [tot 13/10] 

Freiburg

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

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
❑ ‘Here we are today. A View of the 
World in Photography and Video Art’ – 
Thomas Demand, Eva Leitolf, Herlinde 
Koelbl, Andreas Gursky... [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] 
❑ ‘Fuzzy Dark Spot. Videokunst from 
Hamburg’ [tot 3/11] 
❑ ‘Gute Aussichten 2018 2019. New 
German Photography’ [tot 3/10] 
❑ ‘Life’ – Walter Schels [19/7 tot 3/10] 
❑ Baselitz, Richter, Polke, Kiefer [13/9 
tot 5/1/2020] 

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] 
❑ ‘In the Light of the North. Danish 
Painting from the Ordrupgaard 
Collection’ [tot 22/9] ❑ ‘They Shoot 
Horses’ – Edith Dekyndt [tot 7/6/2020] 
❑ ‘Consistant. Controversial. New. 
Insights into 150 Years’ [23/8 tot 10/11] 
❑ ‘Rembrandt. Masterpieces from the 
Collection’ [30/8 tot 5/1/2020] 
❑ ‘Unfinished Stories. Stories from the 
Collection’ [30/8 tot 30/8/2020] 
❑ ‘100 Years of the Hamburg Secession. 
Encounters with the Collection’ [30/8 tot 
5/1/2020] 

Kunsthaus Hamburg
❑ ‘The White, The Black, The Blue’ – 
Edith Dekindt [tot 4/8] 

Kunstverein Hamburg
❑ ‘Political Affairs. Language is not 
Innocent’ – George Brecht, Art & 
Language, Monica Bonvicini, Allen 
Ruppersberg, Adrian Piper... [tot 21/7] 
❑ Cana Bilir-Meier [tot 21/7] ❑ ‘Whose 
Jizz Is This ?’ – Peaches [10/8 tot 20/10] 
❑ ‘For the First Time in a Long Time’ 
– Sarah Abu Abdallah [10/8 tot 20/10] 

Hannover

Kestner Gesellschaft
❑ ‘Stairway to nowhere’ – Goshka 
Macuga [tot 4/8] 
❑ ‘Where Art Might Happen: The Early 
Years of CalArts’ [30/8 tot 10/11] 

Kunstverein Hannover
❑ Henrike Naumann [tot 25/8] 
❑ Kaari Upson [7/9 tot 17/11] 

Sprengel Museum Hannover
❑ ‘Elementarteile. Grundbausteine des 
Sprengel Museum Hannover und seiner 
Kunst’ [tot 31/12] ❑ ‘100 Jahre Merz. 
Kurt Schwitters. Crossmedia’ [tot 6/10] 
❑ Bjørn Melhus [tot 5/1/2020] 
❑ Alice Aycock [tot 25/8] 
❑ ‘KunstLandschaft. Naturwelten in der 
Kunst seit 1950’ [tot 6/10] 

Herford

Museum MARTa Herford
❑ ‘Unruly Splendor. Design Punk versus 
Bauhaus’ [tot 1/9] ❑ ‘Stance & Fall. A 
Wavering World’ – Eva Kot’átková, David 
Shrigley, Francis Alÿs, Mona Hatoum, 
Katie Holten... [tot 6/10] 

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
❑ ‘Grammar and Glamour’ – Mai-Thu 
Perret [tot 15/9] ❑ ‘im fluss’ – Heidi 
Herzig & Ben Öztat [tot 15/9] 

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

Köln

Kölnischer Kunstverein
❑ ‘Maskulinitäten’ [1/9 tot 24/11] 

Museum Ludwig
❑ ‘2019 Wolfgang Hahn Prize’ – Jac 
Leirner [tot 21/7] 
❑ ‘GAAF’ – Fiona Tan [tot 11/8] 
❑ ‘Berlin Havelhöhe, 1960/61’ – 
Benjamin Katz [tot 22/9] 
❑ ‘Family Ties. The Schröder Donation’ 
[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] 

Wallraf-Richartz-Museum
❑ ‘The Sunday of Life. Lifestyle in the 
Baroque’ [tot 18/8] 
❑ ‘Wir-Glauben-Kunst. 
Meisterzeichnungen aus der Kölner 
Jesuiten-Sammlung’ [tot 18/8] 

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] ❑ ‘Von Albers bis Zukunft. Auf 
den Spuren des Bauhauses’ [tot 
26/4/2020] 

Leverkusen

Museum Morsbroich
❑ ‘Alles Farbe! – Jörn Stoya und die 
Sammlung des Museum Morsbroich’ – 
Josef Albers, Oskar Schlemmer, Imi 
Knoebel, Lawrence Weiner, Jeff Koons, 
Charlotte Posenenske... [tot 1/9] 
❑ Paco Knöller [tot 1/9] 

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] 
❑ ‘Cube 1: Manet. The purchase history’ 
[tot 17/11] 
❑ ‘Artist’s Books’ [26/7 tot 15/9] 

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
❑ ‘Laurie Parsons. A Body of Work 
1987’ [tot 8/9] 
❑ ‘Die Zukunft der Zeichnung: Konzept. 
Das Neue in der Sammlung Etzold. Folge 
3’ [tot 1/9] ❑ ‘Amos’ World’ – Cécile B. 
Evans [tot 15/9] 

München

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

Haus der Kunst
❑ ‘Triumphant Scale’ – El Anatsui [tot 
28/7] ❑ ‘Archiv Galerie 2019: Archives 
in Residence – Southeast Asia 
Performance Collection’ [tot 29/9] 
❑ ‘Southeast Asia Performance 
Collection’ [tot 29/9] 
❑ ‘At Night. Between Dream and Reality 
– Sammlung Goetz im Haus der Kunst’ 
[tot 6/1/2020] ❑ ‘I as Human’ – Miriam 
Cahn [tot 27/10] ❑ ‘Markus Lüpertz: 
The Zone of Painting’ [13/9 tot 
26/1/2020] 

