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Hans Haacke, Trickle Up, 1992
Op het kussen een geborduurd fragment uit de State of  the Union van George H. W. Bush in 1992 over afschaffing van de vermogenswinstbelasting: ‘Those of  you who say, ‘Oh no, someone who’s comfortable may benefit from that,’ 

you kind of  remind me of  the old definition of  the Puritan, who couldn’t sleep at night worrying that somehow someone somewhere was out having a good time.’
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Belastingen
DANIËL ROVERS

Het kost onvoorstelbaar veel geld om men-
sen binnen te houden. Winkels blijven leeg 
of  gesloten, café stoelen onbezet, musea 
kunnen alleen hun gevels tonen. Van de ene 
dag op de andere heerst stilte in plaats van 
bedrijvigheid. De cultuursector verkeert in 
zwaar weer. Het heeft even geduurd voor de 
eerste steunmaatregelen er kwamen, ter-
wijl het draagvlak voorlopig groot lijkt. Zelfs 
37 procent van De Telegraaf-lezers vond dat 
er nu méér geld voor cultuur uitgetrokken 
mocht worden. Woede was er over interna-
tionale ondernemingen die louter oog had-
den voor aandeelhouders, en vervolgens 
hun hand ophielden bij de overheid. Dat 
grootbedrijven erin slagen zo weinig moge-
lijk belasting te betalen, is voor velen tot 
daaraan toe, maar moesten belastingbeta-
lers die belastingvlucht ook nog met miljar-
den gaan belonen? 
 Er zal veel over belastingen gesproken 
worden de komende tijd, en dat is een verve-
lend onderwerp. Niemand vult met plezier 
zijn aangifteformulieren in. Zelfs specialis-
ten hebben geen geruststellende boodschap. 
In de bundel Ontwerp voor een beter belasting-
stelsel (2019) hekelden samenstellers 
Sybren Cnossen en Bas Jacobs het gebrek 
aan transparantie van het Nederlandse fis-
cale systeem. Ze noemden het, met boek-
houdkundige directheid, een ‘jungle, waar-
in belasting betalen vooral een last is voor 
dommen en armen, aangezien zij het spoor 
eerder bijster raken’. 
 Het lijkt onmogelijk om toegankelijk en 
levendig over belastingen te schrijven. Achter 

het jargon, dat soms bedoeld lijkt om de sta-
tus quo in stand te houden, gaat een wereld 
van scheve verhoudingen schuil: waarom 
wordt pensioenopbouw weinig belast, waar-
door er minder geld overblijft voor onderwijs? 
Waarom verschilt de vennootschapsbelas-
ting per Europees land, waardoor multinatio-
nals winsten kunnen verschuiven, en klein-
bedrijven niet? Waarom duurt het zo lang om 
over een (bescheiden) CO2-heffing na te den-
ken, terwijl (peperdure) elektrische auto’s 
gesubsidieerd worden? Waarom is er wel 
BTW op boeken en theatervoorstellingen, en 
niet op financiële transacties, wat veel meer 
geld in het laatje zou brengen?
 Daarnaast is er het alomtegenwoordige – 
en niet altijd per se onterechte – wantrouwen 
ten opzichte van bureaucratieën. Schrijnend 
waren in Nederland de verhalen van belas-
tingbetalers die abusievelijk beschuldigd 
werden van fraude met zorgbudgetten, ver-
volgens op nul begrip konden rekenen en 
door hun eigen overheid werden geruïneerd. 
En dat terwijl de belastingdienst actief  
samenwerkt met multinationals en rock-
sterren, die via een Nederlandse brievenbus-
vestiging winsten wegsluizen. Nederland 
een belastingparadijs? Niet voor de burgers 
die hardhandig aan hun belastingplicht 
worden herinnerd. Toch is het belangrijk 
erop te wijzen dat dit alles teruggaat op 
financieel beleid, uitgestippeld door politici 
die kiezers verleiden met het idee dat minder 
overheid tot een eerlijkere wereld leidt. De 
belastingdienst mag vervolgens de zonden 
op zich laden: het zijn altijd weer ‘de rigide 
ambtenaren’ die het hebben gedaan.
 David Foster Wallace heeft prachtige pas-
sages gewijd aan belastingambtenaren in 

zijn postume roman De bleke koning. Dat 
boek speelt zich af  in de jaren tachtig, toen 
‘rebel’ Ronald Reagan de strijd aanbond met 
de overheid waarvan hij zelf  deel uitmaakte, 
en pleitte voor minder bemoeizucht en lage-
re belastingtarieven. Ondertussen werd het 
defensiebudget de hoogte in gejaagd. Hoe 
viel dat vol te houden? De belasting dienst 
ging steeds meer functioneren als winstge-
richt bedrijf. Wallace suggereert dat deze 
voodoo economics alleen kunnen werken met 
hulp van paranormaal begaafde belasting-
inspecteurs.
 Dit nummer gaat over belastingen, over de 
kunst van de juiste verhoudingen, over fami-
lierelaties, geweld, verlangen, magie en bezit. 
Matthias Somers bespreekt Kapitaal en ideolo-
gie van stereconoom Thomas Piketty. Piketty 
heeft belastingen de ‘belangrijkste politiek-fi-
losofische kwestie’ genoemd, en gesugge-
reerd dat de staatsschuld, die nu geleend 
wordt van de allerrijksten op deze wereld, 
directer afgebouwd kan worden door een 
mondiale belasting op kapitaal in te voeren. 
Somers analyseert de historische analyse 
van Piketty, die laat zien hoe de verabsolute-
ring van eigendomsrechten kapitaal-
krachtigen beschermt tegen maatschappelij-
ke eisen tot herverdeling. Toch blijkt dat 
Piketty zich nog steeds binnen het denkkader 
van de besproken ideologie ophoudt: de 
wereld is en blijft een markt, zij het dat die aan 
iedereen gelijke kansen zou moeten bieden.
 Over bezit, en de mogelijkheid dat bezit 
door te geven aan je kinderen, schrijven 
Sem de Maagt en Ingrid Robeyns. Is een 
erfenis werkelijk als een prachtige stem die 
je toevallig van je vader meekrijgt, en waar 
je in alle vrijheid van moet kunnen genie-

ten, zoals Milton Friedman argumenteerde? 
Jordan H. Carver laat door middel van een 
interview zien hoe steeds vaker kostbare 
kunstwerken in zogenaamde vrijhavens 
worden gestald. Zo ontwijken rijke kunst-
verzamelaars belastingen en raakt de oude 
rol van de mecenas die publieke musea 
ondersteunt in de verdrukking.
 Daniël Rovers voert mecenas en oliemag-
naat Calouste Gulbenkian ten tonele, die er 
zo op gebrand was géén belastingen te beta-
len dat hij in de handen werd gedreven van 
een dictatoriaal regime. De biografie van 
Gulbenkian en zijn verzameling toont dat 
erfenissen zeker ook een manier zijn om 
macht uit te oefenen, zoals De Maagt en 
Robeyns betogen. Maarten Hell schrijft – aan 
de hand van een ets van Rembrandt – over 
de belastingdruk op Jan met de pet in de 
zeventiende eeuw. Waar de gewone man via 
genoten glazen bier en wijn een flinke duit 
belasting betaalde, bleven de allerrijksten 
gevrijwaard van heffingen op hun behaalde 
winsten. Wie in opstand kwam, mocht op de 
knoet, de galg of  verbanning naar Suriname 
rekenen.
 Het nummer wordt afgesloten met Laura 
Hermans bespreking van de tentoonstelling 
Countryside, The Future van Rem Koolhaas 
en AMO in New York. Daar bleef  de poli-
tiek-fiscale kant van het platteland onderbe-
licht. Het verzet van de Gele Hesjes is bij-
voorbeeld direct terug te voeren tot fiscaal 
beleid. Wie kan een stijging van de brandstof-
accijns verdedigen, hoe noodzakelijk ook, 
terwijl de topvermogensbelasting daalt? En 
waarom schieten hotels als paddenstoelen 
uit de grond in Amsterdam, terwijl dorps-
bibliotheken in Friesland moeten sluiten? 
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MATTHIAS SOMERS

De tijd is zwanger van het nieuwe dat komen 
moet.
 Louis Paul Boon

Il n’y a plus que du même devant nous.
 Marcel Gauchet

In een terugblik, bijna een eeuw na de fei-
ten, op de oorzaken van de Franse Revolutie, 
die de wereld zoals hij was met geweld 
omvergeworpen had, met zulke kwalijke 
gevolgen voor Frankrijk, wees Hippolyte 
Taine met een beschuldigende vinger naar 
de nietsvermoedende Montesquieu als aan-
stoker van veel kwaad. Taine, een van de 
intellectuele sterren van zijn tijd, bewonder-
de Montesquieu, maar dichtte hem toch een 
bijzonder slechte invloed toe op het ideologi-
sche klimaat van het prerevolutionaire 
Frankrijk. In zijn werk schetste Montesquieu 
een beeld van de veelheid aan zeden, 
gewoontes, religies, sociale organisaties en 
politieke regimes die de wereld kende en 
gekend had, en liet ook hun interne samen-
hang zien. Zo toonde hij, aldus Taine, de 
relativiteit van de maatschappelijke orde in 
het toenmalige Frankrijk. ‘Vanaf  dat 
moment is de betovering verbroken. De 
oude instituties verliezen hun goddelijk 
prestige; ze zijn niet meer dan mensenwerk, 
het product van tijd en plek, geboren uit 
keuzes en afspraken. Het scepticisme 
stroomt binnen door alle bressen.’1 De insti-
tuties die de samenleving kaderen en struc-
tureren – Kerk, Koning, familie, eigendom – 
verschijnen niet langer als een door God 
ingestelde orde waaraan niet te tornen valt: 
ze zijn veranderlijk, contingent. De gevestig-
de sociale instituties verliezen hun luister, ze 
kunnen hun oude rechten en aanspraken 
niet langer als vanzelfsprekend handhaven. 
Dit besef  transformeert de aard van maat-
schappelijke onvrede. Verontwaardiging 
over vermeende misstanden vraagt niet lan-
ger enkel om herstel binnen de bestaande 
maatschappelijke orde: die maatschappelij-
ke orde zelf  wordt tot inzet van strijd. Bij 
Montesquieu verschijnt, achter zijn rug om, 
het spook van de revolutie ten tonele. 
 De betekenis van deze omslag in het den-
ken over de maatschappij kan moeilijk over-
schat worden. Gedaan met het ‘eeuwigdu-
rend heden’, waarin niets wezenlijks 
verandert, niets kan veranderen en niets 
mag veranderen – een maatschappelijk 
immobilisme dat symbolisch tot uitdrukking 
komt in het ‘Le Roi est mort, vive le Roi!’, 
waarmee de continuïteit en de stabiliteit van 
de samenleving verzekerd wordt, zelfs op de 
meest acute breukmomenten. De ondermij-
ning van het eeuwigdurend heden is een 
wezenlijk moment in de verovering van de 
autonomie op de heteronomie – de funda-
mentele inzet van de Verlichting. De bestem-
ming van de samenleving wordt aan Gods 
wil onttrokken en in handen van de mens 
gelegd; hij heeft zelf  de toekomst van zijn 
wereld te bepalen, hij moet zelf  vormgeven 
aan de maatschappij waarin hij leeft, naar 
het beeld dat de gemeenschap zich vormt 
van ‘de goede samenleving’. Dit beeld van 
een Utopia, een toekomst die radicaal anders 
kan zijn dan een eeuwigdurend heden, 
houdt geen belofte in, maar is een oproep, 
een opdracht, haast een bevel: mens en 
gemeenschap moeten zelf  hun verantwoor-
delijkheid nemen in het bepalen van hun 
bestemming. Wanneer Taine Montesquieu 
en de philosophes, de gangmakers van de 
Verlichting, de rampspoed van de Franse 
Revolutie verwijt, is het precies hierom: zij 
hebben de mens opgezadeld met een verant-
woordelijkheid die de mens niet kan dragen. 
De stabiliteit van de samenleving vereist het 
garanderen van de onaantastbaarheid van 
gevestigde sociale instituties – een inperking 
van de autonomie van de mens die voor het 
Verlichtingsdenken onaanvaardbaar is.
 Lezers van Kapitaal en ideologie zullen deze 
argumentatieve beweging snel herkennen: 
Thomas Piketty stelt de maatschappelijke 
orde in vraag, terwijl verdedigers van die 
orde de sociale instituties pogen veilig te 

stellen in naam van de stabiliteit van de 
samenleving. Piketty neemt ons mee op een 
uitputtende reis door de middeleeuwse 
standenmaatschappij, het Indische kas-
tensysteem, de Zweedse oligarchie op de 
drempel van de twintigste eeuw, het 
Frankrijk van de belle époque en Meiji-
Japan. Hij toont hoe Haïti worstelde met de 
erfenis van de slavernij en hoe Duitsland 
zich herstelde van de ravages van twee 
wereldoorlogen. Hij gidst ons door China en 
de Verenigde Staten, troont ons mee door de 
wereld zoals die gevormd is in de neoliberale 
revolutie van de jaren tachtig en negentig, 
en telkens wijst hij op de sociale ongelijkhe-
den die zich in steeds andere vormen voor-
doen in verschillende samenlevingen, op de 
constitutie van die ongelijkheden, en op de 
wijze waarop de dominante ideologie bin-
nen een samenleving die sociale ongelijkhe-
den rechtvaardigt. Het doel van deze reis is 
een diepgaande relativering van bestaande 
sociale instituties: onze maatschappelijke 
orde is allesbehalve natuurlijk, en precies 
dat besef  maakt het mogelijk een andere 
samenleving te denken. Alle vormen van 
ongelijkheid zijn ‘sociale en historische con-
structies’, afhankelijk van het politieke, fis-
cale, wettelijke en educatieve systeem waar-
voor een samenleving gekozen heeft, en die 
keuzes, aldus Piketty, ‘zijn bovenal een 
weerspiegeling van de opvattingen die een 
samenleving eropna houdt omtrent sociale 
rechtvaardigheid en wat een rechtvaardige 
economie inhoudt, en van de politiek-ideo-
logische krachtsverhoudingen tussen de 
verschillende groepen en het discours 
waarvan deze groepen zich bedienen’. 
Piketty wil de ‘betovering verbreken’, om 
met Taine te spreken, waarin de sociale 
instituties die de dominante ideologie beli-
chamen en onze samenleving kaderen en 
structureren als de enige mogelijke institu-
ties verschijnen, als de enige mogelijke 
manier om de samenleving te denken en 
vorm te geven. Het kritische potentieel dat 
hij toeschrijft aan historische vergelijkingen 
vertoont overeenkomsten met het pleidooi 
van de Britse historicus en politiek filosoof  
Quentin Skinner voor geschiedschrijving 
als een ‘vorm van exorcisme’: ‘Uitgerust 
met een algemener begrip van wat mogelijk 
is, kunnen we afstand nemen van de intel-
lectuele engagementen die we overgeërfd 
hebben, en ons in een nieuwe geest van 
onderzoek afvragen wat we van die engage-
menten moeten denken.’2 
 Door het beeld dat de samenleving van 
zichzelf  vormt te expliciteren, door de impli-
ciete vooronderstellingen, aannames en 
waarden ervan aan het licht te brengen die 
we voordien onkritisch, haast onbewust 
overnamen, worden zij weer tot het voor-
werp van een keuze. De structuur van onze 
samenleving is niet voorbestemd, maar het 
resultaat van ideologisch geïnspireerde keu-
zes. Kort gezegd, in de termen van Piketty: 
‘Ideeën en ideologieën doen ertoe in de 
geschiedenis. Zij bieden de mogelijkheid zich 
betere werelden en andersoortige samenle-
vingen voor te stellen en vorm te geven.’
 Vandaag lijkt het alsof  we dit vermogen 
om een andere samenleving te denken, en 
zeker om in de mogelijkheid ervan te gelo-
ven, verloren hebben. De sociale instituties 
zoals zij gevormd worden door de kapitalis-
tische ideologie verschijnen als natuurlijke 
gegevenheden: het is even onzinnig om hen 
in vraag te stellen als om de zwaartekracht 
te betwijfelen. Onzinnig, en bovendien 
gevaarlijk, aldus de verdedigers van een 
kapitalistisch georganiseerde orde: voor we 
het goed en wel beseffen, komt de stabiliteit 
van de samenleving in het gedrang, ‘een 
levensgroot risico […] op permanente chaos 
waar ten slotte juist de armen het meest 
onder te lijden hebben’. 
 De kapitalistisch georganiseerde samen-
leving is, in Piketty’s analyse, gebouwd op 
een verabsolutering van het eigendoms-
recht, een verabsolutering die noodzakelijk 
wordt geacht om economische groei te 
garanderen. Laat mensen vrij beschikken 
over hun bezittingen, en dit zal ‘als vanzelf  
leiden tot welvaart voor allen en tevens tot 
sociale harmonie’. Anders dan het systeem 
van privileges dat vroegere samenlevingen 

kenmerkte, is dit eigendomsrecht niet 
gebonden aan rang of  stand: het staat op 
gelijke wijze open voor iedereen, ongeacht 
sociale positie, binnen een juridisch kader 
dat iedereen op gelijke wijze bindt. Het 
eigendomsrecht belichaamt zo de belofte 
van gelijkheid die de breuk bezegelde met 
het ancien régime. Meer: het recht naar 
goeddunken over het eigen bezit te 
beschikken, verzekert ieders vrijheid om 
eigen levenskeuzes te maken. Om die 
redenen krijgt het eigendomsrecht in het 
kapitalisme een haast sacraal karakter 
toegedicht. Privébezit hoort onaanraakbaar, 
onaantastbaar en onvervreemdbaar te zijn: 
het eigendomsrecht is absoluut.
 Het is jammer dat Piketty nauwelijks 
ingaat op de vraag hoe dit individualistische 
en absolutistische begrip van het eigen-
domsrecht opgang maakte in de vroegmo-
derne tijd. Hij beschouwt de Franse 
Revolutie als de ‘symbolische waterschei-
ding’ tussen de standenmaatschappij van 
het ancien régime en de burgerlijke 
maatschappij die zich ontwikkelde in het 
negentiende-eeuwse Frankrijk, en concen-
treert zich op de moeilijkheden waarmee de 
Franse wetgever geconfronteerd werd bij de 
omzetting van oude privileges en exploita-
tierechten naar nieuwe eigendomsrechten. 
Hij besteedt echter geen aandacht aan de 
oorsprong en de ontwikkeling van de 
moderne invulling van het eigendomsbe-
grip, die bekrachtigd werd in de Franse 
Revolutie en nog steeds de onze is. In de 
vroegmoderne tijd, wanneer land als veruit 
de belangrijkste bron van vermogen geldt, 
kon de eigenaar van een stuk grond daar 
veelal niet vrij, ‘naar eigen goeddunken’, 
over beschikken, zonder dat anderen rech-
ten konden doen gelden op de exploitatie en 
de opbrengsten ervan. Land zat gebonden 
in een complex web van overlappende rech-
ten en plichten van vele partijen, en het is 
vaak onzinnig om te zeggen dat deze of  
gene persoon die grond ‘eigenlijk’ bezat, 
zoals wij dat vandaag zouden begrijpen. 
Nog grotere moeilijkheden voor een modern 
eigendomsconcept stellen de communale 
gronden, de commons. Vanaf  de tweede helft 
van de vijftiende eeuw komt dit systeem in 
Engeland onder druk te staan: het web van 
wederzijdse rechten en plichten dat een stuk 
grond aan de gemeenschap bond, wordt uit 
elkaar gerafeld, gronden worden omheind 
waarvan de exploitatierechten voordien 
gedeeld werden, geprivilegieerde partijen 
eigenen zich land toe in volle, exclusieve 
eigendom.3 Dit proces van enclosure brak 
niet alleen met het traditionele eigendoms-
model, het had ook een ontwrichtende 
impact op de gemeenschap van de getroffen 
landerijen: pachters werden van land ver-
dreven dat zij sinds generaties cultiveerden, 
dorpen ontvolkten. Thomas More schrijft in 
1516, in Utopia, over mannen met ‘een 
herenleventje […] die alle grond omheinen 
om als weidegrond te dienen, de huizen bre-
ken zij af, ze slopen complete landstadjes – 
waar alleen de kerk blijft staan, en die mag 
dan dienstdoen als schapenstal. Zij gooien 
het op een akkoordje over hun eigen belan-
gen, en dat noemen ze dan het ‘algemeen 
belang’. En dan halen de rijken van het 
dagelijks deel van de arme elke dag nog wat 
af; nog afgezien van hun woekerwinsten en 
particuliere zwendelpraktijken gaat dat 
tegenwoordig ook van overheidswege en 
met de wet in de hand. […] Wat zij met 
elkaar bekokstoven is in de allereerste plaats 
bedoeld om hun voorrechten, alles wat zij 
naar zich toe hebben gehaald met hun min-
derwaardige praktijken, vast te houden en 
er vooral niets van kwijt te raken.’4 Hoe 
schokkend ook, deze transformatie van het 
land was niet te stoppen. Economische 
argumenten moesten de fel gecontesteerde 
landroof  legitimeren. Hoezeer het publieke 
discours gevoelig was voor deze argumen-
ten en voor de omwenteling in het landbe-
zit, blijkt als we Mores uitvaren tegen de 
enclosures vergelijken met de manier waar-
op een eeuw later over dit proces gesproken 
werd. De populaire prediker Thomas Fuller 
formuleerde haast een platitude toen hij 
stelde dat ‘de arme man die koning is van 
niet meer dan één omheinde akker daar 