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 [tot 15/9] 
❑ ‘Topologies’ – Senga Nengudi [17/9 
tot 19/1/2020] 

Museum Brandhorst
❑ ‘Forever Young – 10 Years of Museum 
Brandhorst’ [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] ❑ ‘The World as a 
Whole’ – Andreas Gursky, Candida Höfer, 
Axel Hütte, Thomas Ruff, Thomas Struth 
[tot 3/11] ❑ ‘Reflex Bauhaus. 40 objects 
– 5 conversations’ [tot 2/2/2020] 
❑ ‘Two Sides of an Artist – Franz 
Radziwill (1895-1983)’ [tot 31/12] 
❑ ‘Sound of Design’ [tot 31/12/2020] 
❑ ‘Re-visions. Ann and Jürgen Wilde 
Foundation’ – Judith Joy Ross, Rineke 
Dijkstra, Marie Jo Lafontaine, Heidi 
Specker... [tot 17/11] ❑ ‘Oeuvre’ – Raoul 
De Keyser [tot 15/9] ❑ ‘Pendulum’ 
– Ingo Maurer [tot 16/2/2020] 
❑ ‘Königsklasse IV. Contemporary art at 
Herrenchiemsee Palace. From Dan 
Flavin to Wolfgang Laib’ [tot 3/10] 
❑ ‘Thonet Design’ [tot 2/2/2020] 
❑ ‘Access for All: São Paulo’s 
Architectural Infrastructures’ [tot 8/9] 
❑ ‘Single sheet woodblock prints of the 
15th Century’ [tot 22/9] 
❑ ‘Aenne Biermann (1898-1933). 
Intimacy with Things’ [tot 13/10] 

Sammlung Goetz
❑ ‘Tutto. Perspectives on Italian art’ 
[19/9 tot 29/2/2020] 

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

Münster

Kunsthaus Kannen
❑ ‘Alles aus Erde, Lehm und Ton’ [tot 27/9] 

Westfälischer Kunstverein
❑ ‘RADAR: Jonas Justen’ [tot 18/8] 
❑ ‘L’Intrus REDUX’ – Mounir Gouri, 
Anna Lopez Luna, Katharina Monka, 
Sreshta Rit Premnath... [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
❑ ‘Banners’ – Matt Mullican [tot 11/8] 
❑ Bernd Lohaus [6/9 tot 5/12] 

Nürnberg

Neues Museum Nürnberg
❑ ‘Vice and Reflection #2’ – David Reed 
[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] 
❑ ‘Collages. The Meerwein Collection. 
Third section’ [tot 5/1/2020] 

Rheinsberg

Kurt Tucholsky Literaturmuseum
❑ ‘Zwischenzeit’ – Thomas Florschuetz 
[24/8 tot 3/11] 

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
❑ ‘Der Traum der Bibliothek’ – Rodney 
Graham, Candida Höfer, Michel Sauer, 
Mika Taanila, Jacques André... [tot 1/9] 
❑ ‘The Lambrecht-Schadeberg 
Collection/ Rubens Prize Winners of the 
City of Siegen. Focus on: Manifestations 
of Colour’ [tot 1/9] 

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
❑ Benjamin Bronni [tot 29/9] 
❑ ‘Scheize-Liebe-Sehnsucht’ – Ragnar 
Kjartansson [20/7 tot 20/10] 

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’ [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’ [tot 4/8] 

Frankrijk
Bordeaux

CAPC Musée d’Art Contemporain
❑ ‘[SIC] Works from the CAPC 
Collection’ [tot 27/10] ❑ Takako Saito 
[tot 22/9] ❑ ‘The Arcadia Centre’ – Ben 
Thorp Brown [tot 22/9] ❑ Ruth Ewan 
[tot 22/9] ❑ ‘Histoire de l’art cherche 
personnages...’ [tot 2/2/2020] 
❑ ‘Que chacun enchante sa prison’ – 
Jean-Pierre Raynaud [tot 22/9] 

Dijon

Le Consortium
❑ ‘New York: The 1980s – Part I’ [tot 
20/10] ❑ ‘35 Drawings’ – Steve 
DiBenedetto [tot 10/8] ❑ ‘Pattern, 
Crime & Decoration’ [tot 20/10] 

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] 

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] 
❑ ‘Théâtre des métamorphoses’ – 
Rebecca Horn [tot 11/11] 
❑ ‘King Kong « L’Affaire Makropoulos 
» (2007)’ – Malgorzata Szczęśniak [tot 
27/1/2020] ❑ ‘Opéra Monde. La quête 
d’un art total’ [tot 27/1/2020] 

Paris

Centre Pompidou
❑ ‘Histoire de l’Atelier Brancusi’ [tot 
30/12] ❑ ‘Shunk-Kender. L’art sous 
l’objectif (1957-1983)’ – Harry Shunk 
(1924-2006) en János Kender 
(1937-2009) [tot 5/8] 
❑ ‘Préhistoire. Une énigme moderne’ 
[tot 16/9] ❑ ‘Sans repentir’ – Bernard 
Frize [tot 26/8] 
❑ Dora Maar [tot 29/7] 
❑ ‘HX’ – Cao Fei [tot 26/8] 
❑ Takesada Matsutani [tot 23/9] 
❑ Sonja Ferlov Mancoba [tot 23/9] 
❑ Ernest Mancoba [tot 23/9] 
❑ ‘Bacon (1971-1992). En toutes 
lettres’ [11/9 tot 20/1/2020] 

Fondation Cartier
❑ ‘Trees’ – Tony Oursler, Agnès Varda, 
Raymond Depardon, Fabrice Hyber, 
Adriana Varejão... [tot 10/11] 

Grand Palais
❑ ‘La Lune. Du voyage réel aux voyages 
imaginaires’ – Marc Chagall, Man Ray, 
François Morellet, Joan Mirò, Auguste 
Rodin, Félix Vallotton… [tot 22/7] 

Jeu de Paume
❑ ‘L’Arcadia Center’ – Ben Thorp 
Brown [tot 22/9] ❑ ‘De proche en 
proche’ – Marc Pataut [tot 22/9] 
❑ ‘Mille et un passages’ – Sally Mann 
[tot 22/9] 

Lafayette Anticipations
❑ ‘Entrelacs, une recherche tissée’ – 
Hella Jongerius [tot 8/9] 

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

❑ ‘Foncteur d’oubli’ – Nina Beier, 
Marcel Broodthaers, Diego Giacometti, 
Anne Holtrop, Julien Monnerie, Michel 
Herreria... [19/9 tot 8/12] 

Musée d’Orsay
❑ ‘Le modèle noir de Géricault à 
Matisse’ [tot 21/7] 
❑ Berthe Morisot (1841-1895) [tot 
22/9] 
❑ ‘La peur d’aimer. Orsay vu par Tracey 
Emin’ [tot 29/9] 

Musée de l’Orangerie
❑ ‘Contrepoint contemporain. Nymphéas 
– série. Homage to Monet, 2009-2010’ 
– Alex Katz [tot 31/8] 

Musée du Luxembourg
❑ ‘L’âge d’or de la peinture anglaise. De 
Reynolds à Turner’ [11/9 tot 16/2/2020] 

Musée national Eugène Delacroix
❑ ‘Dans l’atelier, la création à l’oeuvre’ 
[tot 30/9] 

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

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

Tours

Jeu de Paume – Château de Tours
❑ ‘L’Équilibriste, André Kertész : 
1912-1982’ [tot 27/10] 

Villeneuve d’Ascq

LaM – Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art 
brut
❑ ‘De vrijgevochten muzen. Tussen film 
en feministische videokunst’ – Delphine 
Seyrig (1932-1990) [tot 22/9] 

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
❑ Huguette Caland [tot 1/9] 
❑ ‘Urban Songlines 2009–19’ – Allard 
Van Hoorn [tot 1/9] 

Leeds

Henry Moore Institute
❑ ‘Sculpture and Drawings from the 
Leeds Collection’ – Phyllida Barlow [tot 
29/9] 
❑ ‘Henry Moore Drawings: The Art of 
Seeing’ [tot 27/10] 
❑ ‘Yorkshire Sculpture International’ 
– Rashid Johnson, Tamar Harpaz, Maria 
Loboda, Sean Lynch, Cauleen Smith... 
[tot 29/9] 
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Onomatopee 168

DIAGRAMS OF POWER
- Patricio Davila
Art and design 
works using data, 
diagrams, and 
maps as ways 
of challenging 
dominant narratives 
and supporting 
the resilience 
of marginalized 
communities. 

Onomatopee 166

THE GREAT EPHEMERAL SKIN
- Hadassah Emmerich
Body and identity, 
the sensory and 
the sensual, the 
commodification 
of the erotic and 
the exotic: these 
are frequently 
recurring themes in 
Emmerich’s work.

Onomatopee 137

POST-BUTT (2ND PRINT)
- Melani de Luca
More rounded than 
that though, it’s a 
case study around 
the image of female 
butts, bootys, and 
behinds, and their 
influence in media, 
society and art.

Onomatopee 155

A COOKBOOK OF 
INVISIBLE WRITING
- Amy Wu
Invisible ink 
recipes and other 
communication 
techniques that may 
be used to subvert 
surveillance, 
bypass censorship 
and make visible 
the struggles of 
minorities and 
other marginalised 
cultures. 

Onomatopee 158

BACK STAGES 
- Katrin Korfmann and 
Jens Pfeifer
By capturing the 
production sites 
of artisans from 
across the globe, 
Back Stages places 
the composition and 
materialisation of 
cultural identity 
in focus. 

Onomatopee 157

DECODING DICTATORIAL 
STATUES
- Bernke Klein Zandvoort 
and Ted Hyunhak Yoon
a collection of 
images and texts 
revolving around 
how different 
statues behave in 
public space.
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Sittard

Museum De Domijnen
❑ ‘J’aime la couleur & le monde’ – Chéri 
Samba [tot 29/9] 

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
❑ ‘Photographs’ – John Riddy [tot 1/9] 
❑ ‘The Return’ – Luc Tuymans [tot 
17/11] ❑ ‘Uit de collectie van De Pont: 
Tacita Dean’ [14/9 tot 2/2/2020] 
❑ Wouter Paijmans [14/9 tot 14/11] 

Park De Oude Warande
❑ ‘Delirious / Lustwarande 2019 
jubilerumeditie’ – Nina Canell, Magali 
Reus, Sarah Lucas, Filip Vervaet, Bettina 
Pousttchi, Justin Matherly... [tot 20/10] 

TextielMuseum
❑ ‘Black & White – Symboliek in Kunst 
en Design’ [tot 1/3/2020] ❑ ‘Bauhaus& / 
Modern Textiel in Nederland’ [tot 3/11] 

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] 
❑ ‘Ondertussen in Utrecht: Onbekende 
schatten van de stad’ [tot 17/10] 
❑ ‘Gevelprojectie: David Jablonowski’ 
[tot 1/9] ❑ ‘Assisted Living’ – Jessica 
Stockholder [tot 1/9] 
❑ ‘Annex: Tamara Henderson’ [tot 1/9] 
❑ ‘Rietvelds lattenleunstoel: 10 x 
verschillend. De geschiedenis van de 
iconische rood-blauwe stoel’ [tot 29/9] 
❑ ‘Piet Elling, Bureau voor mevrouw 
L.H. van Groningen-Koningsveld’ [tot 
29/9] ❑ ‘Duran Lantink: Old Stock’ [tot 
27/10] 