meer profijt van zal trekken dan van zijn 
aandeel in de vele akkers die hij met ande-
ren deelt’.5 Het individualistisch en exclu-
sief  begrepen eigendomsrecht leidt tot eco-
nomische welvaart. Dit nieuwe paradigma 
werd eind zeventiende eeuw door John 
Locke geconsacreerd door het in zijn Two 
Treatises of  Government van een filosofische 
onderbouw te voorzien. Het traditionele, 
feodaal geïnspireerde begrip van eigendom, 
met overlappende rechten en plichten inge-
bed binnen een gemeenschap, had definitief  
afgedaan ten voordele van een maatschap-
pij gebouwd op de absolute rechten van het 
privébezit. Thomas More lijkt vergeten wan-
neer de Engelse jurist William Blackstone in 
zijn bijzonder invloedrijke Commentaries on 
the Laws of  England, waarvan het eerste 
volume verscheen in 1765, de doctrine van 
Locke aanhaalde vooraleer te concluderen 
dat ‘het aanzien van de wet op het privébezit 
zo groot is dat er geen enkele afwijking op 
wordt toegestaan; nee, zelfs niet voor het 
algemeen welzijn van de gehele gemeen-
schap’.6

 Gewapend met deze individualistische en 
absolutistische invulling van het eigen-
domsrecht, ontwikkeld ter legitimatie van 
de enclosures op het Engelse land die indruis-
ten tegen het traditionele eigendomsrecht, 
en tot norm verheven door de grootste poli-
tiek filosofen en juristen van hun tijd, verde-
digden de Amerikaanse kolonisten hun 
rechten tegen de oude aanspraken van de 
Britse kroon in een opstand die zou uitmon-
den in de Amerikaanse Revolutie – een 
cause célèbre in Frankrijk, een land dat de 
Amerikanen materieel, financieel en mili-
tair ondersteunde in hun strijd tegen de 
Franse erfvijand, en de oorlogsverrichtingen 
op de voet volgde.7 Patriottische pamfletten 
ter rechtvaardiging van de Amerikaanse 
zaak overspoelden Parijs en de provincieste-
den, toneelgezelschappen brachten de hel-
dendaden van Amerikaanse en Franse strij-
ders in de Onafhankelijkheidsoorlog op de 
planken voor een enthousiast publiek. 
Exemplarisch is de jonge markies De la 
Fayette, die zich clandestien aansloot bij de 
Amerikaanse revolutionairen nog voor 
Frankrijk zich officieel in de strijd mengde, 
en bij zijn terugkeer in zijn vaderland door 
het publiek als held werd toegejuicht.
 Het moderne eigendomsrecht verovert de 
Franse geesten, en wordt geconsacreerd in 
de Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, door de Nationale Constituante aan-
genomen op 26 augustus 1789: het recht 
op eigendom is ‘onschendbaar en heilig’. De 
Franse Revolutie fundeert de moderne maat-
schappelijke orde op de heiligverklaarde 
rechten van de eigenaar. De toekomst is aan 
de kapitalistische samenleving. Piketty 
omschrijft dit kapitalisme als een ‘histori-
sche beweging die de grenzen van dit privé-
bezit en de accumulatie van activa onop-
houdelijk verder oprekt’, ver voorbij de 
klassieke vormen die op de drempel van de 
eerste industriële revolutie als paradigma-
tisch golden, en die ook vandaag nog spon-
taan met het bezit van een eigendom wor-
den geassocieerd – een stuk grond, een 
woning, wat cash. Een blik op de samenstel-
ling van de vermogensportefeuilles van de 
meer gefortuneerde Fransen en Britten ten 
tijde van de belle époque toont hoe gediversi-
fieerd, geglobaliseerd en gefinancialiseerd 
hun bezittingen een eeuw na de Franse 
Revolutie al waren. 
 De oprekking van het eigendomsrecht 
kreeg een nieuwe impuls met de doorbraak 
van het neoliberalisme in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw, en met de ontwikkeling 
van een transnationaal juridisch kader dat 
zelfs de meest esoterische eigendomsclaims 
moet legitimeren, waarborgen en veiligstel-
len tegen ongewenste bemoeienissen, uit 
het zicht van de burger, ongrijpbaar voor 
nationale overheden, gerechtvaardigd op 
grond van de onvervreemdbaarheid van 
privébezit, generator van immense ongelijk-
heden.8 Beslissend voor het kapitalistische 
systeem zoals Piketty het schetst, is niet 
zozeer de ongebreidelde toepassing van de 
wetten van de vrijemarkteconomie, als wel 
de creatie van een sociale orde die de eigen-
domsrechten van kapitaalkrachtigen op 
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verregaande wijze beschermt tegen de ont-
wrichtende macht van een electoraat en zijn 
eisen tot herverdeling. Zorg ervoor dat de 
grootste vermogens onzichtbaar en ongrijp-
baar zijn, en democratisch geformuleerde 
claims op een verdeling van de rijkdom ver-
liezen elk houvast. Piketty’s opvatting van 
het moderne kapitalisme sluit aan bij de 
analyse die Quinn Slobodian maakt van de 
drijfveren van het neoliberalisme in 
Globalists. The End of  Empire and the Birth of  
Neoliberalism.9 Zoals in de enclosures het land 
uit het web van wederzijdse rechten en 
plichten werd getrokken dat het bond aan de 
gemeenschap, zo organiseert het neolibera-
lisme een wereld waarin het kapitaal aan 
zijn inbedding in de democratische samenle-
ving wordt onttrokken. De staat moet zich-
zelf  onderwerpen aan een systeem van 
supranationale regels, zodat het kapitaal 
zich beschermd weet tegen het volk.
 De liberalisering van het kapitaalverkeer 
betekende, in de ogen van Piketty, een beslis-
sende stap in de organisatie van deze wereld. 
In de loop van de jaren tachtig en negentig 
hebben landen hun fiscale en legale regelge-
ving zo herschreven en in supranationale 
verdragen vastgelegd, dat kapitaal vrijelijk 
het ene land uit en het andere in kan stro-
men. Omdat die landen geen afspraken 
maakten over gegevensdeling en belasting-
coördinatie, volgde haast onvermijdelijk de 
veralgemeende fiscale concurrentie tussen 
landen wereldwijd, een ‘oneindige fiscale 
wedloop ten gunste van de meest mobiele 
actoren’. Zodra bedrijfswinsten en vermo-
gens met een spreekwoordelijke druk op de 
knop naar een andere fiscale jurisdictie 
worden versluisd om aan een onbevallig 
belastingregime te ontkomen, wordt het 
voor om het even welk land erg moeilijk om 
te weerstaan aan de sirenenzang van een 
voortdurende verlaging of  zelfs afschaffing 
van vennootschaps- en vermogensbelastin-
gen. Het is geen toeval dat sinds de liberali-
sering van het kapitaalverkeer de tarieven 
van de vennootschapsbelasting wereldwijd 
een duik hebben genomen, dat vermogens-
belastingen verdwenen, dat staten uitzon-
deringsregimes creëerden en dat geheime 
belastingafspraken floreerden – en dat de 
grootste vermogens zich zoveel sneller ver-
menigvuldigden. Dit is niet, en voor Piketty 
is dat cruciaal, de uitkomst van onontkoom-
bare economische wetmatigheden, maar 
het resultaat van bewuste en ideologisch 
geïnspireerde politieke beslissingen. Het 
recht van de meest gefortuneerden om zich 
te onttrekken aan de staat is ‘een histori-
sche en politiek gezien zeer specifieke ideolo-
gische constructie, […] maar dit recht wordt 
al zo lang verkondigd dat men het ten slotte 
als legitiem is gaan beschouwen’.
 Datzelfde recht is nochtans nefast voor de 
legitimiteit van de democratische fiscale en 
sociale staat, en dreigt zelf  de maatschappe-
lijke orde te destabiliseren. De staat heeft het 
kapitaal ongrijpbaar gemaakt voor het elec-
toraat, en wentelt de gevolgen af  op datzelf-
de electoraat. Om de nieuwe ontsnappings-
routes voor de ‘meest mobiele actoren’ 
fiscaal te compenseren, zochten overheden 
hun toevlucht in een systematische verho-
ging van moeilijker te omzeilen indirecte 
belastingen, zoals btw, taksen, of  verdoken 
bijdragen op onvermijdbare facturen, die 
zwaarder wegen op lagere inkomens. Het 
resultaat is een ondoorzichtig belastingsys-
teem, waarbij niemand nog weet wie wat 
bijdraagt, en dat verdedigd wordt met het 
argument dat meer vragen van ‘de rijken’ 
onmogelijk is, omdat zij toch weten te ont-
snappen. Maar, zoals Piketty opmerkt, ‘als 
de werkende en middenklasse de indruk 
hebben dat zij meer moeten bijdragen dan 
de rijksten, bestaat er een duidelijk risico dat 
de fiscale consensus en het sociaal contract’ 
afbrokkelen. De door de staat bekrachtigde 
belastingvlucht haalt de legitimiteit van de 
fiscale staat onderuit en ondermijnt zo de 
fundamenten van de sociale staat. Het 
Verenigd Koninkrijk is een sprekend voor-
beeld. In 2008 klapte het kaartenhuisje van 
de haute finance in elkaar en belandde de 
wereld in een diepe recessie.10 De conserva-
tieve partij won de verkiezingen met de 
boodschap dat niet ‘big banks’ het probleem 
waren, maar ‘big government’: de belasting-
betaler moest niet langer opdraaien voor 
het gat in de hand van de overheid. Vennoot-
schappen en gefortuneerden mochten 
genieten van drastische belastingverlagin-
gen; wie werkte in dienst van de overheid 
moest loon inleveren, de regering zette het 
mes in de uitkeringen, het beleid opende de 

poorten voor een proliferatie aan precaire 
jobs. Het meest zichtbaar zijn besparingen 
op het lokale niveau: hoe armlastiger de 
bevolking, hoe meer lokale besturen in het 
Verenigd Koninkrijk afhankelijk zijn van 
fondsen van een centrale overheid die het 
zwaartepunt van het besparingsprogram-
ma juist lokaal situeert. Bibliotheken sloten, 
zwembaden gingen dicht, zorgvoorzienin-
gen verdwenen. De middelen voor huisves-
ting, onderwijs, publiek transport daalden 
met een vijfde, een kwart, zelfs een derde; 
het budget van de National Health Service 
werd bevroren ondanks oplopende kosten. 
Precies waar het economisch en sociaal al 
moeilijk ging, hakte het besparingsbeleid er 
het diepste in. Het volk voelde de fundamen-
ten onder hun voeten verschuiven en uit-
eindelijk wegvallen. Het resultaat van auste-
rity: een verkruimelende samenleving. 
Precies in die context besliste David 
Cameron het Brexit-referendum te organi-
seren: het volk keerde zich verbitterd af, en 
koos voor de uitgang.
 Lange tijd hebben de meer gefortuneerde 
klassen zich min of  meer kunnen afscher-
men van de gevolgen van deze bewuste 
ondermijning van de fiscale en sociale staat. 
In crisistijden, zoals vandaag, wreekt de 
ontmanteling van de capaciteit van de staat 
zich des te harder. De hegemonie van de 
kapitalistische ideologie en de sacralisering 
van het privébezit verhulden hoe onze wel-
vaartsstaat steunt op een kostbaar funda-
ment van uitgebreide sociale en publieke 
voorzieningen en impliciete verzekeringen. 
Nu wordt dit fundament blootgelegd, en 
blijkt het danig aangevreten. Het komt er 
dan ook op aan ons te verlossen uit de greep 
van de kapitalistische ideologie en haar 
sacralisering van het individualistisch 
begrepen eigendomsrecht.
 Om de betovering te verbreken, om de 
lezer ervan te overtuigen dat het huidige 
maatschappijmodel niet alleen kan maar 
ook moet veranderen, lijkt Piketty haast uit-
sluitend te rekenen op de verontwaardiging 
die zal ontstaan bij meer transparantie over 
de ongelijkheden die onze samenlevingen 
doorklieven, en over de explosie van die 
ongelijkheden sinds de neoliberale revolutie 
in de jaren tachtig en negentig. We beseffen 
niet hoe enorm die ongelijkheden zijn; we 

beseffen niet dat de ‘one percent’ in een 
ander universum leeft. En omdat we het niet 
beseffen, blijven we spreken en doen alsof  
onze samenlevingen relatief  egalitair zijn, 
alsof  de structuur van onze maatschappij 
niet fundamenteel veranderd is sinds de 
‘sociaaldemocratische’ naoorlogse decen-
nia. Het is moeilijk om Piketty’s uithaal 
naar de ‘hypocrisie en kwade trouw’ van de 
Franse politieke en economische elite van 
de belle époque, die elke vermogensbelas-
ting afwees omdat die zou indruisen tegen 
het fundamenteel egalitaire karakter van 
Frankrijk, niet als een sneer naar de heden-
daagse elites te lezen: ook zij verzetten zich 
tegen elke maatregel die een rem kan zetten 
op de ongebreidelde vermogensaanwas van 
de allerrijksten, ook zij blijven het gelijke-
kansenriedeltje afspelen terwijl de kloven 
zich verder verdiepen. Deze discrepantie 
tussen reële ongelijkheden enerzijds en het 
publieke discours over gelijkheid anderzijds 
vormt niet de enige parallel tussen de belle 
époque en onze ‘hyperkapitalistische’ tijd. 
Net als toen pogen de elites de omvang van 
de ongelijkheden te verdonkeremanen om 
te vermijden dat de roep om een meer recht-
vaardige verdeling van de rijkdom oorver-
dovend luid zou klinken: transparantie, of  
het gebrek daaraan, is een politiek wapen. 
De middelen zijn er nochtans, aldus Piketty, 
om een volledig zicht te krijgen op de reële 
ongelijkheden, die hij (in samenwerking 
met vele anderen) stukje bij beetje in beeld 
probeert te brengen. De weigering om de 
reële omvang van de ongelijkheid in onze 
maatschappij te leren kennen, is ‘een poli-
tiek-ideologische weigering om het thema 
ongelijkheid, en vermogensongelijkheid in 
het bijzonder, serieus te nemen’. De reden 
laat zich makkelijk raden: ‘Fiscale transpa-
rantie slaat een brug tussen enerzijds de 
constatering van de ongelijkheid en ander-
zijds politieke actie en mogelijke hervormin-
gen.’ Piketty wijst op het effect in Frankrijk 
van de invoering van een minimale erfenis-
belasting in 1901: die belasting was niet 
zozeer belangrijk omwille van de opbrengst 
(daarvoor was het gehanteerde tarief  veel te 
laag), maar omdat de enormiteit van de 
ongelijkheid, in een land dat zich sinds 
1789 altijd had gepresenteerd als egalitair 
baken, er zichtbaar door werd. Het leidde tot 