Wijlre

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

Zaandam

Het HEM
❑ ‘Chapter 1NE: Edson Sabajo & 
Guillaume Schmidt’ – Dana Lixenberg, 
Adrian Piper, The Black Archives, 
Roxette Capriles, Gabriel Lester... [tot 
1/9] 

Zwitserland
Basel

Fondation Beyeler
❑ Rudolf Stingel [tot 6/10] 
❑ ‘Insomnia Drawings’ – Louise 
Bourgeois [tot 30/9] 

Kunsthalle Basel
❑ ‘Homemade RC Toy’ – Geumhyung 
Jeong [tot 11/8] 
❑ ‘I am Gong’ – Dora Budor [tot 11/8] 
❑ ‘Kunstkredit Basel-Stadt’ [18/8 tot 
1/9] 

Kunstmuseum Basel
❑ ‘Kosmos Kubismus. From Picasso to 
Léger’ [tot 18/8] ❑ ‘Nach neuen 
Meeren’ – Leiko Ikemura [tot 1/9] 
❑ ‘19 E. 21st St., Six Large Paintings’ 
– Helmut Federle [tot 15/9] 
❑ ‘A Poem That Is Not Our Own’ – 
William Kentridge [tot 13/10] 
❑ ‘Schau, ich bin blind, schau. Die 
Sammlung Hans und Monika Furer: Von 
Rémy Zaugg bis John Baldessari’ [17/8 
tot 1/12] 

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

Bern

Kunsthalle Bern
❑ ‘Letzte Lockerung’ – Daniela und 
Linda Dostálková, Loretta Fahrenholz, 
Anne Jud, Klara Lidén, Lili Reynaud-
Dewar, Philipp Timischl, Amalia Ulman 
[17/8 tot 6/10] 

Kunstmuseum Bern
❑ ‘Collection of Kunstmuseum Bern’ 
– Anker, Amiet, Hodler, Giacometti, 
Pissarro... [tot 31/12] 
❑ ‘Ohne Verfallsdatum. Schenkung und 
Leihgaben der Sammlung Migros Aare’ 
[tot 15/9] ❑ ‘Clair de lune. Mondbilder 
der Graphischen Sammlung’ [tot 27/10] 
❑ ‘ars viva 2019’ – Cana Bilir-Meier, 
Keto Logua, Niko Abramidis & NE [tot 
18/8] ❑ ‘Kunst als Leben’ – Johannes 
Itten [30/8 tot 2/2/2020] 

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] 
❑ ‘Jenseits von Lachen und Weinen’ – 
Klee, Chaplin, Sonderegger [23/8 tot 
24/5/2020] 

Luzern

Kunsthalle Luzern
❑ Kathrin Affentranger – Anja Braun – 
Monika Stalder [tot 28/7] 
❑ Wolfgang Zät [10/8 tot 22/9] 

Kunstmuseum Luzern
❑ ‘Und die alten Formen stürzen ein. 
Kunst um 1800 aus der Sammlung’ [tot 
17/11] ❑ ‘Very few things consist of a 
single substance’ – Anita Zumbühl [tot 
25/8] ❑ ‘Turner. Das Meer und die 
Alpen’ [tot 13/10] 

St.Gallen

Kunstmuseum St. Gallen
❑ ‘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 
[tot 5/4/2020] ❑ ‘unfinished’ – Albert 
Oehlen [tot 10/11] 

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 [tot 10/11] 
❑ Sol Calero [tot 10/11] 

London

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

GOLDSMITHS CCA
❑ ‘Jef Cornelis. TV Works 1960s–80s’ 
[tot 11/8] 

ICA – Institute of Contemporary Arts
❑ ‘I, I, I, I, I, I, I, Kathy Acker’ [tot 4/8] 
❑ ‘untitled 2019 (the form of the flower 
is unknown to the seed)’ [tot 6/6/2020] 

National Gallery
❑ ‘Sea Star: Sean Scully at the National 
Gallery’ [tot 11/8] ❑ ‘Bartolomé 
Bermejo: Master of the Spanish 
Renaissance’ [tot 29/9] 

Royal Academy of Arts
❑ ‘Invisible Landscapes’ [tot 24/9] 
❑ ‘An Allegory of Painting’ – Sarah 
Pickstone [tot 18/8] ❑ ‘Mali Morris RA: 
On Paper’ [tot 4/8] ❑ ‘Summer 
Exhibition 2019’ [tot 12/8] 
❑ ‘Félix Vallotton (1865–1925). Painter 
of Disquiet’ [tot 29/9] 
❑ Helene Schjerfbeck [20/7 tot 27/10] 

Tate Britain
❑ ‘Tate Britain Commission: The Asset 
Strippers’ – Mike Nelson [tot 6/10] 
❑ ‘Van Gogh and Britain’ [tot 11/8] 
❑ Frank Bowling [tot 26/8] ❑ France-
Lise McGurn [tot 8/9] 

Tate Modern
❑ Natalia Goncharova [tot 8/9] 
❑ Takis [tot 27/10] ❑ ‘In real life’ – 
Olafur Eliasson [tot 5/1/2020] 
❑ Dóra Maurer [5/8 tot 5/7/2020] 

Victoria and Albert Museum
❑ ‘Christian Dior: Designer of Dreams’ 
[tot 1/9] ❑ Mary Quant [tot 16/2/2020] 
❑ ‘FOOD: Bigger than the Plate’ [tot 
20/10] 

Whitechapel Art Gallery
❑ ‘Queer Spaces: London, 1980s – Today’ 
[tot 25/8] ❑ ‘Setting the Table: Village 
Politics’ – Myvillages [tot 18/8] 
❑ ‘”la Caixa” Collection of Contemporary 
Art. Selected by Maria Fusco’ [tot 1/9] 
❑ Michael Rakowitz [tot 25/8] ❑ ‘Artists’ 
Film International’ – Phoebe Boswell, 
Carolina Caycedo, Evelyn Taocheng Wang 
[tot 4/8] 
❑ ‘Max Mara Art Prize for Women: Che 
si può fare?’ – Helen Cammock [tot 1/9] 
❑ ‘London Art Book Fair 2019’ [5/9 tot 
8/9] 

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
❑ ‘Fever’ – Karolina Markiewicz & 
Pascal Piron [tot 15/9] ❑ ‘I dreamed I 
was a house’ – Ulla von Brandenburg, 
Julie Favreau, Anna Hulačová, Aurora 
Sander, Markus Selg, Alvaro Urbano [tot 
8/9] ❑ ‘Elysium – The Spiritual Journey 
of Yao Jui Chung & Su Hui-Yu’ [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] ❑ ‘Danh Vo: The Mudam Collection 
and Pinault Collection in dialogue’ [tot 
25/8] ❑ LaToya Ruby Frazier [tot 22/9] 
❑ ‘Nisyros’ – Vivian Suter [tot 15/9] 
❑ ‘Etel Adnan et les Modernes’ [tot 8/9] 

Nederland
’s-Hertogenbosch

Design Museum Den Bosch
❑ ‘Modern Nederland 1963 – 1989’ – 
Bob Bonies, Ad Dekkers, Wim Crouwel, 
Aldo van den Nieuwelaar, Wim Quist, 
Andre Volten, Carel Weeber [tot 18/8] 
❑ ‘Specific Objects’ – Geert Lap [tot 
18/8] ❑ ‘Designprijs Noord-Brabant 
2019’ [tot 18/8] ❑ ‘Design van het 
Derde Rijk’ [7/9 tot 19/1/2020] 

Aardenburg

Kunstenfestival Aardenburg
❑ ‘2de Biënnale Kunstenfestival 
Aardenburg – Vrijheid vandaag!’ – Annea 
Lyvv Dreisz, Bernd Lohaus, Elly Strik, 
Ronald Ophuis, AARS, Ann Veronica 
Janssens... [tot 18/8] 

Acquoy

Fort bij Asperen
❑ ‘Een Schitterende afzondering’ – Yael 
Bartana, Simone De Kinderen, Andre 
Pielage, Anton Lecock, Erik Odijk, Jacco 
Olivier, Harm Weistra/Eddi Bal [tot 22/9] 

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
❑ ‘Cobra 70: een meerkoppige slang’ 
[tot 13/10] 

Amsterdam

andriesse eyck galerie
❑ Erik Andriesse [tot 27/7] 
❑ ‘The Painter’ – Marijn van Kreij [7/9 
tot 12/10] 

De Appel 
❑ ‘Decoders/Recorders’ – Steffani 
Jemison & Samson Young [tot 1/9] 

EYE Film Instituut Nederland
❑ William Kentridge [tot 1/9] 
❑ Andrei Tarkovski [15/9 tot 6/12] 

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
❑ ‘Silver Lake Drive’ – Alex Prager [tot 
4/9] ❑ ‘Casting Out the Self’ – Dominic 
Hawgood [tot 13/10] 
❑ ‘Morpher III’ – Kévin Bray [tot 13/10] 

Galerie Fons Welters
❑ ‘FLOW (watercolors)’ – Maria Roosen 
[tot 27/7] ❑ ‘We put away former 
ourselves’ – Ryo Kinoshita [tot 27/7] 
❑ Folkert de Jong [7/9 tot 12/10] 
❑ Em Rooney [7/9 tot 12/10] 

Galerie Onrust
❑ ‘A Mensch’ – Eli Content [24/8 tot 
28/9] 

Galerie Ron Mandos
❑ ‘Best of Graduates 2019. Curated by 
Radek Vana and team Galerie Ron 
Mandos’ [27/7 tot 31/8] 

Galerie Van Gelder
❑ Slaap Lekker Studio [tot 27/7] 
❑ ‘Summer Show’ [tot 27/7] 

Huis Marseille
❑ Deana Lawson [tot 1/9] 
❑ ‘When Red Disappears’ – Elspeth 
Diederix [tot 1/9] ❑ ‘Portretten van het 
moderne leven’ – Berenice Abbott 
(1898–1991) [7/9 tot 1/12] 

Kunstverein
❑ ‘Salon Hang’ [13/9 tot 2/11] 

Looiersgracht 60
❑ ‘Decoders-Recorders’ – Steffani 
Jemison & Samson Young [tot 1/9] 

P/////AKT
❑ ‘Oomph part III’ – Mickey Yang [tot 
21/7] ❑ Brigitte Louter and Pia Hinz 
[tot 21/7] ❑ Katja Mater [8/9 tot 20/10] 
❑ Pia Hinz [8/9 tot 20/10] 

Reutengalerie Amsterdam
❑ ‘ZomerSalon’ – Lon Godin, Jan Willem 
Maris, Paksha van Slooten, Eric Martijn, 
Ronald Versloot [tot 25/8] 
❑ ‘ in de galerie : Art on Paper’ [31/8 
tot 12/9] 

Rijksmuseum
❑ ‘Chintz: Global Textile’ [tot 21/7] 
❑ ‘Louise Bourgeois in de 
Rijksmuseumtuinen’ [tot 3/11] 
❑ ‘12x Erwin Olaf’ [tot 22/9] 