een beslissende verschuiving in het publieke 
discours, en een arsenaal aan argumenten 
voor progressieve inkomens- en vermogens-
belastingen. Voor wie de positie van de 
meest gefortuneerden wil beschermen, lijkt 
het dan ook volstrekt rationeel om kennis 
van de omvang van ongelijkheden onmoge-
lijk te maken: het is een bewuste keuze voor 
opaciteit die ‘rechtstreeks voortkomt uit een 
zekere politieke huiver voor transparantie 
en de eis van herverdeling die daarvan het 
gevolg kan zijn’. Piketty’s geloof  in de poli-
tieke macht van transparantie vormt zo het 
perfecte spiegelbeeld van het betoog, bekend 
van de Oostenrijkse econoom Friedrich von 
Hayek, dat anonimiteit en onzichtbaarheid 
essentieel zijn om de rechten van het privé-
bezit te beschermen tegen de ontwrichtende 
eisen van het electoraat. Kennis van het 
functioneren van de maatschappelijke orde 
en van de bijhorende obscene ongelijkhe-
den, bedreigt de maatschappelijke orde zelf. 
Transparantie over de ongelijkheden, zo 
verzekert Piketty, maakt de weg vrij voor 
een ‘participatief  socialisme voor de eenen-
twintigste eeuw’.
 Het zal niet verwonderen dat Piketty bij de 
formulering van dit participatieve socialis-
me een centrale plaats inruimt voor een 
ander model van eigendomsrechten. 
Enerzijds pleit hij voor een vorm van ‘sociale 
eigendom’, geïnspireerd door het Duitse 
model van Mitbestimmung: de eigenaar van 
een bedrijf  moet zeggenschap delen met 
werknemers. De bedrijfseigenaar kan niet 
langer naar eigen goeddunken beschikken 
over zijn bezit. Anderzijds – en dit voorstel 
heeft bij de ontvangst van Kapitaal en ideolo-
gie misschien nog het meeste stof  doen 
opwaaien – stelt Piketty forse belastingver-
hogingen voor op de allerhoogste inkomens 
en vermogens, waarbij de opbrengst van de 
vermogensbelasting moet dienen om elke 
jongvolwassene een ‘startkapitaal’ te schen-
ken. Het komt erop aan, in dit model, om 
elke ophoping, elke concentratie van vermo-
gen tegen te gaan, en de rijkdom die in een 
maatschappij wordt opgebouwd te laten cir-
culeren, de hele samenleving te laten 
bevloeien: eigendom is dus tijdelijk. Piketty 
ziet in dit model van ‘sociale’ en ‘tijdelijke’ 
eigendom een radicale breuk ‘met het privé-
kapitalisme zoals we dat nu kennen’. 
 Volgens dat denkschema zijn hiermee de 
voorwaarden vervuld voor een maatschap-
pelijke omwenteling. De vorm die een 
samenleving aanneemt, is het resultaat van 
ideologisch geïnspireerde politieke keuzes; 
de ongelijkheden die de samenleving door-
klieven zijn geen ‘natuurlijke feiten’, maar 
mensenwerk. Deze ongelijkheden nemen in 
onze hyperkapitalistische tijd obscene pro-
porties aan, maar Piketty heeft de contou-
ren van een alternatief  model geschetst. De 
toekomst behoort – dus – aan het participa-
tief  socialisme?
 Hier botst de analyse op haar grenzen. 
Piketty begrijpt de neergang van het socia-
lisme als het resultaat van een transformatie 
van de linkse partijen, die ‘volkomen van 
karakter en politiek programma zijn veran-
derd’ en zich meer en meer richtten op de 
‘nieuwe bevoordeelde en hoogopgeleide 
klasse en hun kinderen’, terwijl de burgers 
‘uit bescheidener milieus’ vergeten werden. 
Linkse partijkaders stapten mee in het neoli-
berale verhaal, en zelfs waar zij vraagtekens 
plaatsten bij deze of  gene uitwas van het 
economisch bestel, boden ze nooit een alter-
natief. De lagere sociale klassen bleven 
gedesillusioneerd achter, verweesd, ‘in de 
steek gelaten’ – en keerden zich af  van de 
linkse partijen. Vat Piketty’s reconstructie 
van de neergang van het socialisme de zaken 
min of  meer correct samen, dan is er inder-
daad niet veel meer nodig dan de presentatie 
van een alternatief  voor het hyperkapitalis-
me, zoals hijzelf  dat ontwikkelt in de beleids-
voorstellen die hij formuleert in Kapitaal en 
ideologie, om het ‘oude’ electoraat weer te 
verzoenen met de linkse partijen.
 Het is opvallend hoe in deze argumenta-
tieve beweging de volksklassen, ‘in de steek 
gelaten’ door links, verschijnen als passief  
subject, dat niet veel meer kan doen dan 
wachten tot een partij zich weer naar hen 
toewendt en ideeën formuleert waarin zij 
zich kunnen vinden, maar die zij blijkbaar 
niet zelf  onder woorden weten te brengen, 
laat staan tot leven kunnen wekken. Die 
krachteloosheid van het volk staat in scherp 
contrast met de macht die Piketty toeschrijft 
aan transparantie en concrete beleidsvoor-
stellen: kennis van de reële ongelijkheden 
zal tot actie leiden; dankzij verstandige 
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voorstellen zal links het volk weer achter 
zich scharen. Het is alsof  hij gelooft dat de 
presentatie van feiten en argumenten op 
het publieke forum volstaat om een omwen-
teling teweeg te brengen in de manier waar-
op we de samenleving begrijpen, en dus ook 
in de samenleving zelf. Piketty onderschat 
de vormende kracht van ideologieën. 
 Hij begrijpt ideologie als ‘een samenhan-
gend geheel van ideeën en redeneringen dat 
a priori plausibel is en dient om te beschrij-
ven hoe de samenleving gestructureerd zou 
moeten worden’, maar lijkt daarbij te ver-
onderstellen dat we dit ‘samenhangend 
geheel’ kunnen expliciteren en evalueren 
vanuit een extern standpunt, alsof  we onze 
inbedding in de samenleving, die steeds ook 
een belichaming is van een waardekader en 
van een manier om de samenleving te ver-
staan, probleemloos tussen haakjes kunnen 
plaatsen, kunnen neutraliseren, om dit 
waardekader als van buitenaf  te evalueren. 
Hij benadrukt, terecht, dat de maatschap-
pelijke orde door ons gevormd wordt, maar 
verwaarloost omgekeerd de manier waarop 
onze inbedding in de samenleving ook ons 
vormt. Piketty neemt onvoldoende ernstig 
dat als ideeën de kracht hebben om de 
samenleving te veranderen, zij ook ons niet 
ongemoeid zullen laten; de mens is niet 
alleen oorsprong van sociale instituties, 
maar steeds ook hun effect. We kunnen niet 
buiten de samenleving staan: in ons spre-
ken over de samenleving, spreekt de samen-
leving mee. De kapitalistische ideologie 
brengt niet alleen een kapitalistische 
samenleving tot stand, maar ook kapitalis-
tische subjecten. Dat wil niet zeggen dat het 
zinloos zou zijn om de ideologie die tot uit-
drukking komt in de sociale instituties die 
de samenleving kaderen en structureren te 
expliciteren en evalueren. Integendeel: het 
maakt die opdracht des te urgenter.
 Ondanks zijn definitie van ideologie als 
een ‘geheel van ideeën’ verliest Piketty 
bovendien uit het oog dat die ideeën steeds 
knooppunten zijn binnen een samenhan-
gend betekenisveld. Het is dan ook niet 
mogelijk om er een idee uit te pikken en 
abstractie te maken van zijn rol in dat bete-
kenisveld wanneer we het expliciteren, eva-
lueren en willen reconceptualiseren. Deze 
miskenning van het conceptuele veld waar-
binnen een idee betekenis krijgt, toonde 
zich al in Piketty’s desinteresse voor de 
genese van het moderne eigendomsbegrip, 
dat nochtans een sleutelrol vervult in 
Kapitaal en ideologie. Dat eigendomsbegrip 
ontwikkelde zich binnen een cluster van 
nauw verwante concepten en sociale insti-
tuties, en kan bijvoorbeeld niet los gezien 
worden van de ontwikkelingsgeschiedenis 
van het vrijheidsbegrip dat in 1651 zijn 
klassieke formulering vond in Thomas 
Hobbes’ Leviathan: een mens is vrij voor 
zover hij kan handelen ‘naar eigen goed-
dunken’, zoals ook eigendomsrecht begre-
pen werd als een recht om over bezit te 
beschikken ‘naar eigen goeddunken’: een 
intieme band die later in dezelfde eeuw 
geëxpliciteerd wordt in Lockes Second 
Treatise of  Government. ‘Een mens is volledig 
vrij’, schrijft hij daar, ‘wanneer hij over zijn 
bezit en zijn persoon beschikt zoals het hem 

goeddunkt.’11 Het individualistisch en 
exclusief  begrepen eigendomsrecht en de 
vrijheid om te handelen ‘naar eigen goed-
dunken’ zijn op de meest hechte wijze met 
elkaar verknoopt. Een herdefiniëring van 
dit eigendomsconcept brengt onvermijdelijk 
het vrijheidsconcept mee in het spel, en zon-
der een andere, overtuigende invulling van 
dat begrip strandt elke poging om een 
anders begrepen eigendomsrecht te gron-
den.12 Het is geen toeval dat Hobbes, net als 
Locke, sterk inzet op de ontplooiing van dit 
vrijheidsconcept: het vormt een essentieel 
moment in hun omdenken van de relatie 
tussen mens en gemeenschap zoals die tot 
uiting komt in hun ‘contractualistische’ 
opvatting van de formatie van de politieke 
gemeenschap. Beide denkers zien de mens 
als een subject dat vrij is in zoverre het naar 
eigen goeddunken kan handelen, in zoverre, 
dus, het zijn eigen verlangens en belangen 
naar eigen inzicht kan najagen. Geconfron-
teerd met andere subjecten die ook streven 
naar het bevredigen van hun eigen behoef-
ten, is het verstandig voor deze subjecten 
om precies zoveel macht over te dragen aan 
een soevereine instantie als nodig is om het 
domein van hun vrije handelen te bescher-
men tegen inbreuken door andere, even-
eens hun eigenbelang najagende subjecten. 
De staat verschijnt zo als (niet meer dan) het 
noodzakelijke instrument om deze ‘egoïsti-
sche’ subjecten tegen elkaar in bescher-
ming te nemen, en zo de voorwaarden te 
creëren waaronder die subjecten zich veilig 
weten en zich kunnen concentreren op het 
verwerven van middelen om hun behoeften 
te bevredigen in een eindige wereld. Het is 
dan een kleine stap naar de verzelfstandi-
ging van de markt als geprivilegieerde ruim-
te waarbinnen deze door nastreven van 
hun eigenbelang gedefinieerde leden van 
een gemeenschap elkaar ‘ontmoeten’. 
Binnen dit ‘geheel van ideeën en redenerin-
gen’ zullen marktuitkomsten dan ook ver-
schijnen als het rechtvaardige resultaat van 
een vrije ruil tussen vrije subjecten die over 
gelijke eigendomsrechten beschikken – ecce 
homo œconomicus, bouwsteen van de 
moderne samenleving.
 Omdat Piketty niet het betekenisveld ana-
lyseert waarbinnen concepten en sociale 
instituties – eigendom, vrijheid, de verhou-
ding tussen mens en gemeenschap, de 
plaats van de markt in de samenleving – in 
hun samenhang vorm en inhoud krijgen, 
weet hij er zelf  niet aan te ontsnappen. ‘De 
visie om marktprijzen en de daaruit voort-
vloeiende ongelijkheid heilig te verklaren’ is 
voor hem dan ook niet het logische uitvloei-
sel van een coherente maatschappijvisie 
waarin cruciale concepten in elkaar grijpen 
en zich aaneenklinken, maar eerder van 
‘kortzichtig egoïsme’, en valt op die manier 
dus makkelijk te bestrijden. Piketty ont-
neemt zichzelf  zo de middelen om te verkla-
ren wat Pierre Rosanvallon de ‘paradox van 
Bossuet’ noemt: maatschappelijke veront-
waardiging over ‘schandalige’ ongelijkhe-
den gaat hand in hand met de maatschap-
pelijke aanvaarding en zelfs legitimatie van 
de mechanismen die ongelijkheden produ-
ceren.13 We betreuren de uitwassen, en ver-
dedigen de sociale instituties waarin deze 

uitwassen wortelen. De ongelijkheid produ-
cerende sociale instituties zijn de maat-
schappelijke belichaming van essentiële 
waarden en concepten die ons zelf-verstaan 
en ons begrip van de wereld bepalen; de 
hegemonie en de interne coherentie van dit 
kapitalistische ideeëncomplex versluiert elk 
beeld van een andere mogelijke vorm van 
samenleving, belet andere waarden om zich 
te ontvouwen in ons spreken en handelen 
als structurerende idealen. ‘Gelijkheid’ 
klinkt hol en leeg, weet niet meer te begees-
teren; het roept niet meer het beeld op van 
een verhoopte wereld, maar wordt enkel 
nog begrepen als een weerstand tegen al te 
gortige ongelijkheden, of  in termen van de 
‘gelijke kansen’ waarmee iedereen ‘aan de 
start’ verschijnt – op de markt, binnen de 
bestaande maatschappelijke orde, de enige 
denkbare orde voor de mens geconstrueerd 
als homo œconomicus.
 Piketty blijft de gevangene van deze denk-
horizon, ondanks zijn bezweringen dat hij 
een socialisme voorstaat dat breekt met het 
kapitalisme. Hij hamert op het belang van 
ideologie, op de kracht van ideeën om de 
samenleving te vormen, maar ontplooit 
geen enkele verdediging van gelijkheid als 
sociaal ideaal. Hij begrijpt vrijheid louter als 
de vrijheid van een subject om de bevredi-
ging van zijn eigen behoeften naar eigen 
inzicht na te jagen, maar herdenkt niet de 
verhouding tussen mens en gemeenschap, 
en onderzoekt niet de geprivilegieerde plaats 
die de markt in dit maatschappijmodel 
inneemt. Op geen enkel moment stelt 
Piketty de homo œconomicus als bouwsteen 
van de samenleving in vraag. Ten gronde 
komt zijn politieke visie neer op een (welis-
waar forse) variant van de laattwintig-
ste-eeuwse sociaaldemocratie in een kapita-
listische wereld: het beleid moet de 
voorwaarden verzekeren voor een zo gelijk 
mogelijke toegang tot de markt voor ieder-
een, om zo ook de voorwaarden voor econo-
mische ontwikkeling en vooruitgang te ver-
zekeren. Het blijkt uit twee speerpunten van 
zijn beleidsprogramma: ten eerste een ver-
mogensbelasting om een startkapitaal voor 
iedereen te financieren, zodat elke jongvol-
wassene ‘een nieuw, persoonlijk, professio-
neel leven’ kan aanvatten, en over alle kan-
sen beschikt om te investeren in ‘een project 
voor een bedrijf ’; ten tweede een scholings-
budget voor iedereen, waarmee kortge-
schoolden extra opleidingen kunnen volgen 
om te investeren in hun ‘menselijk kapi-
taal’. De primaire inzet blijft om iedereen 
klaar te stomen voor de markt, voor de 
markt, die de geprivilegieerde maatschap-
pelijke ruimte blijft waar mensen hun vrij-
heid vinden in het bevredigen van hun indi-
viduele behoeften. Hier verschijnt opnieuw 
het beeld van een samenleving die we al zo 
goed kennen, het beeld van de mens die we 
al zo goed kennen.
 Het verraadt de greep die de kapitalistische 
ideologie ook op Piketty nog heeft. Hij doet 
niet wat hij denkt te doen. Verontwaardiging 
over vermeende misstanden vraagt nog 
steeds enkel om herstel binnen de bestaande 
maatschappelijke orde: die maatschappelijke 
orde zelf wordt ook bij hem niet tot inzet van 
strijd. Van een revolutie in het denken is geen 

sprake. We blijven gevangen in een eeuwig-
durend heden, de bestemming van de samen-
leving blijft bepaald binnen de gekende gren-
zen van de bestaande samenleving. Aan de 
horizon gloort geen Utopia.

Noten
 1 Hippolyte Taine, Les origines de la France 

contemporaine, Parijs, Laffont, 1986,  
pp. 160-161. Voor Taine als anti-Verlichtings-
denker, zie Zeev Sternhell, Les anti-Lumières: du 
XVIIIe siècle à la guerre froide, Parijs, Fayard, 
2006.

 2 Quentin Skinner, Visions of  Politics. Vol. 1: 
Regarding Method, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2002, p. 6.

 3 Andro Linklater, Owning the Earth. The 
Transforming History of  Land Ownership, Londen, 
Bloomsbury, 2014.

 4 Thomas More, Utopia, Amsterdam, 
Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2002,  
p. 33, pp. 136-137, vertaald door Marie H.  
van der Zeyde.

 5 Op. cit. (noot 3). Deze formule was gemeen-
goed. In 1654 schreef  Joseph Lee, ook een 
prediker, dat ‘the monarch of  one acre will 
make more profit thereof, than he that hath his 
share in forty in common’. Zie Neal Wood, John 
Locke and Agrarian Capitalism, Berkeley, 
University of  California Press, 1984, p. 67.

 6 Op. cit. (noot 3), p. 83.
 7 Zie het eerste hoofdstuk van Simon Schama, 

Citizens. A Chronicle of  the French Revolution, 
New York, Knopf, 1989.

 8 Zie Katharina Pistor, The Code of  Capital: How 
the Law Creates Wealth and Inequality, Princeton, 
Princeton University Press, 2019.

 9 Quinn Slobodian, Globalists. The End of  Empire 
and the Birth of  Neoliberalism, Cambridge, 
Harvard University Press, 2018.

 10 Adam Tooze schetst een verhelderend beeld 
van de manier waarop het (dis)functioneren 
van een gedereguleerde financiële sector leidde 
tot de crash van de economie: Adam Tooze, 
Crashed. How a Decade of  Financial Crises 
Changed the World, Londen, Allen Lane, 2018.

 11 John Locke, Second Treatise of  Government: An 
Essay concerning the True Original, Extent, and 
End of  Civil Government. Book II, §§2, Londen, 
Awnsham Churchill, 1689, p. 123.

 12 Voor een poging tot ontwikkeling van zo’n 
vrijheidsbegrip, zie bijvoorbeeld Axel Honneth, 
Das Recht der Freiheit. Grundriss einer 
demokratischen Sittlichkeit, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 2011.

 13 Pierre Rosanvallon, La société des égaux, Parijs, 
Seuil, 2013, p. 17, met het aforisme van 
Bossuet: ‘God lacht met de mensen die zich 
beklagen over gevolgen waarvan ze de 
oorzaken koesteren.’

Thomas Piketty, Kapitaal en ideologie, 
Amsterdam, De Geus, 2020. Vertaling door 
Ilse Barendregt, Marianne Gaasbeek, 
Reintje Ghoos, Alexander van Kesteren, Jan 
Pieter van der Sterre van Capital et idéolo-
gie, Parijs, Seuil, 2019. 

Aanslagbiljet voor onroerendgoedbelasting gericht aan Gordon Matta-Clark, 1974-75
Estate of  Gordon Matta-Clark, Courtesy Jane Crawford
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Verlenging Distance Extended / 1979 –1997. Part I 
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Werk van Jan Vercruysse in de tentoonstelling Distance Extended / 1979 –1997. Part I. (foto: Y. van der Hoeven)

Met werken en documenten van Art & Language, John Baldessari,  
Dan Graham, Mike Kelley, Martin Kippenberger, Bruce Nauman,  
Thomas Schütte, Jan Vercruysse, Didier Vermeiren, Franz West  
en Heimo Zobernig. 

De deuren van Herbert Foundation blijven om veiligheidsredenen  
de komende maanden gesloten. Om iedereen de kans te geven  
Distance Extended / 1979 –1997. Part I te bezichtigen, wordt de  
tentoonstelling verlengd met één jaar.