Stedelijk Museum Amsterdam
❑ ‘Pinball Wizard: The Work and Life of 
Jacqueline de Jong’ [tot 18/8] 
❑ ‘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 [tot 13/10] 
❑ ‘Welkom Today’ – Ad van Denderen, 
Lebohang Tlali en vele anderen [tot 
13/10] ❑ ‘New Videos’ – Steffani 
Jemison [tot 29/9] ❑ ‘Kleurrijk Japan. 
226 affiches uit de collectie’ [7/9 tot 
2/2/2020] 

The Merchant House
❑ ‘Schilderkunst en Performance’ – Pino 
Pinelli, Mary Sue, Elsa Tomkowiak [tot 
8/9] ❑ John Coplans [13/9 tot 3/11] 

Van Gogh Museum
❑ ‘Van Gogh en de Zonnebloemen’ [tot 
1/9] 

Willem Baars Projects
❑ Rob Birza [14/9 tot 12/10] 

Zone2source
❑ ‘HeHe, Clean Society’ – Heiko Hansen 
en Helen Evans [tot 25/8] 
❑ ‘Waiting Room’ – Terike Haapoja & 
Laura Gustaffson [8/9 tot 10/11] 

Arnhem

OMSTAND, presentatieruimte voor 
actuele kunst
❑ ‘Duckumenta’ – Frank Koolen, Lilly 
van der Stokker, Jaap Kroneman, Nel 
Aerts, Hilde Onis... [tot 25/8] 

Breda

Stedelijk Museum Breda 
❑ ‘Raketstart – Nieuwe beeldende kunst 
uit Breda’ – Thomas Bakker, Loek 
Grootjans, Atelier La Machine, Loek 
Grootjans, Iris Bouwmeester... [tot 29/9] 

Delft

Galerie De Zaal
❑ ‘Miniaturen’ – Nicolas Dings [14/9 tot 
27/10] 

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
❑ ‘New Dutch Views’ – Marwan 
Bassiouni [tot 1/9] ❑ ‘Grid Corrections’ 
– Gerco de Ruijter [tot 1/9] 
❑ Ute Mahler & Werner Mahler [tot 
22/9] ❑ ‘Voorbij de grenzen van de DDR’ 
– Ute Mahler & Werner Mahler [tot 
22/9] 

Galerie Maurits van de Laar
❑ ‘Generate’ – Erik Pape, Dieter 
Mammel, Tobias Lengkeek [tot 18/8] 

Galerie Ramakers
❑ ‘But thy eternal summer shall not 
fade’ – Mat van der Heijden, Ton van 
Kints, Joncquil, Geert Baas, Michel 
Hoogervorst [tot 21/7] 
❑ D.D. Trans [8/9 tot 6/10] 

GEM Museum voor Actuele Kunst
❑ Krijn Giezen (1939-2011) [tot 13/10] 

Gemeentemuseum Den Haag – gM
❑ ‘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] 
❑ ‘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’ [tot 29/9] 
❑ KP Brehmer [tot 27/10] 

Mauritshuis
❑ ‘Rembrandt en het Mauritshuis’ [tot 
15/9] 

Parts Project
❑ ‘PP-13: Rosy-Fingered Data’ – Jouke 
Kleerebezem [8/9 tot 3/11] 

Pulchri Studio
❑ ‘Pulchri op locatie: CONNECTED – 
Slot Zeist’ [tot 18/8] 
❑ ‘ATM Model Art – Refract / Dutch 
Silk Road Art Festival: Denkend aan 
China / M o v e d – Actuele Concrete 
Kunst’ [tot 21/7] 
❑ ‘Pieces of infinity’ – Alexander 
Zaklynsky [tot 1/9] 
❑ ‘Réfraction’ – Karman [tot 4/8] 
❑ ‘The flower of friendship’ [tot 4/8] 
❑ ‘ArtNomadenDoll’ [tot 4/8] 
❑ ‘’Group Four’ in the Hague’ [10/8 tot 
1/9] ❑ ‘Zussen exposeren: Ellen van 
Toor en Ina van Toor’ [10/8 tot 1/9] 
❑ Bander van Ierland [24/8 tot 15/9] 
❑ ‘ The Incognito’s’ – Mansour Bakhtiar 
[24/8 tot 15/9] 
❑ Jurjen de Haan & Maarten van Dreven 
[31/8 tot 15/9] 
❑ Philip Wiesman [7/9 tot 29/9] 

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] 

West
❑ ‘Time-Life’ – Tehching Hsieh [tot 
16/2/2020] ❑ ‘The Vault’ – Korpys / 
Loeffler [tot 1/9] ❑ ‘From Typography to 
Grammatography. Alphabetum Ii’ [tot 6/10] 

Diepenheim

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

Kunstvereniging Diepenheim
❑ ‘Flashforward’ – Bastiënne Kramer 
[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

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 Volks- 
parlement van Rojava in het Van 
Abbemuseum’ [tot 31/8] 
❑ ‘The Tick’ – Josefin Arnell [tot 8/9] 
❑ ‘Museum-index – het museum in 
getallen’ [tot 3/1/2021] 
❑ ‘Multisensory museum. Experimentele 
multi-zintuigelijke museumruimte’ [tot 
3/1/2021] ❑ ‘Supertoll!’ – Tijs 
Rooijakkers [tot 1/4/2020] 
❑ ‘Bibliotheektentoonstelling: Recente 
aanwinsten’ [tot 31/7] 
❑ ‘Xenogenesis’ – The Otolith Group [tot 
18/8] ❑ ‘Laureaat Cultuurprijs 
Noord-Brabant: René Daniëls’ [tot 15/9] 
❑ ‘KNUST – grafische afdeling van het 
kunstenaarsinitiatief Extrapool uit 
Nijmegen’ [1/9 tot 15/11] 

Enschede

Concordia
❑ ‘Boys Don’t Cry’ – Gavin Turk, Rob 
Scholte, Maurizio Cattelan, Olphaert den 
Otter... [tot 6/10] 

Rijksmuseum Twenthe
❑ ‘wat beweegt’ – Peter Zegveld [tot 
29/10] ❑ Johann Friedrich August 
Tischbein (1750-1812) [7/9 tot 19/1/2020] 

Gorssel

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

Groede

VierVaart
❑ ‘Souvenirs. Salon opstelling diverse 
kunstenaars’ [tot 29/9] 
❑ ‘Residu / presentatie korte 
werkperiode’ – Jan Eric Visser [tot 29/9] 
❑ ‘duotentoonstelling’ – Jeroen Eisinga 
en Pieternel Eisinga [27/7 tot 29/9] 

Groningen

Groninger Museum
❑ ‘In collectietentoonstelling: Memphis 
Design’ [tot 31/12] 
❑ ‘In Wall House #2: Gunta Stölzl: 100 
jaar Bauhausstoffen’ [tot 1/9] 
❑ Dolf Verlinden [tot 1/9] 
❑ ‘Strijd! 100 Jaar Vrouwenkiesrecht’ 
[tot 15/9] ❑ ‘Presence’ – Daan 
Roosegaarde [tot 12/1/2020] 
❑ ‘Rembrandt?! Presentatie in de 
collectietentoonstelling’ [tot 8/9] 
❑ ‘P. Struycken. Exploderende kleur bij 
Skrjabin en Boulez’ [tot 9/2/2020] 

Haarlem

Frans Halsmuseum
❑ ‘Het fenomeen Hals. Een inkijk in de 
fascinerende wereld van Frans Hals’ [tot 
1/1/2023] 
❑ ‘Virtuoos! Israels tot Armando’ [tot 
3/11] 

Heerlen

SCHUNCK
❑ ‘Rietveld Architecture-Art-Affordances 
(RAAAF) – The End of Sitting’ [tot 
31/12] ❑ ‘Muurschildering: Femmy 
Otten’ [tot 8/9] 
❑ ‘Als een tor op een tafelblad’ – Aad de 
Haas [tot 3/2/2020] ❑ ‘Artist in 
residence: Ana Navas’ [tot 31/8] 
❑ ‘LAT – Living apart together’ [7/9 tot 
5/10] 

Laren

Museum Singer Laren
❑ ‘Duitse expressionisten uit Museum 
Ostwall, Dortmund’ [tot 25/8] 
❑ ‘Geschilderde Bloemen. Werken uit de 
Singercollectie’ [tot 25/8] 

Leeuwarden

Fries Museum
❑ ‘Hindeloopen’ [tot 31/12/2021] 
❑ Éric Van Hove [tot 5/1/2020] 
❑ Neo Matloga [tot 18/8] 
❑ ‘Gerrit Benner Prijs 2019’ – Auke de 
Vries [14/9 tot 5/1/2020] 

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

Leiden

Ars Aemula Naturae
❑ ‘Ruimte voor Sculptuur. Een initiatief 
van BLOK (Beeldhouwers Leiden op de 
Kaart)’ [tot 30/8] 
❑ ‘Barthels fietsavonturen’ – Barthel 
Brussee [1/9 tot 16/9] 

Maastricht

Bonnefantenmuseum
❑ ‘Een Postume Samenwerking. Ine 
Schröder en haar Archief’ [tot 1/9] 
❑ ‘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] 
❑ ‘BACA Award 2019: Marwan 
Rechmaoui’ [tot 15/9] 

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
❑ ‘KEER – Klimaat Energie Erfgoed en 
Ruimte’ [tot 28/7] 
❑ ‘De Euregio ontspoord? / L’Eurégion 
Déraillée?’ [tot 28/7] 

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
❑ ‘The Floor is Lava’ – Sander Breure 
en Witte van Hulzen [tot 4/8] 
❑ ‘Museum Motus Mori’ – Katja 
Heitmann [13/9 tot 27/10] 

Middelburg

Vleeshal Middelburg
❑ ‘Every Loft Needs a Sink’ [tot 15/9] 

Otterlo

Kröller-Müller Museum
❑ ‘Wende >80<’ – Hanne Darboven [tot 
15/9] ❑ ‘And all the untilled air 
between’ – Lucas Lenglet [tot 22/9] 
❑ ‘In Motion 1970 – 2020’ – Jan van 
Munster [tot 13/10] 
❑ ‘Lexicon of Infinite Movement’ – 
Charlotte Posenenske / interventies: Ruth 
Buchanan, Yeb Wiersma [tot 15/9] 
❑ ‘Het begin van een nieuwe wereld. De 
ontwikkeling van de moderne sculptuur’ 
[tot 29/9] 

Rotterdam

A Tale of a Tub
❑ ‘The Water Party’ – David Bernstein 
[7/9 tot 3/11] ❑ ‘Honorary Vertebrate 
Club. A Group Exhibition on Tentacular 
Thinking’ [7/9 tot 3/11] 

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

Het Nieuwe Instituut
❑ ‘Neuhaus’ [tot 15/9] 
❑ ‘Aquarian Gardens – geluidswandeling’ 
– Annika Kappner [tot 15/9] 

Joey Ramone
❑ ‘From Outside Or From Within But 
From Another Angle’ – Fito Conesa, Ilke 
Gers, Josie Perry, Víctor Santamarina, 
Ian Waelder [15/9 tot 9/11] 

Kunsthal Rotterdam
❑ ‘De duizelingwekkende verbeelding 
van Piranesi’ – Battista Piranesi 
(1720–1778) [tot 1/9] ❑ ‘What 
Happened to the Future. 50 jaar Poetry 
International Festival’ [tot 18/8] 
❑ ‘All you can Art 4. Atelier met IBB’ 
[tot 29/9] ❑ ‘Street Dreams. How 
Hiphop took over Fashion’ [tot 15/9] 
❑ ‘A Journey to the Homeland’ – 
Katharine Cooper [tot 13/10] 
❑ ‘I’m Your Mirror’ – Joana Vasconcelos 
[20/7 tot 17/11] 