Van harte welkom vanaf zondag 20 september 2020 ! 
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SEM DE MAAGT & INGRID ROBEYNS

Mark Rutte noemde de erfbelasting in 2007 
‘de meest onrechtvaardige belasting die er 
bestaat’, Donald Trump zei tijdens de laatste 
Amerikaanse presidentsverkiezingen dat hij 
van plan was om een einde te maken aan 
‘the death tax’, en de voormalige premier 
van Groot-Brittannië David Cameron stelde 
dat niets meer vanzelf  moest spreken dan je 
huis en je vermogen doorgeven aan je kin-
deren: ‘It’s the most natural human instinct 
of  all.’ 
 Een belangrijke morele overweging, zeker 
in een liberale samenleving, is de individue-
le vrijheid van de gever van de erfenis. Dit 
gaat uit van het gegeven dat mensen zich-
zelf  bezitten (‘self-ownership’) en dat dit 
mensen ook een recht geeft op de vruchten 
van hun arbeid. De locus classicus van dit 
idee is Lockes Two Treatises of  Government 
(1689). Voorstanders van overerving stel-
len dat individuen zelf  zouden moeten kun-
nen bepalen wat zij willen doen met hun 
eigendom en dat elke beperking van deze 
vrijheid hun fundamentele rechten schendt. 
Sommige mensen geven hun geld uit aan 
dure hobby’s, vakanties of  wereldreizen, 
andere mensen kiezen ervoor om hun geld 
op te sparen zodat ze dit na kunnen laten 
aan hun kinderen of  aan anderen. Dit argu-
ment wordt in het bijzonder naar voren 
geschoven door zogenaamde ‘libertairen’, 
voorstanders van een vorm van liberalisme 
waarbinnen individuele vrijheid en het 
recht op privé-eigendom centraal staan.  
 Op het eerste gezicht is dit een sterk argu-
ment. Als we ervan uitgaan dat het geld dat 
iemand heeft eerlijk verdiend is, dan zou het 
een kwestie van eigen keuze moeten zijn of  
zij het geld weggeeft tijdens óf  na haar 
leven. Iedereen zou de mogelijkheid moeten 
hebben om dat zelf  te bepalen. Toch is dit 
nog geen argument voor overerving of  
tegen erfbelasting. Argumenten op basis 
van vrijheid lijken erfenissen namelijk gelijk 
te stellen, of  in ieder geval analoog te begrij-
pen, aan consumptie (zie het beroep op 
vakanties en dure hobby’s). En op bijna alle 
vormen van consumptie wordt belasting 
geheven, dus dan zou dat op de erfe-
nis-als-equivalent-aan-consumptie ook 
kunnen. Het is ook goed om op te merken 
dat het argument op basis van vrijheid 
belangrijke consequenties heeft voor de 
bestaande vrijstellingen voor erfenissen 
voor bijvoorbeeld partners en kinderen. 
Vanuit het perspectief  van de vrijheid van 
de gever zijn dit soort vrijstellingen arbi-
trair: waarom zou er minder belasting 
betaald moeten worden wanneer ik mijn 
geld nalaat aan mijn kind dan wanneer ik 
het na wil laten aan de buurjongen?
 Er bestaan echter ook meer principiële 
tegenwerpingen. De belangrijkste is dat 
individuen niet in alle gevallen vrije keuzes 
zouden moeten hebben om te doen wat ze 
willen met hun eigendom. Zo heb je bijvoor-
beeld niet de vrijheid om met je vermogen 
politici om te kopen, en mag je het evenmin 
gebruiken om terrorisme te financieren. Dit 
beantwoordt natuurlijk nog niet de vraag of  
mensen wel of  niet de vrijheid zouden moe-
ten hebben om een erfenis na te laten, maar 
het laat wel zien dat een beroep op individu-
ele vrijheid op zichzelf  nog niet voldoende is 
als argument voor overerving. De vraag is 
of  we overerving en erfbelasting enkel en 
alleen moeten evalueren vanuit het per-
spectief  van de individuele vrijheid van de 
gever van de erfenis, zoals libertairen beplei-
ten. Tegenstanders van overerving vinden 
van niet. Zij beargumenteren dat je het ook 
moet bekijken vanuit het perspectief  van de 
ontvanger. En het ontvangen van een erfenis 
is onverdiend, onafhankelijk van hoe je ver-
dienste precies begrijpt. Voor een erfenis is 
geen arbeid verricht, en het is puur toevallig 
in welke familie je geboren bent.
 De kracht van dit argument tegen overer-
ving is dat het zich beroept op een ethische 
overweging die gedeeld wordt door een 
groot aantal voorstanders van overerving. 
Denk aan die politici die pleiten voor lage 
inkomensbelasting op basis van het idee dat 
mensen hun inkomen verdienen omdat ze 

er hard voor gewerkt hebben. De tegenstan-
ders van overerving hanteren soortgelijke 
argumenten om juist te pleiten voor erfbe-
lasting: als verdienste een belangrijke over-
weging is voor een lage inkomensbelasting 
(omdat inkomen verdiend is), waarom zou 
het dan niet ook een reden kunnen zijn om 
te pleiten voor een hoge erfbelasting (omdat 
erfenissen onverdiend zijn)? 
 Tegen dat argumenteren op grond van 
(on)verdienste zijn ook weer argumenten in 
te brengen. Milton Friedman deed dat van-
uit de observatie dat we normaal gesproken 
accepteren dat een ongelijkheid in vermo-
gen, veroorzaakt door (genetisch doorgege-
ven) talent, gerechtvaardigd is. Hij geeft het 
voorbeeld van iemand die van zijn ouders 
een bijzondere stem heeft geërfd. Vervolgens 
stelt hij dat er geen ethisch relevante ver-
schillen zijn tussen het erven van een bij-
zondere stem en het erven van kapitaal. 
Robert Nozick argumenteerde op een soort-
gelijke manier. Volgens Nozick is het niet 
oneerlijk dat een kind dat opgroeit in een 
huis met een zwembad dagelijks kan zwem-
men, ook al heeft hij of  zij dat strikt geno-
men niet verdiend. En als we dit accepteren, 
vervolgt hij, dan zouden we ook geen pro-
bleem moeten hebben met een situatie 
waarin een kind een zwembad zou erven. 
 Hier kun je natuurlijk vraagtekens bij zet-
ten: waarom zouden we überhaupt moeten 
accepteren dat iemand het recht heeft op de 
vruchten van de talenten waarmee zij toe-
vallig is geboren, en dan ook nog de voorde-
len uit de toevallige omstandigheden waar-
in iemand geboren wordt? Er is bovendien 
een andere kant van het verhaal, namelijk 
de kant van de maatschappij. Overerving 
zorgt voor een grotere ongelijkheid in een 
samenleving. Door het overerven van ver-
mogens wettelijk mogelijk te maken, blijft de 
vermogensongelijkheid in stand of  neemt ze 
toe. Als er geen sprake zou zijn van erfenis-
sen, zou er nog steeds vermogensongelijk-
heid zijn, maar die zou een stuk kleiner zijn 
dan de grote vermogensongelijkheid die bij-
voorbeeld voor Nederland vastgesteld is 
door onder meer Bas van Bavel. Er zijn ver-
schillende manieren waarop vermogenson-
gelijkheid invloed heeft op mogelijkheden 
die mensen hebben in hun leven. Ten eerste 
schept geld meer mogelijkheden, waardoor 
mensen met een groter vermogen meer 
kansen hebben in hun leven. Daarnaast 
gaan ongelijkheden in inkomen en vermo-
gen tussen mensen vaak samen met nega-
tieve effecten op sociale uitkomsten: een 
slechtere fysieke en mentale gezondheid, 
meer overgewicht, meer geweld en crimina-
liteit, meer tienerzwangerschappen, en een 
zwakkere sociale cohesie in buurten. 
 Vermogen gaat daarnaast ook over de 
mogelijkheid om te investeren in menselijk 
kapitaal. Een jongvolwassene die weet dat 
ze kan rekenen op een erfenis, kan zonder 
zich zorgen te maken een studie beginnen 
en daar geld voor lenen, of  geld lenen om 
een bedrijfje op te starten. Als je weet dat je 
een financiële buffer hebt, hoef  je je daar-
over niet alleen geen zorgen te maken (in 
tegenstelling tot de zorgen en stress die 
jonge mensen zonder financieel kussen 
kunnen ervaren), je kan dat geld ook inves-
teren in je eigen ontwikkeling, wat op ter-
mijn doorgaans leidt tot hogere inkomens. 
Daardoor ontstaan ongelijke kansen in 
andere sferen van het leven.
 Een ander belangrijk gevolg voor de 
samenleving zijn de effecten van ongelijk-
heid op het functioneren van de democratie, 
omdat een democratie idealiter veronder-
stelt dat mensen gelijke mogelijkheden heb-
ben om politieke invloed uit te oefenen. Als 
de financiële ongelijkheid te groot wordt, 
lopen we het risico dat ook de politieke 
gelijkheid tussen burgers ondermijnd 
wordt. Zo hebben burgers met grote vermo-
gens meer mogelijkheden om via lobbyacti-
viteiten de overheid te bewegen om bepaald 
beleid te ontwikkelen, of  op bepaalde pun-
ten juist géén beleid te ontwikkelen. 
Vermogende burgers kunnen ook via het 
opzetten of  opkopen van commerciële 
media de berichtgeving filteren en de dis-
cussies in de publieke sfeer beïnvloeden. Dat 
kan ook via het oprichten en financieren 

van denktanks en bijzondere hoogleraars-
posities, wat bijvoorbeeld historisch een sig-
nificante rol speelde in de verspreiding van 
het economische denkkader dat ten grond-
slag ligt aan het hedendaags neoliberaal 
beleid. 

De krimpende taart

Laten we niet vergeten dat de erfbelasting 
allerlei uitzonderingen en verschillende 
tarieven kent. In veel landen is de erfbelas-
ting progressief: voor vermogen boven de 
120.000 euro geldt in Nederland een tot 
twee keer zo hoog belastingtarief  als voor 
vermogen onder de 120.000 euro. De laag-
ste tarieven en hoogste vrijstellingen 
bestaan er voor de partner, vervolgens voor 
de ouders, kinderen of  kleinkinderen, en 
ten slotte voor andere mogelijke erfgena-
men, onder wie broers en zussen. Er geldt 
een hogere vrijstelling voor een kind met 
een handicap (60.000 euro versus 20.000 
euro voor kinderen zonder handicap). Sinds 
kort bestaat er ook een eenmalige schen-
kingsvrijstelling van 100.000 euro als (het 
grootste deel van) de schenking gebruikt 
wordt voor de aanschaf  van een eigen 
woning. Daarnaast bestaan er bijzondere 
vrijstellingen als het gaat om bedrijfsopvol-
ging, bijvoorbeeld in het geval van een fami-
liebedrijf. Hier bestaat een 100% vrijstelling 
tot ongeveer 1.000.000 euro, en voor elke 
euro boven de 1.000.000 euro een vrijstel-
ling van 83%.
 Tegenstanders van erfbelasting opperen 
vaak dat deze belasting negatieve effecten 
heeft op de economische welvaart in een 
samenleving, en dus inefficiënt is. Er zijn 
twee verschillende kritieken te onderschei-
den die beide te maken hebben met de effec-
ten van erfbelastingen op welvaart: enerzijds 
de algemene claim dat erfbelasting net als 
alle andere belastingen tot welvaartsverlies 
zou leiden, en anderzijds de meer specifieke 
claim dat het verhinderen van de overerving 
van een bedrijf  en eventuele andere vormen 
van productief  kapitaal de economische pro-
ductie in een land zou schaden. 
 De eerste kritiek vinden we terug in zowel 
academische discussies over erfenissen als in 
het publieke debat. Het centrale idee is dat 
mensen minder (hard) zouden gaan werken 
en minder geld zouden gaan sparen op het 
moment dat er (te hoge) erfbelasting wordt 
geheven. Dit heeft op zijn beurt gevolgen voor 
de welvaart in een samenleving omdat er 

minder welvaart wordt gecreëerd en omdat 
er bijvoorbeeld minder kapitaal beschikbaar 
is voor investeringen en leningen. Het idee 
achter dit argument is dat (hoge) erfbelas-
ting weliswaar bijdraagt aan meer gelijkheid 
in een samenleving, maar dat dit er tegelij-
kertijd voor zorgt dat mensen dan minder 
inspanningen leveren, en iedereen erop ach-
teruitgaat. Dit is een voorbeeld van een meer 
algemene levelling down objection tegen ethi-
sche theorieën die enkel en alleen belang 
hechten aan gelijkheid. Het is alsof  je de 
stukken van de taart wel meer gelijk snijdt, 
maar dat tegelijkertijd de taart zelf  krimpt, 
en alle stukken daardoor kleiner worden. Op 
dezelfde manier zou het, volgens tegenstan-
ders van erfbelasting, onwenselijk zijn om 
vermogen te nivelleren omdat we er hier-
door allemaal op achteruit gaan. 
 Empirisch onderzoek suggereert echter 
dat de negatieve effecten van erfbelasting 
relatief  gering zijn, zowel op het arbeids-
aanbod van de ontvangers van erfenissen, 
als op het spaargedrag van de toekomstige 
erflaters. Economen die de structuur van de 
optimale inkomensbelasting bestuderen 
(van wie Thomas Piketty de bekendste is), 
pleiten juist voor een hogere belasting op 
kapitaal (waaronder erfenissen) en een 
lagere belasting op arbeid – het omgekeerde 
van de huidige situatie. Meer in het alge-
meen zou je je zelfs af  kunnen vragen of  het 
in alle omstandigheden onwenselijk is wan-
neer een (hoge) erfbelasting zou leiden tot 
minder economische welvaart. De landen 
waarin de burgers het gelukkigst zijn, of  de 
hoogste levenskwaliteit hebben, zijn niet 
altijd de landen met het hoogste bruto nati-
onaal product per capita. Daarnaast is er 
een sterke correlatie tussen welvaartscrea-
tie en de uitputting van natuurlijke hulp-
bronnen en opwarming van de aarde, waar-
door er steeds meer stemmen opgaan om 
het realiseren van welzijn en het goede 
leven los te koppelen van de noodzaak om 
de economie steeds verder te laten groeien. 
 De vraag of  een daling van economische 
welvaart moreel problematisch is, is groten-
deels afhankelijk van wat mensen daadwer-
kelijk kunnen doen met de welvaart die 
bestaat, niet (slechts) met de grootte van de 
totale economische welvaart die gereali-
seerd wordt. Economische welvaart is de 
input van onze kwaliteit van leven, en valt 
er niet mee samen. Het is bijvoorbeeld ook 
mogelijk onze kwaliteit van leven te verho-
gen met minder arbeid op de arbeidsmarkt, 
en meer niet-marktgerichte activiteiten, en 

‘De meest onrechtvaardige belasting die er bestaat’
Over erfbelasting

Meester van Hakendover, Petrus in berouw, circa 1425, Rijksmuseum, Amsterdam
Eigendomsoverdracht ter voldoening van erfbelasting, 10 maart 2011
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een dergelijke verandering zou wellicht 
beter in lijn zijn met wat ecologische duur-
zaamheid van ons economisch gedrag 
vraagt. Maar zelfs als het zo is dat een (hoge) 
erfbelasting leidt tot welvaartsverminde-
ring, en zelfs als deze welvaartsverminde-
ring op zichzelf  problematisch is, dan nog 
hoeft dit niet te betekenen dat we geen 
(hoge) belasting moeten heffen op erfenis-
sen. In plaats daarvan zouden we dan een 
afweging moeten maken tussen gelijkheid 
aan de ene kant, en efficiëntie of  welvaarts-
creatie aan de andere kant. Er bestaan ver-
schillende voorstellen hoe we dit zouden 
moeten doen. Het verschilprincipe van John 
Rawls – het principe dat stelt dat ongelijk-
heid in een samenleving alleen te recht-
vaardigen is als deze ongelijkheid ten gun-
ste komt van diegene die het slechtste af  zijn 
– is één manier om deze afweging te maken. 
 Een tweede belangrijke kritiek op erfbe-
lasting stelt dat het economisch schadelijk 
is om de erfenis van met name familiebedrij-
ven zwaar te belasten. Familiebedrijven 
worden vaak gezien als de motor van de 
economie en werkgelegenheid. Het zou die 
bedrijven op fatale wijze kunnen schaden 
indien ze niet gewoon overgedragen kun-
nen worden op de volgende generatie onder-
nemers. Dit is ook een van de motivaties 
achter de grote vrijstellingen voor familie-
bedrijven. Maar op deze claim en argumen-
tatie kunnen verschillende kritieken wor-
den geleverd. Ten eerste is het nog maar de 
vraag of  de kinderen van bedrijfsvoerders 
ook de noodzakelijke vaardigheden hebben 
om een bedrijf  te runnen. Wellicht leidt het 
tot veel hogere productiviteit en dus econo-
mische welvaart indien de beste onderne-
mers voor dat specifieke bedrijf  het bedrijf  
verder gaan exploiteren. Deze idee werd al 
door liberale denkers uit de achttiende en 
negentiende eeuw geopperd om te pleiten 
tegen overerving en voor een (progressieve) 
erfbelasting. Adam Smith bekritiseerde de 
praktijk van overerving omdat het volgens 
hem zou leiden tot welvaartsverlies. Iemand 
die een stuk grond erft, zo beargumenteerde 
Smith, heeft vaak niet de motivatie en niet 
de capaciteiten om de grond te cultiveren. 
En de liberale filosoof  John Stuart Mill was 
bang dat erfenissen zouden leiden tot lui-
heid en verlies aan productiviteit. Ook zeer 
rijke mensen hebben gewaarschuwd voor 
dit gevaar. Zo stelde Andrew Carnegie dat 
een (grote) erfenis meestal de talenten en de 
energie van de beërfde zoon doodt, en de 
kans vergroot op een nutteloos en ijdel 
leven.
 Ten tweede leidt het belastingvrij (of  
belastingarm) overerven van bedrijven tot 
ongelijke kansen tussen ondernemers die 
een bedrijf  van hun ouders in de schoot 
geworpen krijgen, versus ondernemers die 
hun bedrijf  helemaal van nul opbouwen of  
moeten overkopen. Ten derde leidt een lage-
re erfbelasting bij bedrijven (vergeleken met 
andere erfenissen) tot een ongelijke behan-
deling van erfgenamen. Hoe kunnen we 
rechtvaardigen dat een kind dat een huis 
van een miljoen erft daar 183.730 euro 
belasting over moet betalen, terwijl iemand 
die een familiebedrijf  ter waarde van een 
miljoen erft helemaal geen belastingen 
dient te betalen? Bovendien leidt dit tot een 
prikkel om erfenissen in de vorm van bedrij-
ven te gieten (de zogenaamde ‘incorpora-
ties’), waardoor erfbelasting ontweken kan 
worden. Doordat vooral kapitaalkrachtigen 
gemakkelijker de weg vinden naar advies 
over hoe men dergelijke erfbelastingontwij-
king kan regelen, leidt dit tot een toename 
van ongelijkheid: kleinere erfenissen wor-
den dan volgens de gangbare belastingta-
rieven belast, terwijl grotere erfenissen 
deze belastingen, onder andere via incor-
poraties, zullen weten te ontwijken. Het 
ethische ideaal van gelijke kansen komt zo 
nog verder onder druk te staan. Hans 
Gribnau haalde een uitspraak van de Raad 
van State aan, die stelt dat er geen enkele 
empirische onderbouwing gegeven is voor 
de stelling dat erfbelastingen op bedrijven 
de continuering van de bedrijven in het 
geding zou brengen. Gribnau waarschuw-
de bovendien dat die vrijstelling mogelijke 
ondermijnende effecten heeft op de belas-
tingmoraal in het algemeen: ‘Deze fiscale 
subsidie zonder enige noodzaak is dan ook 
gewoon een fiscaal privilege. Een dergelijk 
cadeautje op kosten van de schatkist, dus 
op kosten van de (andere) belastingbeta-
lers, is slecht voor de legitimiteit van het 
belastingstelsel en gaat ten koste van de 
belastingmoraal.’

Het zijn sterke argumenten, en toch zijn er 
ook goede redenen om kinderen de moge-
lijkheid te geven om het familiebedrijf  voort 
te zetten. Dit zou kunnen door kinderen als 
eerste de kans te bieden om een familiebe-
drijf, dat na het overlijden van de eigenaar 
eigendom wordt van de overheid, terug te 
kopen van de staat. De overheid zou dit 
financieel kunnen ondersteunen door tegen 
gunstige voorwaarden leningen te verstrek-
ken. Er zijn op zijn minst twee redenen aan 
te dragen waarom een dergelijke regeling 
om het familiebedrijf  voort te zetten belang-
rijk is. Ten eerste heeft een familiebedrijf  
voor veel mensen niet alleen een financiële, 
maar ook een emotionele waarde; het 
bedrijf  kan onderdeel zijn van de identiteit 
van een familie en de personen die deel uit-
maken van de familie. Denk aan de bakkerij 
die al generaties lang in de familie is. Ten 
tweede bestaat er het risico dat wanneer de 
overheid familiebedrijven simpelweg zou 
verkopen aan de hoogste bieder, dit zou lei-
den tot een (verdere) concentratie van de 
productiefactor kapitaal.