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

TENT
❑ ‘Witte de With & TENT: Rotterdam 
Cultural Histories #16: Hoe komt men 
van de Salvador Allendestraat naar de 
Andre van der Louwbrug?’ [tot 6/10] 
❑ ‘No You won’t be Naming no Buildings 
after Me’ – Gert Jan Kocken, Dana 
Lixenberg, Kader Attia, Aimée Zito 
Lema... [tot 22/9] 

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

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
❑ ‘Van CoBrA tot boorolie’ – Karel 
Appel, Gijs Assmann, Daan van Golden, 
Charlotte Schleiffert, herman de vries, 
Anne Wenzel... [tot 6/10] ❑ ‘Rothko & 
ik’ [tot 5/1/2020] ❑ ‘Meesterlijke 
vrouwen. Tien avant-garde kunstenaars 
die je gezien moet hebben’ – Eva Besnyö, 
Jacoba van Heemskerck, Charley Toorop, 
Marlene Dumas, Nicky Assmann, 
Marjolein Witte... [tot 8/9] 
❑ ‘De Plastic Tas’ – Bob Lens [tot 8/9] 
❑ ‘In de Hoogstraat. Verhalen uit een 
winkelstraat’ [tot 6/10] 

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt 
op 20 september 2019. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór
20 augustus 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 September 20th, 2019.
Please send your information before
August 20th, 2017 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
❑ ‘Un Certain Regard’ – Sophie Calle 
[tot 25/8] ❑ ‘Color Mania – The 
Material of Color in Photography and 
Film’ [7/9 tot 24/11] 

Kunsthalle Winterthur
❑ ‘Make Me Up’ – Rachel Maclean [tot 
8/9] 

Kunstmuseum Winterthur
❑ Daumier – Pettibon [tot 4/8] 
❑ ‘Rich Kids. Kinderporträtminiaturen 
der Schenkung Briner und Kern’ [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’ [tot 18/8] 
❑ ‘Zeichnungen’ – David Reed [tot 18/8] 
❑ Thea Djordjadze [7/9 tot 17/11] 

Zürich

Kunsthalle Zürich
❑ Ida Ekblad [tot 18/8] ❑ Stefan 
Tcherepnin [31/8 tot 17/11] 

Kunsthaus Zürich
❑ Guillaume Bruère [tot 8/9] 
❑ ‘Stunde Null. Kunst von 1933 bis 1955 
– Kunst zwischen Resignation und 
Aufbruch’ [tot 22/9] 
❑ ‘Matisse-Metamorphosen. Der 
französische Meister von einer 
unbekannten Seite’ [30/8 tot 8/12] 

Migros Museum für Gegenwartskunst
❑ ‘Languages of Dissent’ – Stephen 
Willats [tot 18/8] 
❑ ‘United by AIDS. An Exhibition about 
Loss, Remembrance, Activism and Art in 
Response to HIV/AIDS’ [31/8 tot 10/11] 

Museum für Gestaltung
❑ ‘Collection Highlights’ [tot 31/12] 
❑ ‘Ideal Living’ [tot 31/12] 
❑ ‘Poster Stories’ [tot 31/12] 
❑ ‘Bally – Swiss Shoes Since 1851’ [tot 
11/8] ❑ ‘First exhibition in the newly 
renovated Pavillon Le Corbusier: Mon 
univers’ – Le Corbusier [tot 17/11] 
❑ ‘UNLABEL – Fashion Beyond 
Categorization’ [tot 29/9] 
❑ ‘Design Laboratory: Materials and 
Technology’ [tot 30/5/2021] 
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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

Dominic van den Boogerd is directeur van het postaca-
demische kunstenaarsinstituut De Ateliers in Amsterdam 
en kunstcriticus.

Zippora Elders, curator en kunsthistoricus, woont in 
Amsterdam en Berlijn. Ze is artistiek directeur van Kunstfort 
bij Vijfhuizen en een van de curatoren van Sonsbeek 2020.

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

Steven Humblet is criticus, docent, onderzoeker en cura-
tor. Hij doceert fotogeschiedenis aan het KASK in Antwerpen 
en is voorzitter van onderzoeksgroep Thinking Tools.

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).

Oriana Lemmens studeert kunstgeschiedenis aan de 
Universiteit Gent, en schrijft een scriptie over de geschiede-
nis van De Witte Raaf.

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

Evelyn Simons werkt als curator en kunstcriticus. Ze is 
aangesloten bij de nomadische galerie Ballon Rouge 
Collective.

Tessel Veneboer studeert Vergelijkende Moderne Letter-
kunde aan de Universiteit Gent en werkt als jonge program-
mamaker bij internationaal literatuurhuis Passa Porta in 
Brussel. 

Paul Willemsen is curator en criticus. Recentelijk schreef  
hij over fotografie voor rekto:verso, Metropolis M en Camera 
Austria.

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 

———————————————————————————

KORPYS / LOEFFLER THE VAULT
01.06.2019 — 01.09.2019 

———————————————————————————
FROM TYPOGRAPHY TO GRAMMATOGRAPHY 
ALPHABETUM II 30.06.2019 — 06.10.2019   

———————————————————————————
FOLDS: REPARATIVE READING OF THE EVENT
PIA LOUWERENS IN COLLABORATION WITH SVEN DEHENS 11.07.2019   

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

———————————————————————————
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 

Zhang Enli 
6 September — 19 October 2019 

Zhang Enli 
6 September — 19 October 2019 

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