Voor de kinderen

Het idee dat er een speciale relatie bestaat 
tussen ouders en kinderen die overerving 
van vermogen legitimeert, wordt breed 
gedeeld. De Engelse filosoof  John Locke 
heeft een argument gegeven voor deze spe-
ciale band tussen ouders en kinderen. Locke 
beargumenteert dat ouders het verlangen 
hebben om niet alleen in hun eigen zelfbe-
houd te voorzien, maar ook hun familielijn 
voort te zetten. Dit geeft volgens Locke kin-
deren een recht op levensonderhoud, en 
ouders een corresponderende plicht om in 
dit levensonderhoud te voorzien. Die plicht 
zou, volgens Locke, alleen gerealiseerd kun-
nen worden als kinderen een recht hebben 
op de erfenis van hun ouders. 
 Voor Locke zijn deze rechten en plichten 
door God aan ons gegeven. Maar we kun-
nen dit lockeaanse argument ook begrijpen 
zonder ons op door God gegeven natuur-
rechten te beroepen. Het idee dat onder het 
argument ligt, is dat ouders plichten heb-
ben ten opzichte van hun kinderen en dat 
deze plicht na de dood van de ouders ver-
vuld kan worden door het eigendom van de 

ouders over te laten gaan op de kinderen. 
Dit lijkt niet zo’n gek idee, maar ook hier 
valt wel wat tegenin te brengen. Ten eerste 
kun je je afvragen hoe ver het recht op 
levensonderhoud en de bijbehorende plicht 
precies strekt, ook als je het argument zelf  
accepteert. Geeft het recht op levensonder-
houd een recht op het vermogen dat nood-
zakelijk is voor ‘bed, bad en brood’, of  ook 
op vermogen dat je in staat stelt om een 
luxeleven te leiden met ‘hemelbed, jacuzzi 
en kaviaar’? Dit maakt veel uit als het gaat 
om mogelijke vrijstellingen en de hoogte 
van belastingtarieven. Locke zelf  is hier 
trouwens ambigu over: aan de ene kant 
schrijft hij dat kinderen een recht hebben op 
een zeker comfort, ook na de dood van hun 
ouders, op andere plaatsen stelt hij dat kin-
deren alleen het recht op levensonderhoud 
hebben totdat ze op eigen benen kunnen 
staan.
 Ten tweede kun je je afvragen waarom de 
plicht om in het levensonderhoud van kin-
deren te voorzien enkel en alleen bij de 
ouders ligt, en niet ook bij de staat. Dat wil 
zeggen: als je accepteert dat kinderen een 
recht op levensonderhoud hebben (los van 
de vraag wat dit recht precies inhoudt), zou 
je er ook voor kunnen pleiten dat de staat 
een rol moet spelen om deze rechten te 
garanderen, zodat elk kind in zijn levenson-
derhoud wordt voorzien, en niet alleen de 
kinderen van ouders die daar voldoende 
vermogen voor hebben. In Lockes tijd was 
een dergelijke rol voor de staat (politiek) 
ondenkbaar, maar de tijden zijn veranderd 
en dit is in ieder geval een legitieme vraag 
om te stellen. 
  Een recenter argument met betrekking 
tot de speciale band tussen ouder en kind 
werd onder meer in het boek Family Values 
gegeven door Harry Brighouse en Adam 
Swift, die jarenlang onderzoek gedaan heb-
ben naar de vraag wat de relatie tussen 
ouders en kinderen zo speciaal maakt, en 
wat de morele en politieke rechten zijn die 
daaruit volgen. Zij stellen dat de familie een 
belangrijke sociale institutie is omdat het 
bepaalde waardevolle dingen mogelijk 
maakt, die niet via andere sociale instituties 
te realiseren zijn, de zogenaamde waarden 
van familierelaties. De ouder-kindrelatie is 
kwalitatief  uniek, omwille van het feit dat 
de ouder een unieke belangenbehartiger 

van het kind is, en daarnaast een relatie met 
het kind kan ontwikkelen die uniek is door 
de speciale vorm van intimiteit die deze rela-
tie kenmerkt. De samenleving zou daarom 
deze gezinsrelaties moeten steunen, door 
ouders en kinderen in staat te stellen bij-
voorbeeld voldoende tijd met elkaar door te 
brengen. 
 Brighouse en Swift stellen dat erfenissen 
het gelijkekansenprincipe ondermijnen, en 
dat het competitief  voordeel dat ouders hun 
kinderen kunnen geven met een erfenis niet 
te rechtvaardigen is op basis van de waar-
den van de familierelaties. Wel is het zo dat 
bepaalde specifieke goederen, zoals een huis 
dat al generaties in de familie is, een rol kun-
nen spelen in de waarde van familierelaties, 
en daarom nagelaten zou moeten kunnen 
worden. Dat betekent echter niet dat er geen 
belasting op betaald zou moeten worden. 
Door (forse) erfbelasting te heffen kan de 
overheid het gelijkekansenprincipe bescher-
men, maar doordat het specifieke goed in de 
familie blijft, wordt ook de waarde van spe-
cifieke familierelaties beschermd. De fiduci-
aire rol die ouders vervullen ten opzichte 
van hun kinderen kan tot uitzonderingen 
leiden op deze conclusie. Indien de ouders 
een kind hebben waarvoor ze een blijvende 
verantwoordelijkheid dragen, en ze vermoe-
den dat hun kind na hun overlijden niet 
(voldoende) voor zichzelf  kan zorgen, kan 
dit een reden zijn om overerving te recht-
vaardigen. In een ideale wereld zou de over-
heid de rol van ouders van kwetsbare (vol-
wassen) kinderen overnemen, en zouden 
ouders zich geen zorgen moeten maken 
over de toekomst van hun kwetsbare vol-
wassen kinderen nadat ze zelf  overlijden. 
Maar in de niet-ideale echte wereld, waarin 
de overheid volgens velen onvoldoende 
zorgt voor kwetsbare medemensen, zou 
men kunnen beargumenteren dat ouders 
van kwetsbare kinderen (zoals fysiek of  cog-
nitief  gehandicapten, of  kinderen met ver-
slavingen, stoornissen of  andere psychiatri-
sche problematiek) het recht zouden 
moeten hebben zich in te zetten voor hun 
kinderen na hun dood. 
 Brighouse en Swift stellen dus dat bijna 
alle vormen van overerving niet noodzake-
lijk zijn voor dat wat intrinsiek waardevol is 
aan de ouder-kindrelatie, en dat ze boven-
dien gelijke kansen van anderen ondermij-
nen. Maar wat kan dan verklaren dat zo 
goed als alle ouders de intuïtie hebben dat ze 
iets moreel goeds doen als ze hun kinderen 
geld nalaten? De morele plicht tot zorgen en 
het behartigen van belangen maakt een 
belangrijk deel uit van het ouderschap. 
Zolang ze leven, kunnen ouders op meerde-
re manieren proberen om hun kinderen, als 
die in de knel komen, te helpen. Als ze over-
leden zijn, is er heel weinig wat ouders nog 
kunnen doen – behalve dan geld ter beschik-
king stellen. En in de niet-ideale wereld 
waarin we leven, waarin er allerlei gaten in 
het sociale vangnet zitten en we ons niet 
tegen alle vormen van pech (individueel of  
sociaal) kunnen verzekeren, hopen ouders 
zo ook na hun dood iets te kunnen beteke-
nen voor hun kinderen. 
  Het is echter goed om op te merken dat 
ouders niet alleen maar nobele motieven 
hebben om een erfenis na te laten aan hun 
kinderen. De Engelse filosoof  Hillel Steiner 
schrijft ook minder nobele redenen toe aan 
ouders die hun kroost een erfenis toebede-
len. Volgens Steiner functioneert een erfenis 
als een vorm van verzekering voor de gever, 
die zo invloed blijft uitoefenen op het gedrag 
van de ontvanger omdat er kan worden 
gedreigd met onterving. Erfenissen kunnen 
dus ook functioneren als een hefboom in de 
machtsrelaties tussen ouders en hun (vol-
wassenen) kinderen, en we kunnen ons 
afvragen of  dit ethisch wenselijk is. 

Dit is een verkorte en bewerkte versie van 
Ethische Annotatie #3, Overerving en erfbe-
lasting, verschenen bij het Ethiek Instituut, 
Universiteit Utrecht, 2017. De bijbehorende 
literatuurlijst is te raadplegen via www.
uu.nl/onderzoek/ethiek-instituut/onder 
zoek/reeks-ethische-annotaties.

Johannes Cornelisz. Verspronck, Portret van Maria Strijp, Rijksmuseum, 1652
Eigendomsoverdracht ter voldoening van erfbelasting, 3 maart 2008. Aankoop met steun van de BankGiro 

Loterij, het Fonds Cleyndert, het Stortenbeker Fonds van de Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum Fonds
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JORDAN H. CARVER

Geneva Freeport, de vrijhaven van Genève, 
ligt in het zuidwesten van de stad, net bui-
ten de stadsrand. De groep nietszeggende 
industriële gebouwen is een particulier uit-
gebaat, door de overheid actief  ondersteund 
logistiek centrum dat nauw verbonden is 
met de internationale spoorlijnen en de 
luchthaven van Genève. Zoals veel van ’s 
werelds opslagfaciliteiten in vrijhavens 
dient het als een belasting- en tolvrije ruim-
te voor het bewaren, vervoeren en over-
slaan van goederen en materialen. De vrij-
haven is een courante ruimtelijke 
modaliteit: een plaats waar in- en uitvoer-
wetten worden bijgesteld om de productie 
en overslag van goederen zo soepel mogelijk 
te laten verlopen.
 In tegenstelling tot de klassieke vrijhaven 
of  vrijhandelszone – ruimtes waar grond-
stoffen of  geproduceerde goederen snel 
worden verwerkt en gedistribueerd naar de 
consument – is Geneva Freeport / Ports 
Francs et Entrepôts de Genève gespeciali-
seerd in de opslag en overslag van luxegoe-
deren en kunstwerken. Zodoende biedt het 
onderdak aan enkele van de grootste en 
meest prestigieuze collecties van particulie-
re verzamelaars en grote openbare instellin-
gen ter wereld. En deze vrijhaven is slechts 
één knooppunt in de dichte kluwen van de 
offshore-financiën: Geneva Freeport stemt 
het wereldwijde netwerk van belastingpara-
dijzen af  op de internationale kunsthandel 
en de wereldwijde logistiek.
 Nog belangrijker is dat het gebruik van 
vrijhavens en fiscale achterpoortjes een van 
de traditionele middelen van culturele pro-
ductie ondergraaft, namelijk dat rijke 
mecenassen kunst en financiële steun aan 
openbare instellingen schenken. Op zijn 
minst kunnen we stellen dat door de opna-
me van kunstwerken in de complexe inter-
nationale logistieke netwerken het verza-
melen van kunst een handelspraktijk wordt. 
In het slechtste geval ontzegt het belas-
tinginkomsten aan de van staatswege gefi-
nancierde instellingen en versterkt het de 
geprivilegieerde status van een elite van 
wereldwijd opererende kunstverzamelaars.
 Om meer zicht te krijgen op de precieze 
werking van de vrijhaven deed de auteur 
zich voor als een Amerikaanse kunstverza-
melaar op zoek naar opslag in Europa. Het 
interview werd opgenomen in 2012. De 
gesprekspartner is een medewerker van 
Natural Le Coultre, een vooraanstaand 
kunstopslag- en transportbedrijf  uit Genève 
met een buitenpost in Singapore en een 
nieuwe vestiging in aanbouw in Luxemburg.
 Zowel belastingparadijzen als kunst ver-
zamelen veronderstellen notoir ondoorzich-
tige vormen van handel drijven. Dit inter-
view werd dan ook niet gevoerd als een 
exposé over een bijzonder kleine niche van 
de mondiale cultuur, maar meer om een-
voudigweg informatie te vergaren over de 
logistiek van één klein (maar belangrijk) 
facet van het verzamelen van kunst in de 
internationale context.1

 1  Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van 
Collecting Architecture Territories, een 
initiatief  van Columbia University GSAPP.

NATURAL LE COULTRE: Bonjour.
JORDAN CARVER: XXXXXXXXX, alstu
blieft. 
XXXXXXXXX: 
Hallo, XXXXXXXXX.
Hallo XXXXXXXXX, mijn naam is 
Jordan Carver. Ik geloof  dat een van 
mijn medewerkers enkele maanden 
geleden met u heeft gesproken over 
kunstopslag.
Oké.
Ik weet niet of  u zich dat nog herin
nert. Hij belde vanuit New York en we 
probeerden een goed moment te vin
den om naar Genève te komen, maar 
dat is toen niet gelukt omdat mijn 
agenda erg vol raakte. Maar ik wilde u 
wel nog eens opbellen om wat meer 
details te krijgen. Ik heb met hem 
gesproken, maar het was me niet hele

maal duidelijk, dus wilde ik zelf  eens 
opbellen. Heeft u even de tijd om enke
le punten door te nemen?
Jazeker.
Zoals ik al zei heb ik mijn assistent wat 
onderzoek laten doen. Er kwamen ver
schillende opslagfaciliteiten in Europa 
en Azië uit de bus en die hebben we 
doorgesproken, maar een paar concre
te vragen bleven onbeantwoord, van
daar dat ik u zelf  opbel. Ik ben dus op 
zoek naar opslagfaciliteiten voor ver
schillende kunstwerken, aangezien ik 
mijn verzameling aan het uitbreiden 
ben, zowel in Azië als in Europa.
Oké, daar kunnen we voor zorgen, geen 
probleem.
Goed, oké. Misschien kunt u het me 
gewoon even uitleggen – u heeft facili
teiten in Genève en Singapore, klopt 
dat?
Dat klopt. Het zijn vrijhavens, dus geen dou-
ane-entrepots.2 Helemaal iets anders dus.

 2  In de architectuurgeschiedenis en -kritiek is de 
vrijhaven (of  de vrijhandelszone) vandaag de 
dag allang geen onbekend topos meer. Keller 
Easterling schreef  dat deze gebieden bestaan 
als manieren om ‘de politieke ongemakken 
verbonden aan locatie te vermijden’ (Keller 
Easterling, Enduring Innocence: Global 
Architecture and Its Political Masquerades, 
Cambridge, MIT Press, 2005). Het zijn ruimtes 
die zijn losgescheurd van de rechtsbevoegdheid 
van de locatie die ze heeft voortgebracht. 
Vrijhavens en hun uiteenlopende ruimtelijke 
variëteiten bestaan niet langer als mazen in de 
wet of  als juridische uitzonderingen, maar 
vormen het fundament van de geglobaliseerde 
wereld van financiën en productie. De 
vrijhavens van Genève en Singapore liggen in 
en vlakbij grote, internationale luchthavens. 
Ze zijn hubs in een netwerk. Deze twee sites 
werden gecreëerd om een ‘efficiëntere’ 
handelsomgeving te faciliteren. Vrijhavens zijn 
gedefinieerd door hun ligging dicht bij 
internationale logistieke knooppunten, en het 
wettelijke kader voor hun bestaan is gecreëerd 
om allerhande overdrachten zo gesmeerd 
mogelijk te laten verlopen. Aangezien de 
kunstmarkt een weerspiegeling is van de 
geglobaliseerde financiële wereld en van de 
goederendistributie in termen van logistiek en 
kapitaalsuitwisseling, is het niet meer dan 
normaal dat vrijhavens voor deze doeleinden 
speciaal gebouwde faciliteiten ter beschikking 
stellen. De kunstmarkt is in de eerste plaats een 
markt, en net als andere wereldwijd verspreide 
markten heeft het behoefte aan specifieke, 
professionele logistieke ruimten.

Waarin zit precies het verschil?
Als u schilderijen heeft die naar een doua-
ne-entrepot gaan, dan gebeurt dat onder 
naam van een eigenaar en met een bepaal-
de waarde, en beide kunnen niet veranderd 
worden. Begrijpt u? Ze kunnen het entrepot 
alleen verlaten met dezelfde waarde en met 
dezelfde ontvanger. In een vrijhaven daar-
entegen kunt u het verkopen. Als meneer X 
een schilderij van pakweg een miljoen dol-
lar in de vrijhaven importeert en diezelfde 
meneer X het verkoopt aan meneer Y voor 
een miljoen en tweehonderd dollar, is er 
geen probleem voor de douane. Er is geen 
btw, er zijn geen heffingen of  belastingen. 
Hoe zou ik het zeggen… De vrijhaven is een 
soort niemandsland, maar dan gevestigd in 
Zwitserland. Het is een beetje ingewikkeld 
[lacht], maar begrijpt u het verschil?
Ja, ik denk het wel. Dus ik hoef  geen 
invoerheffingen of  meerwaardebelas
ting te betalen?
Geen btw, niets.3 In een douane-entrepot4 
moet u als u iets invoert het btw-bedrag 
over de totale waarde van het schilderij borg 
stellen. Maar in een vrijhaven zijn er dus 
geen kosten, geen belastingen.

 3  De belasting over de toegevoegde waarde (btw) 
is van toepassing op goederen die door een 
productieketen gaan. In iedere fase waarin een 
grondstof  of  goed een verandering ondergaat, 
wordt de btw alleen geheven over de extra 
gecreëerde waarde. Dat is anders dan bij een 
omzetbelasting: die wordt geheven over de 
gehele kosten van een goed telkens wanneer 
het uit de productieketen komt. Bij het belasten 
van een kunstwerk geldt de btw alleen voor de 
winst uit verkoop, op basis van hetzij een 
aankoop, hetzij de marktwaarde van het 
kunstwerk. Het andere belastingvoordeel dat 
vaak wordt genoemd met betrekking tot 
vrijhavens is de afwezigheid van 
invoerheffingen. Invoerheffingen zijn een 

belasting die wordt toegepast op een goed 
wanneer het wordt geïmporteerd in een land of  
rechtsgebied. De versoepeling van de btw en 
allerhande heffingen is fundamenteel voor het 
bestaan van vrijhavens en stelt die havens in 
staat op te treden als trechters voor de invoer 
en uitvoer van goederen. Dit wettelijke kader 
verankert de status van bepaalde geografische 
locaties als logistieke hubs en handelscentra. 
Het is onduidelijk of  een meerwaardebelasting 
op de verkoop van kunst binnen de vrijhaven 
omzeild kan worden. De huidige Amerikaanse 
wetgeving stelt dat er een aangifteplicht is van 
de meerwaarde uit de verkoop van kunst in het 
buitenland, waarover dan 15% belasting wordt 
geheven. Er bestaan evenwel velerlei manieren 
om meerwaardebelasting te vermijden, onder 
meer via fiduciaire diensten in het buitenland.

 4  Algemeen gesteld wordt een douane-entrepot 
gebruikt als een verzekerde ruimte voor 
tijdelijke opslag en productie. Goederen die een 
dergelijk entrepot binnenkomen, worden niet 
onmiddellijk belast. Wanneer goederen het 
echter verlaten of  op de markt worden 
gebracht, moeten er wel belastingen en 
heffingen worden betaald. (19 USC § 1555 – 
BONDED WAREHOUSES. http://www.law.
cornell.edu/uscode/text/19/1555)

En dat geldt alleen voor de verkoop van 
kunstwerken binnen de vrijhaven?
U kunt er verkopen, of  u neemt een indivi-
duele ruimte om uw schilderijen in op te 
slaan, zonder dat u garant moet staan voor 
de btw. Er zijn geen heffingen, geen belastin-
gen. Als u schilderijen alleen wilt opslaan, 
bent u geen belastingen meer verschuldigd 
zodra het goed in de vrijhaven binnenkomt. 
Er zijn alleen opslagkosten en, zo u wilt, ver-
zekeringskosten. Geen belastingen, geen 
heffingen, niets van dat alles.
Hoeveel bedragen de opslagkosten?
Alles hangt af  van de grootte van de werken 
die u wilt opslaan. En van het totaal [aan-
tal] schilderijen dat u zou willen opslaan. 

Schilderijen, of  beeldhouwkunst, of  wat 
dan ook. Als u honderd schilderijen heeft, is 
het soms beter om een privéruimte te huren, 
want dat is goedkoper.
Dus u beschikt over de opslagcapaci
teit om grote delen van een collectie op 
te slaan, niet alleen aparte schilderijen 
en sculpturen of  losse werken?
Ja, uiteraard. We hebben opslagruimtes van 
tweehonderd vierkante meter – privéruim-
tes dus. Laat me even kijken hoeveel er 
daarvan nog beschikbaar zijn, want ik weet 
dat de kleine privéruimtes haast allemaal 
verhuurd zijn. Maar het hangt er natuurlijk 
van af  – hoeveel schilderijen wilt u onge-
veer opslaan?
Dat weet ik op dit ogenblik niet zeker. 
Ik heb opslagfaciliteiten in Londen en 
New York, dus wat ik me onder meer 
afvraag is of  ik werken moet verhuizen 
naar Genève of  Singapore. Of  is het 
beter daar enkel nieuwe aankopen te 
stallen?
Als u werken op twee verschillende locaties 
stalt, komt dat duurder uit. Stel dat u bijvoor-
beeld één enkele privéruimte huurt in 
Singapore – bijvoorbeeld een privéruimte 
van honderd vierkante meter voor schilderij-
en – en u vervolgens een aantal [nieuwe 
kunstwerken] koopt (als er tenminste in uw 
privéruimte plaats beschikbaar is), dan kun-
nen al uw schilderijen daar zonder extra kos-
ten worden opgeslagen. U betaalt alleen voor 
een privéruimte, bijvoorbeeld van honderd 
vierkante meter, en daarmee is de kous af.
Oké. Kunt u uitleggen wat de voordelen 
zijn van Singapore in vergelijking met 
Genève, en welke eventueel beter is?
Geneva Freeport is iets ouder, maar ligt in 
Europa. Dus als u veel klanten heeft of  als u 
veel zaken koopt op veilingen in Europa, zul-
len de kosten voor het transport minder 
hoog zijn. Koopt u veel in Azië, dan is het 

Kunstopslag en fiscale fraude

Geneva Freeport

Luxembourg Freeport
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om dezelfde reden beter om uw opslagruim-
te in Singapore te hebben.
Oké. Maar er is geen belastingvoordeel 
of  financieel voordeel –
Nee, nee, het is hetzelfde. Het is precies het-
zelfde. Singapore [Freeport] is erg nieuw.
Het lijkt wel een museum.5

Zo goed als. Heeft u op internet het filmpje 
gezien?

 5  Singapore Freeport, ontworpen door het 
architectenbureau Atelier D’Architecture 
3MB3 uit Genève, heeft inderdaad veel weg van 
een museum. Hoewel alle musea opereren 
binnen verschillende registers, neemt de 
vrijhaven een unieke positie in waar kunst, 
kunstproductie en -distributie binnen de 
netwerken van de geglobaliseerde financiële 
wereld convergeren. Als het feit dat 
kunstproductie als handelswaar wordt 
beschouwd binnen een getotaliseerd 
kapitaalsysteem niet langer avant-gardistisch 
of  ‘schokkend’ is, dan opent dat nieuwe wegen 
om de huidige kunstproductie en 
marktpraktijken te begrijpen (Antonio Negri, 
Art & Multitude, Cambridge, Polity Press, 2011). 
De ruimtelijke manifestatie van deze 
netwerken, als museale typologieën én als 
territoriale bepalingen, maakt mettertijd het 
hedendaagse proces van artistieke productie en 
distributie (letterlijk en figuurlijk) zichtbaar. 
Kunst kan niet langer worden beschouwd als 
handelswaar of  zelfs als financieel instrument, 
maar verandert in een systeem van informatie 
en logistiek dat naadloos wordt geprojecteerd 
op het netwerk van het geglobaliseerde 
kapitaal. Architecturaal ligt de vrijhaven van 
Singapore aan het eind van het traject dat Hal 
Foster omschrijft als een beweging naar 
‘minimalistische musea’. Volgens Foster 
betekenen de industriële hallen die en masse 
als hedendaagse kunstmusea worden ingericht 
een hernieuwde toe-eigening van de 
minimalistische esthetiek van de industriële 
productie. Als artistieke stroming heeft het 
minimalisme technieken van de industriële 
productie overgenomen, zodat het niet meer 
dan gepast is dat met de achteruitgang van de 
industrie deze faciliteiten werden aangepast als 
witte kubussen voor de musea voor 
hedendaagse kunst (Hal Foster, ‘Minimalist 
Museums’, in: The Art-Architecture Complex, 
New York, Verso, 2011). Maar samen met de 
vrijhaven zijn de galerie en de museumruimte 
volledig analoog aan de architectuur van de 
hedendaagse financiële productie. De esthetiek 
van het late kapitalisme wordt gekenmerkt 
door efficiënt gebruik van materiaal en 
middelen; de vrijhaven wordt gerealiseerd als 
een industriële loods, her en der gedecoreerd 
met de nieuwste boetiekkitsch.

Dat heb ik gezien, ja.6

 6  De officiële video van Singapore Freeport is niet 
langer online beschikbaar. Een bijna identiek 
filmpje is te vinden via https://www.youtube.
com/watch?v=PsXCnzOw4Q4.

Ik was op de opening. We hebben gedineerd 
middenin dat werk van Ron Arad – echt 
maf  was dat.7 Maar inderdaad, in Genève 
en Singapore gelden voor 99% dezelfde wet-
ten. Geen heffingen, geen belastingen. Nul 
komma nul. Maar Singapore [Freeport] is 
recenter dan Genève. En het beveiligingsle-
vel is ook wat hoger in Singapore.

 7  De sculptuur van Ron Arad in Singapore 
Freeport is dezelfde als die waarrond in 2009 
zijn tentoonstelling Ron Arad: No Discipline in 
het MoMA in New York werd ingericht.

Kunt u dat misschien iets verder toe
lichten? Ik had sowieso nog vragen 
over de toegankelijkheid. Hoe krijg ik 
toegang tot het complex? Of  regel ik 
gewoon het transport van de werken 
met u? Krijg ikzelf  daadwerkelijk toe
gang tot het complex?
Als u een privéruimte wilt huren, dan moet 
u een contract voor minimaal drie jaar teke-
nen.
Oké.
Het is als een appartement. En u zult ons 
moeten vertellen wie er allemaal toegang 
krijgt tot de schilderijen die in uw magazijn 
zijn opgeslagen. Verder kan niemand erbij. 
Belt er iemand zonder toegang tot een 
bepaald schilderij, ook al zijn ze van hetzelf-
de bedrijf, kunnen we ze niet helpen. We 
kunnen ze niet binnenlaten. We kunnen 
niets voor ze doen.
Oké.
Pas nadat de klant zegt dat iemand de schil-
derijen mag zien, laten we ze binnen. Maar 
als we hun namen niet hebben, mogen we 
niet eens zeggen: ‘Ja, we hebben dit schilde-
rij in het magazijn.’ Zelfs dat mogen we niet 
zeggen.

Is dat zo bepaald in de Zwitserse bank
wetgeving?
Niet echt, nee. Maar het valt onder het 
beroepsgeheim. Als iemand belt en zegt: ‘Ik 
heb gehoord dat je, pak ’m beet, een Picasso 
of  [onverstaanbaar] in je magazijn hebt, 
klopt dat?’, dan mogen we niets zeggen. 
Niets. We mogen daarop niet antwoorden. 
We hangen gewoon op: ‘Aju.’ Behalve op 
verzoek van de Zwitserse overheid of  de 
Zwitserse douane kan niemand te weten 
komen wat er zich in uw opslagruimte 
bevindt.
Moet ik de kunstwerken registreren 
bij de Zwitserse overheid?
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. 
Maar de Zwitserse regering kan vra
gen wat er in de opslagruimte zit?
Als ze vermoeden dat het om een gestolen 
werk gaat, zal de douane het werk inder-
daad wel controleren. Als de overheid om 
welke reden dan ook meer wil weten, ja, dan 
kunnen ze onze inventaris en ons compu-
tersysteem controleren en dan misschien 
ook de werken zien.
Goed, maar u brengt ze dus zelf  niet 
echt op de hoogte?
Nee, nee. De vrijhaven is een soort douane-
zone. Dus alles wat de vrijhaven binnen-
komt moet op z’n minst een waarde hebben. 
Je moet de waarde van de schilderijen ken-
nen, en de verzender, en de ontvanger. Maar 
u kunt een offshorebedrijf  gebruiken om 
uw naam en andere gegevens te bescher-
men, dat is geen probleem. Of  we hebben 
ook een fiduciaire dienst die nuttig kan zijn 
voor u. In dit geval stuurt ons bedrijf  het 
schilderij of  de collectie naar de vrijhaven in 
kwestie: dan verschijnen er aan Zwitserse 
kant geen namen. 

U had het over offshoretransportfir
ma’s – die kunnen dan mijn naam en 
de titel van het werk afschermen?
Inderdaad. Dat is allemaal vertrouwelijke 
informatie.
Maar is dat 100% legaal? 8
Dat is 100% legaal, inderdaad.

 8  Offshore-bankieren is niet alleen legaal, 
sommige critici betogen dat die praktijk door de 
huidige Amerikaanse belastingwetgeving zelfs 
wordt aangemoedigd. Die wetgeving is 
oneindig complex, en dat is ook de bedoeling. 
De complexiteit van het belastingstelsel is het 
resultaat van gelobby door het bedrijfsleven en 
belangengroepen. Jeffrey Sachs beweert dat de 
sterke opkomst van belastingparadijzen een 
van de vijf  grootste problemen is waarmee de 
VS wordt geconfronteerd, mede als gevolg van 
het huidige weerbarstige politieke klimaat in 
Washington, waarbij hij opmerkt dat de 
Amerikaanse belastingdienst ‘vaak als een 
gewillige dienstmaagd deze praktijken mogelijk 
maakt’ (Jeffrey Sachs, The Price of  Civilization: 
Reawakening American Virtue and Prosperity, 
New York, Random House, 2011).

En kunt u me zelf  enkele namen geven 
van offshoretransportfirma’s die 
daarbij van nut zouden kunnen zijn?
We hebben onze eigen fiduciaire. 

U beschikt over een eigen fiduciaire? 
Zeker, zeker. Veel klanten gebruiken offsho-
rebedrijven om hun naam te beschermen 
omdat ze niet willen dat mensen weten dat 
ze een schilderij hebben of  omdat ze niet 
willen dat hun naam verschijnt – voor de 
vertrouwelijkheid. Maar u kunt met een 
firma die gevestigd is in Hong Kong een item 
verschepen dat zich fysiek in Genève 
bevindt. U kunt van Genève naar Parijs ver-
schepen met een transporteur die op papier 
in Hong Kong gevestigd is. Dat is normaal.
Dat is normaal, zegt u?
Ja. Maar als u gebruik wenst te maken van 
onze fiduciaire, moet u zich wel persoonlijk 
en fysiek in Genève presenteren om er een 
dossier te openen. Dat moet zo volgens de 
antiwitwaswet.
Tegen witwaspraktijken en fiscale 
fraude.
Precies. Dus we openen een dossier, en dan 
wordt alles gecheckt, en dan is het allemaal 
– hoe zou ik het zeggen – dan is het zo 
gepiept [lacht]. Dat is geen enkel probleem. 

Twee jaar geleden is er een wet gestemd, 
een akkoord tussen Zwitserland en de 
Verenigde Staten over het uitwisselen 
van informatie, dus ik kan me voorstel
len dat die van toepassing is.9 Wat is het 
voordeel voor mij om met uw fiduciaire 
te werken?
Alleen als u niet wilt dat uw naam ver-
schijnt als de wettige eigenaar van het werk.

 9  Door wetgeving, aangenomen in de nasleep van 
de financiële crisis van 2008, wordt het voor 
Amerikaanse burgers steeds moeilijker om een 
Zwitserse bankrekening te openen. De Foreign 
Account Tax Compliance Act verplicht 
buitenlandse banken om informatie te 
verstrekken over hun Amerikaanse klanten, 
met een mogelijke schending van het Zwitserse 
bankgeheim tot gevolg. Volgens Slate aanvaardt 
slechts een kleine minderheid van de banken 
nieuwe aanvragen van Amerikaanse burgers. 
Het is onduidelijk hoe de aangeboden fiduciaire 
diensten in lijn te brengen zijn met die 
wetgeving. (Katy Waldman, ‘How Hard Is It To 
Open a Swiss Bank Account?’, Slate, 27 jan. 
2012, https://slate.com/business/2012/01/
mitt-romneys-swiss-bank-account-how-do-
you-open-a-bank-account-in-switzerland.html)

 
Dat is dus vanwege de vertrouwelijk
heid?
Precies. Of  als u bij Christie’s of  Sotheby’s 
koopt, dan verschijnt de naam van de fidu-
ciaire als de koper.
Ik snap het.
Niemand weet dan wie erachter zit. 80% 
doet dat.10

 10  Ironisch genoeg ligt dit cijfer in lijn met een 
rapport van het Government Accountability 
Office uit 2008 waarin staat dat drieëntachtig 
van de honderd grootste Amerikaanse 
bedrijven dochterondernemingen hebben die 
actief  zijn in landen die als belastingparadijs 
bekendstaan. (United States Government 
Accountability Office. ‘International Taxation: 
Large U.S. Corporations and Federal 
Contractors with Subsidiaries in Jurisdictions 
Listed as Tax Havens or Financial Privacy 
Jurisdictions.’ GAO-09-157. dec. 2008.)

80% van uw klanten?
Jazeker.
Aha. En heeft u binnen uw faciliteiten 
al met kunstdiefstal te maken gehad, 
of  met andere problemen?
Hoe bedoelt u?
Ik weet niet of  het bij u was of  in een 
andere vrijhaven, maar een paar jaar 
geleden heb ik iets gelezen over gesto
len antiquiteiten uit Egypte die via 
Zwitserland werden versluisd.11

Dus dat waren, hoe zou ik dat noemen, 
archeologische voorwerpen. De douane 
houdt de herkomst van archeologische 
voorwerpen nauwlettend in het oog. Dus als 
u dit soort goederen in uw collectie hebt, dat 
ligt erg gevoelig, dan moet u over alle docu-
menten beschikken, bijvoorbeeld waar u 
het gekocht heeft en waar het vandaan 
komt. De Zwitserse douane kan u vragen 
om die documenten voor te leggen.

11  In augustus 2003 werden door de Zwitserse 
autoriteiten in de vrijhaven van Genève 
ongeveer tweehonderd Egyptische 
antiquiteiten in beslag genomen en naar Caïro 
teruggebracht. De goederen waren gesmokkeld 
via Genève door een groot smokkelsyndicaat 
dat gebruikmaakte van de Zwitserse 
geheimhoudingswetten en de lakse regelgeving 
inzake de invoer van goederen in de vrijhaven. 
(‘From Geneva Freeport to Egypt: A Review’, 
Looting Matters, 23 jan. 2009. https://
lootingmatters.blogspot.com/2009/01/
from-geneva-freeport-to-egypt-review.html)

Zelf  heb ik geen antiquiteiten in mijn 
collectie.
Het ligt momenteel allemaal erg gevoelig 
door wat er in Noord-Afrika is gebeurd.12 Er 
zijn veel, heel veel voorwerpen verdwenen 
uit de musea daar. De douanediensten hou-
den dat overal nauwlettend in de gaten.

 12  Allicht is dit een verwijzing naar plunderingen 
in landen na de revoluties in Noord-Afrika. 
Alleen al in Egypte bevestigde de Minister van 
Erfgoed Zahi Hawass de plundering van ten 
minste achttien voorwerpen uit het Egyptische 
Museum op het Tahrirplein. (Yolande Knell, 
‘Egyptian Museum: Cairo’s looted treasure.’ 
BBC News 13 feb. 2011. http://www.bbc.co.
uk/news/world-middle-east-12442863)

Dat helpt me echt vooruit. Ik waardeer 
het zeer dat u de tijd heeft genomen om 
een en ander te bespreken. Misschien 
kan ik u de komende weken nog eens 
bellen. Ik probeer nog altijd mijn agen
da op orde te krijgen en te kijken wan
neer ik naar Genève kan gaan. Maar 
hopelijk lukt dat snel. Binnenkort 
beginnen de zomerkunstfestivals, dus 
ik kom sowieso die richting uit.
Komt goed, geen zorgen, houd me gewoon 
op de hoogte. Maak u vooral geen zorgen. Als 
u belt, dan regelen we iets en bespreken een 
en ander onder vier ogen.13 Bijvoorbeeld als 
u de verschillende mogelijkheden wilt zien, 
of  een offshorebedrijf  wilt gebruiken, of  de 
fiduciaire, of  niet. Geen zorgen.

 13  In juli 2012 had de auteur een persoonlijke 
ontmoeting met medewerkers van Natural Le 
Coultre in hun kantoor in Genève. Die afspraak 
bracht geen verdere details aan het licht over 
de ingewikkelde financiering en de logistieke 
activiteiten van NLC. Wel werd duidelijk dat 
het offshore aankopen, verzenden en opslaan 
van kunst een vorm van handeldrijven is die bij 
voorkeur face to face, met een minimum aan 
papierwerk plaatsvindt.

Geweldig, bedankt xxxxxxxxxxxx, ik 
stel het echt op prijs.

Vertaling uit het Engels: Iannis Goerlandt

Oorspronkelijk verschenen in Thresholds,  
nr. 43, 2015, pp. 188-225.

Ron Arad, Cage Sans Frontières, Singapore Freeport, 2010
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DANIËL ROVERS

Calouste Sarkis Gulbenkian, telg van een 
rijke Armeense familie uit Istanbul, is veer-
tien als hij in 1883 naar Europa wordt 
gezonden. Tot in zijn tienerjaren heeft hij 
regelmatig bij zijn moeder in bed gelegen en 
op het schoolplein was hij te verlegen om 
meisjes aan te spreken. Daar moet volgens 
zijn vader zo snel mogelijk verandering in 
komen. In Marseille perfectioneert de verle-
gen jongeman zijn Frans, gebruikt zijn 
maaltijden in hotels, en houdt zo tijd over 
om in de avonduren Engels te leren. De vol-
gende bestemming is Londen, waar hij aan 
King’s College geologie en praktische 
natuurkunde gaat studeren, en zo de eerste 
lessen leert over fossiele brandstoffen en de 
industriële winning ervan.
 De olie-industrie komt tot bloei in de jaren 
tachtig van de negentiende eeuw. In 
Amerika verwerft het in 1870 door John D. 
Rockefeller opgerichte Standard Oil een 
monopolie op de hele productieketen – win-
ning, raffinage en vervoer. De overheid 
zoekt naar maatregelen om de macht van 
de onderneming te breken, al blijken politici 
uiterst gevoelig voor de gulle giften die 
Rockefeller aanbiedt. Ook in de Kaukasus 
wordt olie aangeboord, en in 1877 gaat de 
eerste olietanker te water die kerosine (voor-
al gebruikt als lampenolie) naar het Westen 
vervoert.
 De firma Gulbenkian – waarvan Calouste 
na het overlijden van zijn vader de leiding 
krijgt – handelt onder meer in kerosine uit 
Georgië en Roemenië, maar de zoon ont-
plooit ook activiteiten als investeerder in het 
Londense variététheater. Een roeping vindt 
hij na zijn huwelijk in 1892 met de door 
diverse trouwkandidaten begeerde, veertien-
jarige Nevarte Essayan, ook afkomstig uit 
een gegoede Armeense familie: Gulbenkian 
gaat aan de slag als onderhandelaar voor een 
aantal nieuwe oliebedrijven in de Londense 
metropool. De wereldeconomie maakt een 
periode van waanzinnige groei door. Er 
wordt koortsachtig geïnvesteerd in telefo-
nie, telegrafie én mijnbedrijven. Controle op 
bijvoorbeeld aandelenuitgiftes is er nauwe-
lijks, waardoor een zeer opaak en feitelijk 
corrupt financieel systeem tot stand komt – 
een oligarchie waarin superrijken rekenen 
op elkaars gunsten en de winsten onderling 
verdelen.
 Rond de eeuwwisseling verwerft 
Gulbenkian het Britse staatsburgerschap, 
en stoot een flink aantal takken van het 
familiebedrijf  af. Hij richt zijn aandacht op 
Russische oliefirma’s en wordt hoofdonder-
handelaar van Royal Dutch Shell, een olie-
bedrijf  ontstaan na het samengaan van de 
Koninklijke Nederlandse Petroleum-
maatschappij, opgericht om de olievelden in 
Nederlands-Indië te exploiteren, en de Shell 
Transport and Trading Company, een 
bedrijf  met wortels in de schelpenhandel. 
Gulbenkian helpt de flamboyante, expan-
sief  denkende directeur Henri Deterding om 
deals te sluiten met de regeringsleiders of  
dictators van Rusland, Frankrijk, Engeland, 
Venezuela, Amerika en Mexico. Deterding 
zelf  is een matige onderhandelaar, die de 
neiging heeft te gaan dreigen wanneer hij 
zijn zin niet krijgt.
 Als in 1908 de Jonge Turken de macht in 
het Ottomaanse Rijk grijpen, is het 
Gulbenkian die op pad wordt gestuurd om 
de plooien glad te strijken. Hij overtuigt de 
Turken om samen met onder meer Shell te 
participeren in het bedrijf  Turkish Petrol 
Company (TPC), dat een concessie verwerft 
om gedurende 75 jaar olie in Mesopotamië 
te winnen, en dan vooral op de lijn Mosoel, 
Kirkoek, Bagdad en Basra. (Wanneer de 
Turken tijdens de oorlog de kant van de 
Duitsers kiezen, marcheren de Britten Irak 
binnen, en na de oorlog wordt Irak een Brits 
protectoraat.) Gulbenkian zelf  houdt vijf  
procent van de TPC-aandelen in bezit, als 
enige privépersoon. Het levert hem de bij-
naam Mr Five Per Cent op, de titel van de bio-
grafie die cultuurhistoricus Jonathan 
Conlin in 2019 publiceerde, honderdvijftig 
jaar na de geboorte van Gulbenkian. Het 
boek is gefinancierd door de Fundação 

Calouste Gulbenkian uit Lissabon, een van 
de rijkste stichtingen ter wereld, onder meer 
dankzij de winsten van oliebedrijf  Partex uit 
de nalatenschap.
 Net voor het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog begint de wereldwijde over-
stap van kolen op olie en benzine. Royal 
Dutch Shell heeft een enorm sterke positie 
op de wereldmarkt van aardolie: het beschikt 
over een eigen tankervloot en kan de hele 
aardbol bevaren, van Shanghai tot aan de 
Golf  van Mexico. Gulbenkian zorgt dat de 
zaken gesmeerd blijven lopen. ‘Thanks to 
him,’ schrijft Conlin, ‘the company had a 
very good war indeed.’ Andersom geldt dat 
natuurlijk ook. En hij was de enige niet. Zo 
verwerft ook de latere kunstverzamelaar 
Anton Kröller in Nederland zijn fortuin met 
de graan- en kolenhandel tijdens en vlak na 
de Eerste Wereldoorlog, als directeur van 
handelsbedrijf  Müller & Co. De grote win-
sten in tijden van oorlog en ziekte (de 
Spaanse Griep) zijn voor meerdere landen 
de reden om oorlogswinstbelastingen in te 
stellen. Tegelijk ontstaat er een hele nieuwe 
bedrijfstak, zo schrijft Ariëtte Dekker in 
haar biografie van Kröller uit 2015: die van 
de belastingadviseur. Bij bedrijven als 
Müller & Co en Shell bleven er, zelfs na uit-
betaling van dividenden (tot 40 procent), 
enorme winstsommen over, die door middel 
van ‘creatief  boekhouden’ verder werden 
verkleind.
  Gulbenkian – inmiddels woonachtig in 
Parijs – is voor Shell van onschatbare waar-
de. Hij helpt het bedrijf  bij de beursgang op 
Wall Street en behartigt de belangen van de 
multinational bij de Franse regering, die 
relatief  laat het belang inziet van aardolie-
winning. Deterding geeft Gulbenkian 1 à 2 
procent van de afgesloten deals, wat tot pro-
blemen leidt bij andere bestuurders, die 
onaangenaam verrast zijn omdat de naam 
van de mysterieuze Armeniër wel erg vaak 
in de boeken opduikt. De latere minis-
ter-president Hendrik Colijn, als koloniaal 
officier betrokken bij het neerslaan van 
opstanden op Lombok en Atjeh, herroept 
herhaaldelijk uitbetalingen aan Gulbenkian, 
maar haalt na interventies van Deterding 
telkens bakzeil.
 In de jaren 1915-1916 vindt in Turkije de 
volkerenmoord op de Armeniërs plaats: 
eerst worden de leden van de elite opgepakt, 
vervolgens een groot aantal jongens en 
mannen geëxecuteerd, en ten slotte sterven 
veel vrouwen en kinderen door gedwongen 
marsen naar concentratiekampen in de 
Syrische woestijn. Gulbenkian voert overleg 
met de Armeense leiders in ballingschap, 
maar weigert zitting te nemen in een comité 
dat bij de grote mogendheden (tevergeefs) 
zal pleiten voor een thuisland voor de 
Armeniërs op Ottomaans grondgebied. Uit 
Armeense kringen krijgt hij het verwijt 
alleen nog in naam Armeniër te zijn, wat 
volgens biograaf  Conlin niet helemaal 
onterecht is: bij zijn overlijden doneert hij 
een flinke som aan een Armeens weeshuis, 
maar evenveel gaat naar het paleis van 
Versailles, met als aantekening dat het ten 
goede moet komen aan de vogels die daar in 
de tuinen nesten bouwen. Voor de filan-
troop Gulbenkian is het noodzakelijk om 
zijn giften over meerdere groepen en volke-
ren te verdelen; zijn belangrijkste troef  als 
olieman is zijn neutraliteit, en als bemidde-
laar tussen Oost en West kan hij nooit defi-
nitief  voor één kant of  partij kiezen.
 Door de Eerste Wereldoorlog gaan overhe-
den zich actief  bemoeien met de wereldwijde 
olieproductie en -distributie. Lobbywerk 
wordt belangrijker dan ooit voor de grote 
oliebedrijven, die hechte banden smeden 
met het leger: er ontstaat een ‘petro-militair 
complex’. Gulbenkian huurt mede namens 
Shell diverse oud-generaals in die opdracht 
krijgen invloed uit te oefenen bij de onder-
handelingen tijdens internationale vredes-
conferenties, waar het onder meer gaat om 
de verdeling van land, en dus van de olie-
bronnen in het Midden-Oosten. In Rusland 
is Gulbenkian na de revolutie van 1917 de 
bolsjewieken behulpzaam bij het exporte-
ren van olie en andere grondstoffen naar 
het Westen. Een precaire onderneming, 
want het gaat veelal om bronnen die recen-

telijk genationaliseerd zijn, of  zoals vele 
stemmen in het Westen zeggen: gestolen.
 Als blijkt dat het Sovjetbewind ook kunst-
werken uit de Hermitage te gelde wil maken, 
zit Gulbenkian op de eerste rij. Hij heeft 
altijd al van schilderen gehouden, en vanaf  
zijn dertigste heeft hij zich ontpopt als ver-
zamelaar van kunstwerken. Hij heeft lessen 
kunstgeschiedenis gevolgd bij curatoren 
van het Louvre, hij onderneemt zodra hij 
tijd heeft wekenlange kunstreizen, en hij is 
abonnee van meerdere kunsttijdschriften. 
Zijn smaak is eclectisch en verre van euro-
centrisch: zijn belangstelling geniet zowel 
de westerse schilder- en beeldhouwkunst 
als de islamitische en Egyptische kunst en 
kunstnijverheid. Bij kunsthandelaars zoals 
Joseph Duveen is hij een frequente, graag 
geziene klant, ook omdat hij de beste insi-
dertips voor de beurs verklapt, tegen een 
redelijke korting uiteraard. 
 Het is niet ongebruikelijk dat hij bij aan-
koop een werk nog een tijd bij de handelaar 
achterlaat, of  uitleent aan musea, soms jaren 
aan een stuk. In 1922 koopt Gulbenkian een 
hôtel in Parijs, aan Avenue d’Iéna nummer 
51, dat hij laat voorzien van een lift, een 
eigen generator en diverse kluizen, onder 
meer voor de bontjassen van Nevarte. In de 
monumentale trappenhal en de ruime 
kamers is plaats voor zijn verzameling tapij-
ten uit Mantua, zijn beelden, zijn schilderij-
en (onder meer The Mirror of  Venus van 
Edward Burne-Jones) en zijn verzameling 
tropische vogels. Het stadspaleis fungeert 
als privémuseum en onderkomen voor zijn 
gezin; zelf  brengt hij liever zijn nachten bui-
tenshuis door, in een suite in het Ritz, mees-
tentijds in het gezelschap van jonge vrou-
wen, zoals hem door zijn privéarts is 
voorgeschreven – dat helpt om lijf  en leden 
gezond te houden. Aan burgerlijke noties 
als jaloezie bezondigen de echtgenoten zich 
niet.
 Het wordt drukker op nummer 51 als 
Gulbenkian de hand weet te leggen op een 
aantal mooie stukken uit de Hermitage, 
waar in totaal 24.000 werken verkocht zul-
len worden, met name aan bankier en poli-
ticus Andrew Mellon (inmiddels te zien in 
The National Gallery van Washington). 
Gulbenkian koopt onder meer een Dirk 
Bouts, een Rubens, drie Rembrandts en het 
marmeren, meer dan twee meter hoge beeld 
Diana van Jean-Antoine Houdon. De kunst-
schatten worden hem bezorgd met de diplo-
matieke post van Perzië, waar hij consulaire 

werkzaamheden voor verricht. Gulbenkian 
schrijft zijn contacten in Leningrad dat deze 
deal mogelijk kritiek gaat opleveren: de 
betaalde bedragen zijn verwaarloosbaar ten 
opzichte van de kunsthistorische waarde.
 Henri Deterding en Calouste Gulbenkian 
delen een belangstelling voor beeldende 
kunst; in 1921 schenkt Deterding Het 
Straatje van Vermeer aan het Rijksmuseum, 
nadat hij het op een veiling voor 680.000 
gulden heeft gekocht. Het levert veel good-
will op, die Deterding voor de oorlog ver-
speelt door openlijke steun aan de natio-
naalsocialisten. Vijf  jaar later komt het tot 
een breuk tussen de twee zakenmannen 
vanwege een zakelijk conflict. Shell laat de 
Venezuelan Oil Company (VOC) te veel beta-
len voor tankervervoer naar Europa, en dat 
kost Gulbenkian, die een minderheidsbe-
lang in het bedrijf  heeft, veel geld. Hij dreigt 
met een rechtszaak en wil zijn contacten in 
de Britse pers tegen het moederbedrijf  
gebruiken. Deterding reageert door 
Gulbenkians zoon Nubar, die na een disser-
tatie over zonne- en getijdenenergie bij Shell 
in Londen emplooi heeft gevonden, op 
staande voet te ontslaan. Als Deterding ver-
volgens ook probeert Gulbenkian zijn vijf  
procent in de olievelden van Irak te ontfut-
selen, kiest die laatste voor de vlucht voor-
waarts en sluit een nieuwe deal met alle 
belanghebbenden in TPC: Shell, Anglo-
Persian (het huidige BP), de Compagnie 
Française des Pétroles (het huidige Total) en 
de Amerikaanse Near East Development 
Company (het huidige ExxonMobil). De par-
tijen spreken af  – de Red Line Agreement – 
om nooit los van elkaar olie te boren of  te 
bewerken in een gebied gemarkeerd met een 
rode lijn: het strekt zich uit van Turkije via 
Irak tot de huidige Golfstaten, Saoedi-
Arabië en Jemen. Gulbenkian pleit voor 
samenwerking en solidariteit in eigen, 
kleine kring: ‘I always like the satisfaction 
of  solidarity and not the egoistic love of  
self-materialism. When friends kept profita-
ble deals for themselves.’
 In Kirkoek boort TPC de eerste bron aan, 
en in 1927 wordt bij Mosoel – ten koste van 
twee Amerikaanse en drie Iraakse arbeiders 
– het grootste olieveld ter wereld ontdekt. 
Gulbenkian brengt zijn belangen onder in 
een complex netwerk van vijftien holding-
bedrijven, waarvan er één (Pandi) de oliebe-
langen in Irak beheert. Zijn aandelen en 
obligaties laat hij onderbrengen in het fis-
caal gastvrije Liechtenstein, waardoor hij 

Spuitende oliebron in Kirkoek, Matson Photographic Collection, Library of  Congress, circa 1930
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slechts honderd Zwitserse frank belasting 
betaalt op een portfolio van bijna vijf  mil-
joen dollar. Gulbenkian heeft weinig op met 
de roep om hogere belastingen voor de aller-
rijksten, die steeds luider wordt in het inter-
bellum. Volgens hem wordt uit louter elec-
toraal opportunisme een deel van de 
gemeenschap, het deel dat het meeste geld 
verdient, in een kwaad daglicht gesteld.
 De jaren dertig zijn niet alleen politiek 
instabiele jaren, ook in huiselijke kring rom-
melt het. Er zijn problemen met dochter 
Rita, die voor een foute man valt, en zoon 
Nubar, die het in zijn hoofd haalt vijf  pro-
cent van Caloustes vijf  procent te claimen, 
en in Londen een rechtszaak tegen zijn 
vader aanspant. Gulbenkian gaat op zoek 
naar een plek waar hij niet voortdurend 
door advocaten wordt lastiggevallen, en 
koopt een groot stuk grond bij de Franse 
badplaats Deauville, waar een tuinarchitect 
de opdracht krijgt een paradijs voor vogels 
te ontwerpen. Ze moeten in de tuinen en het 
bos ongestoord kunnen verblijven, dat wil 
zeggen dat er zo min mogelijk ruimte moet 
zijn voor mensen en andere roofdieren. 
Speciaal voor deze gelegenheid wordt een 
nieuw hoveniersbedrijf  opgericht – dat is 
gunstiger, belastingtechnisch gezien.
 In de aanloop naar de Tweede Wereld-
oorlog knoopt Gulbenkian contacten aan 
met de Londense National Gallery, met 
name met directeur Kenneth Clark. Zijn 
aanzienlijke kunstverzameling moet onder-
dak krijgen in een nieuw te bouwen vleugel 
nabij Trafalgar Square (op de plek van de 
huidige Sainsbury-vleugel), waar Houdons 
Diana bezoekers bij de ingang welkom zal 
heten. Gulbenkian informeert naar erfbe-
lastingen die na zijn dood geheven kunnen 
worden, en hij krijgt via Clark van minis-
ter-president Neville Chamberlain te horen 
dat hij zich daarover geen zorgen hoeft te 
maken. 
 Alle mooie plannen vallen in het water als 
in mei 1940 de Tweede Wereldoorlog uit-
breekt. Het landgoed bij Deauville wordt 
ingenomen door de Duitsers die er luchtdoel-
geschut installeren, en de pas aangeplante 
jonge dennen worden door Wehrmacht-
soldaten met kerst massaal gekapt. 
Gulbenkian verlaat Parijs en vestigt zich als 
lid van de Iraanse diplomatieke staf  in Vichy, 
waar hij veelvuldig bezoek ontvangt van 
Duitse officieren en industriëlen die grootse 
plannen hebben voor Mesopotamië en 
Rusland. Door een misverstand bellen in 
1942 op Avenue d’Iéna Duitse officieren 
aan om de kunstwerken in beslag te nemen 
van de ‘Egyptische Jood’ die daar zou 
wonen, maar ze druipen af  na een telefoon-
tje van de huisbewaarder met de Iraanse 
consul in Parijs. Andere verzamelaars heb-
ben minder geluk. De familie Rothschild 
moet Vermeers De Astronoom afgeven aan 
Galerie Nationale du Jeu de Paume, dat fun-
geert als opslagplaats voor geroofde kunst-
werken. (In 1983 komt de Vermeer in bezit 
van de Franse staat na afkoop van successie-
rechten.) 
 In Engeland krijgt Gulbenkian door zijn 
verblijf  in Vichy de status van ‘vijandelijke 
entiteit’, niet in de laatste plaats doordat 
oliebedrijven druk uitoefenen op de rege-
ring, in de hoop zich de belangen van 
Gulbenkian toe te eigenen. Kenneth Clark 
wordt ingeschakeld om die status teniet te 
doen, en de regering laat ‘meneer vijf  pro-
cent’ onderzoeken. Diens zakelijke belangen 
zijn echter zo vernuftig georganiseerd dat 
niet duidelijk wordt hoeveel hij precies bezit, 
of  waar zijn loyaliteit ligt, behalve dat zijn 
steun lijkt uit te gaan naar de kant die aan 
het winnen is.
 Gulbenkian smeedt plannen om te emigre-
ren naar de Verenigde Staten, en de Britse 
autoriteiten lichten de Amerikaanse belas-
tingdienst, de IRS, in over de grote vis die 
mogelijk hun kant op zwemt. President 
Franklin D. Roosevelt is al in de crisisjaren 
begonnen de belastingen omhoog te trekken 
om zijn New Deal te financieren; het topta-
rief  stijgt binnen een decennium van 25 
naar 79 procent (in 1937), en zelfs naar 94 
procent (in 1944). Dat gebeurt mede op 
grond van de Amerikaanse angst, zoals 
Thomas Piketty heeft beschreven, om te 
veel op het oude, ongelijke Europa te lijken. 
Gulbenkian stelt, mogelijk door een tip, zijn 
vertrek naar de VS op het allerlaatste 
moment uit en maakt een tussenstop in 
Lissabon, in het autocratische Portugal, 
waar hij vijf  suites huurt in het Aviz, voor 
hemzelf  en zijn witte angorakatten; zijn 
vrouw huurt kamers in het Pálacio in Estoril. 

Van rentenieren kan nog geen sprake zijn. 
In Zuid-Amerika en in het Midden-Oosten 
protesteren verschillende politieke leiders 
tegen de neokoloniale contracten die wes-
terse oliemultinationals met hun voorgan-
gers hebben afgesloten: ze eisen een groter 
stuk van de olietaart. Venezuela voert een 
belasting van vijftig procent in op produc-
tiewinsten, en in Irak pleit de progressieve 
Mohammed Hadid (vader van architect 
Zaha Hadid) voor herverdeling. De manier 
waarop bedrijven als Shell over olie spreken, 
zegt hij, herinnert aan de witte mannen die 
in het verleden overal ter wereld spiegels en 
kralen ruilden voor onvoorstelbare rijk-
dommen. Gulbenkian pleit er bij zijn colle-
ga’s voor om mee te bewegen: TPC is her-
doopt tot IPC (Iraq Petrol Company), en het 
bedrijf  moet laten zien dat het aanzienlijke 
investeringen doet, zodat ondoordachte 
nationalisatie kan worden afgewend en 
olieproducerende landen geen eigen kartel 
vormen, zoals uiteindelijk zou gebeuren 
met de OPEC in 1960. De Irakese macht-
hebbers gaan akkoord; zij vrezen een com-
munistische omwenteling, en de banden 
met IPC (en de bijkomende Britse militaire 
bescherming) blijven hecht. Wanneer vlak 
na de oorlog het Red Line Agreement wordt 
opgezegd door de Amerikanen, met onder 
meer als argument dat Gulbenkian tijdens 
de oorlog als vijand van het Verenigd 
Koninkrijk te boek heeft gestaan, leidt dat 
tot een slepende rechtszaak, waarin 
Gulbenkian ten slotte een ruime vergoeding 
afdingt en zijn percentage behoudt.
 Na het einde van de oorlog – als het groot-
ste deel van de collectie terug op zaal hangt 
– neemt Kenneth Clark ontslag bij de 
National Gallery om meer tijd te wijden aan 
het schrijven. Gulbenkian staakt zijn pogin-
gen om zijn collectie in Londen onder te 
brengen. Clarks opvolger Philip Hendy is te 
‘links’, aldus Conlin, om overweg te kunnen 
met Gulbenkian, die er bijvoorbeeld niet 
van gediend is als zijn familieleden met hun 
voornaam worden aangesproken, want dat 
getuigt van Labour Style. In Engeland is 
Labour na de oorlog aan de macht gekomen 
en voert een progressieve erfbelasting in, 
wat op grote publieke steun kan rekenen 

omdat de oude elite de opkomst van het fas-
cisme niet heeft voorkomen en in sommige 
gevallen actief  heeft ondersteund; de rijken 
probeerden hun belangen veilig te stellen 
terwijl het volk de grootste offers bracht. 
 Gulbenkian knoopt contacten aan met 
John Walker, hoofdcurator van de National 
Gallery in Washington, die prompt aanbiedt 
een Amerikaans oorlogsschip naar Europa 
te sturen om de verzameling op te halen. Er 
wordt lang onderhandeld over een eigen 
vleugel, en het komt tot een tentoonstelling 
met Gulbenkians mooiste werken, maar het 
leidt niet tot langdurige bruikleen, laat staan 
schenking. Pas in 1949 keert Gulbenkian 
terug naar zijn woning en verzameling in 
Parijs. Hij inspecteert de stukken en beweert 
tot ontsteltenis van de huisbewaarder dat 
sommige schilderijen helemaal niet van 
hem zijn, en dat er sprake moet zijn van roof  
of  verduistering. Urenlang is hij op zoek 
naar Het slapende dorp van Jean-Baptiste 
Corot, een lievelingsstuk, maar dat blijkt 
helemaal niet te bestaan: in de catalogue 
raisonné van Corot komt Het slapende dorp 
niet voor. 
 Tussen 1950 en 1953 laat een achter-
dochtige, zo niet paranoïde Gulbenkian (zijn 
zoon Nubar loert op mogelijkheden de erfe-
nis te vergroten) zijn testament opmaken. 
De collectie moet bij elkaar blijven en onder-
deel worden van een in Portugal te huisves-
ten stichting ter verbreiding van de kunsten, 
de wetenschap, het onderwijs en het sociaal 
welzijn. Herhaaldelijk wint Gulbenkian 
inlichtingen in of  de Portugese wet hem kan 
verplichten de helft van zijn vermogen aan 
zijn nabestaanden te schenken, en of  hij 
belasting moet betalen over buitenlandse 
bezittingen. In de laatste jaren van zijn leven 
kan de olie-industrie noch de kunst op zijn 
belangstelling rekenen. Ontspanning vindt 
hij in de zoo van Lissabon, die hij met een 
ruimhartige schenking bedeelt, dankbaar 
voor de dieren die hem met alle egards blij-
ven ontvangen, als perfecte gastheren. 
Gulbenkian sterft in juli 1955, de rijkste man 
ter wereld (samen met John Paul Getty), met 
een geschat vermogen van vijf  miljard dollar. 
 De stichting die hij heeft opgericht wordt 
aanvankelijk beheerd door een Britse advo-

caat, een Portugese advocaat en Gulbenkians 
schoonzoon. In de nalatenschap is gestipu-
leerd dat de wetenschaps- en kunstbeurzen 
die elk jaar worden uitgereikt niet alleen 
voor Portugezen zijn bedoeld. Onder druk 
van de Portugese advocaat, die in recht-
streeks contact staat met dictator António 
de Oliveira Salazar, wordt die zinsnede geïn-
terpreteerd als vooral in Portugal. Salazar 
beschouwt de Gulbenkian-miljarden als 
een goede (kosteloze) manier om de diepe 
kloof  tussen arm en rijk in het land wat te 
milderen. De stichtingsbestuurders kennen 
zichzelf  riante salarissen toe. In de jaren 
zestig wordt het aandeel van Gulbenkian in 
IPC, inmiddels omgedoopt tot Basrah Oil, 
onteigend door de Irakezen, met als reden 
dat Pandi eigendom is van de Portugese 
staat, een land dat zich bedient van ‘terreur 
en verwoesting om de Afrikaanse volkeren 
te knechten die streven naar vrijheid en 
onafhankelijkheid’. Pandi houdt uiteindelijk 
een klein (maar uiterst lucratief) aandeel in 
een Omaans olieveld over, en zal als Partex 
investeren in de voormalige Portugese kolo-
nies in Afrika. Een naaste medeweker van 
Gulbenkian heeft opgemerkt dat zijn voor-
malige baas vlak voor diens dood zo bang 
was dat familieleden en overheden beslag 
zouden leggen op zijn bezit, dat hij niet de 
noodzakelijke stappen ondernam om zich te 
beschermen tegen de grillen van het Salazar-
regime: ‘Hij dacht dat hij ze kon gebruiken 
om belastingen te ontwijken, dat ze blij zou-
den zijn met een paar kruimels. Maar in 
plaats daarvan hebben ze zich meester 
gemaakt over het complete pakket, en ze 
hebben er een honderd procent death duty 
over geheven.’
 Maar ook Salazar had niet het eeuwige 
leven. Calouste Sarkis Gulbenkian heeft aan 
de basis gelegen van een artistiek-intellec-
tueel instituut dat vandaag de dag nauwe-
lijks meer denkbaar lijkt. Elk jaar geeft de 
stichting Calouste Gulbenkian zo’n 65 mil-
joen uit aan sociale, culturele en weten-
schappelijk beurzen; ze steunt onder meer 
vluchtelingeninitiatieven en plannen om 
het hoger onderwijs in Syrië en Irak 
opnieuw op te bouwen. De afgelopen jaren 
organiseerde het Gulbenkianmuseum in 
Lissabon veelgeprezen tentoonstellingen 
over islamitische kunst en de wisselwerking 
tussen botanische kennis en afbeeldingen 
op oosterse tapijten, naast solo-exposities 
van een keur aan internationale heden-
daagse kunstenaars. Eind 2019, gelijktijdig 
met het verschijnen van de biografie, ver-
kocht de stichting het oliebedrijf  Partex aan 
een Thaise onderneming, teneinde de finan-
ciële bezittingen aan te passen aan de reali-
teit van de eenentwintigste eeuw.

Jonathan Conlin, Mr Five Per Cent. The 
Many Lives of  Calouste Gulbenkian, The 
World’s Richest Man, Londen, Profile 
Books, 2019.

Jean-Antoine Houdon, Diana, circa 1776
Avenue d’Iéna nr. 51, Parijs
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MAARTEN HELL

Accijnzen waren de brandstoffen van de 
Nederlandse Republiek in de zeventiende 
eeuw – de ‘Gouden Eeuw’. Die benaming 
staat ter discussie vanwege de onmenselijke 
behandeling van de bewoners van de over-
zeese koloniën, maar ook binnen de 
Republiek bestond grote ongelijkheid, zoals 
Bas van Bavel heeft laten zien in De onzicht-
bare hand; terwijl de reële lonen bij de laag-
ste inkomensgroepen achteruitgingen, was 
een derde van de rijkdom in handen van één 
procent rijke kooplieden. Zij combineerden 
door de staat gefaciliteerde langeafstands-
handel (VOC) met grondbezit en financiële 
transacties. Een elite van kooplieden had 
het voor het zeggen in de stadsbesturen, en 
deelde de macht via coöptatie, wat leidde tot 
lage belastingtarieven op buitenlandse han-
del en commercieel kapitaal – een van de 
redenen voor de economische stagnatie van 
de achttiende eeuw. Vermogensbelasting 
was zo goed als afwezig. De belastinginkom-
sten bestonden voornamelijk uit accijnzen 
die de middenklasse en lagere klassen moes-
ten betalen. Deze brede burgerij voelde zich 
uitgeknepen: de talrijke heffingen op con-
sumptiegoederen drukten zwaar op hun 
budget. Onvrede over deze aanhoudende 
belastingdruk leidde tot gesjoemel, verbale 
agressie en gewelddadige oproeren. Nergens 
was de gespannen verhouding tussen bur-
gers en overheid beter zichtbaar dan in de 
Amsterdamse drankensector.

Schatkist van de staat

De ets Jan Wtenbogaert van Rembrandt van 
Rijn is een fraaie metafoor voor de toenmali-
ge belastingpraktijk. Door de halfopen deur 
linksachter komen belastingplichtigen dee-
moedig hun accijnzen betalen in zakken met 
kopergeld. De warmpjes aangeklede hoofd-
persoon in het midden is geen ‘goudweger’, 
zoals de titel van de ets ooit luidde, maar de 
belastingontvanger van Amsterdam en 
omliggende dorpen, en hij registreert de 
inkomsten én uitgaven in dat gebied voor de 
Hollandse overheid. Rechts van hem krijgt 
een geknielde jongeman een zak geld, 
bestemd voor de oorlogskas van de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden, verwik-
keld in een schier eindeloze strijd tegen 
Spanje.
 Aan de muur van de belastingontvanger 
hangt een schilderij van het Bijbelverhaal 
van Mozes en de koperen slang, waarvan de 
aanblik de Israëlieten zou beschermen 
tegen giftige slangenbeten. De bewoners 
van de opstandige gewesten in de 
Noordelijke Nederlanden identificeerden 
zich graag met het oudtestamentische volk 
van Israël, dat zich met hulp van het 
Opperwezen uit Egyptische slavernij wist te 
bevrijden. De Hollanders, Zeeuwen en ove-
rige provinciebewoners zouden zich op een-
zelfde manier vrijmaken van de Spaanse 
‘dwingelandij’. Voor die vrijheidsstrijd – om 
het Staatse leger en marine op de been en in 
de vaart te houden – waren aanzienlijke 
hoeveelheden geld nodig. In 1639, toen 
Rembrandt zijn ets maakte, ging de oorlog 
tegen Spanje de laatste fase in. Na de ver-
overingen van stadhouder Frederik Hendrik 
bestreden de Republiek en bondgenoot 
Frankrijk gezamenlijk het Spaanse leger in 
de Zuidelijke Nederlanden; Cornelis Tromp 
vernietigde in datzelfde jaar een Spaanse 
armada bij Duins. Met de daaropvolgende 
Staatse veroveringen van Breda, Sas van 
Gent en Hulst was de Republiek veilig 
omsloten door aaneensluitende bufferge-
bieden. Na sluiting van de vrede met Spanje 
in 1648 bleef  de Nederlandse confederatie 
niettemin bijna voortdurend in oorlog met 
naburige naties. Zo vochten Staatse solda-
ten en zeelieden twee zeeoorlogen uit met 
Engeland terwijl de marine tussendoor 
streed om de macht in de Sont, de toegangs-
poort tot de commercieel onmisbare 
Oostzee. Vanaf  1672 was het Frankrijk van 
Lodewijk XIV de vijand in een reeks oorlo-
gen, eindigend met de voor de Republiek 
vernederende Vrede van Utrecht in 1713.

Al dit wapengekletter vroeg om een goedge-
vulde krijgskas. De Republiek had echter 
geen ‘nationaal belastingstelsel’. Ieder 
afzonderlijk gewest moest een vastgesteld 
aandeel (‘quote’) bijdragen aan de geza-
menlijke defensie-uitgaven. Holland betaal-
de het leeuwendeel (58,3 procent) en de zes 
overige gewesten brachten de rest op. Van 
de Hollandse financiën droeg Amsterdam 
een vijfde tot een derde deel bij, vandaar dat 
Vondel deze stad typeerde als ‘schatkist van 
den Staet’. 
 De bijdragen van Hollandse belasting-
plichtige burgers stroomden op drie manie-
ren binnen. Ten eerste door ‘verpondingen’: 
een heffing op de huurwaarde van onroe-
rendgoedbezit, die huisbazen doorgaans 
doorberekenden aan de huurders. Daarnaast 
waren er zogeheten hoofdelijke omslagen 
naar uiterlijke gegoedheid, bezit of  salaris, 
maar dergelijke directe belastingen werden 
slechts incidenteel geheven. De derde cate-
gorie waren de ‘imposten’: indirecte (ver-
bruiks)belastingen op consumptieartikelen, 
zoals dranken, zout, zeep en melkkoeien, 
maar ook op handelingen zoals het malen 
van granen. Deze lokaal geheven accijnzen 
brachten verreweg het meeste geld in het 
laatje en drukten ook het zwaarst op het 
inkomen van middenklasse en lagere klas-
sen. In de loop der tijd zou het aantal ver-
bruiksbelastingen alleen maar toenemen. De 
Britse ambassadeur William Temple consta-
teerde in 1668 ‘dat als men in een [Hollandse] 
herberg een visschotel wil eten met de 
gebruikelijke saus er meer dan dertig ver-
schillende accijnzen betaald worden’. Een 
andere Brit, de econoom William Petty, 
schatte dat de gemiddelde Amsterdammer 
zo’n vijftig procent belasting over zijn levens-
middelen betaalde.
 Het belastingapparaat van de Republiek 
was hiërarchisch geordend. Bovenaan stond 
de ontvanger-generaal van de Unie in Den 
Haag, en net onder hem de ontvanger van 
het welvarende Holland. Aangezien binnen 
dit gewest Amsterdam het leeuwendeel aan 
belastingen bijdroeg, was de kwartieront-
vanger van die stad een derde belangrijke 
functionaris binnen de overheidsfinanciën. 
De door Rembrandt afgebeelde belastingont-
vanger van Amsterdam en omstreken was 
Johan Wtenbogaert/Uytenbogaert (1608-
1680). Hij was een neef  van de gelijknamige 
remonstrantse predikant, wiens olieverfpor-
tret Rembrandt in 1633 schilderde. Johan 
Wtenbogaert studeerde rechten in Leiden en 
werd na zijn promotie, in 1638, benoemd 
tot ontvanger in Amsterdam. In deze functie 
trad hij in de voetsporen van een oom, en 
ook elders in het land waren familieleden 
van Wtenbogaert in fiscale ambten actief. 
De ontvanger had een belangrijke taak, hij 
deed bijvoorbeeld – anders dan zijn naam 
doet vermoeden – ook betalingen. Zo keerde 
hij de rente op uitstaande staatsleningen 
uit, en betaalde hij de bevoorrading van 
legermagazijnen (die moesten worden voor-
zien van turf, kaarsen en kruit) en droeg hij 
zorg voor andere onkosten van lokaal gele-
gerde garnizoenen.
 Als ontvanger in Amsterdam verdiende 
Johan Wtenbogaert aanmerkelijk meer dan 
ambtgenoten in andere Hollandse steden. 
Zijn jaarsalaris was vergelijkbaar met dat 
van de Haagse ontvanger-generaal. 
Daarnaast toucheerde Wtenbogaert emolu-
menten, losse inkomsten uit zijn ambt, onder 
meer 0,5 procent aan ‘bemiddelingskosten’ 
wanneer hij staatsleningen verstrekte in de 
vorm van losrenten, lijfrenten en vooral obli-
gaties. Die leningen leverden een bescheiden 
maar toch nuttige bijdrage aan de staatskas. 
De geldschieters kregen lage rentebedragen 
uitgekeerd, maar er was weinig risico aan de 
lening verbonden. Daarom waren staatsle-
ningen in trek bij de elite van kooplieden en 
regenten, en ook bij de bestuurders van soci-
ale instellingen. Wtenbogaert sleet de obliga-
ties en andere waardepapieren vooral aan 
zijn uitgebreide netwerk van verwanten, 
vrienden en kennissen, onder wie de beel-
dend kunstenaars Govert Flinck en 
Ferdinand Bol, die duizenden guldens inleg-
den. Hij ontving zijn vrienden, kennissen en 
cliënten in zijn kapitale pand aan 
Herengracht nr. 108, volgehangen met 

prijzige kunstwerken, en op zijn Gooise bui-
tenplaats Kommerrust, bij Naarden. 

Handjeklap

Het innen van de verbruiksbelastingen was 
geen taak voor de kwartierontvanger. De 
situatie op Rembrandts ‘Goudweger’, waar-
bij eenvoudige burgers persoonlijk hun fis-
cale bijdragen komen brengen, is een verte-
kende weergave. Het opbrengen van de 
imposten was een verantwoordelijkheid 
van de ‘impostmeesters’, en dit waren geen 
officiële overheidsfunctionarissen, maar 
private ondernemers. Ze boden op een 
bepaalde accijnsbelasting en kregen die in 
pacht als zij voldoende borg wisten te stel-
len. Impostmeesters konden kapitalen ver-
dienen als zij meer ophaalden dan ze had-
den geboden, maar leden omgekeerd grote 
schade als er minder binnenkwam dan ze 
hadden ingeschat. Sommige impostmees-
ters hadden jaren achtereen verschillende 
accijnzen tegelijk in handen. Met name bij 
de accijnzen van het bier – bij gebrek aan 
drinkbaar water de volksdrank bij uitstek – 
ging het niet om kinderachtige bedragen: 
gemiddeld 600.000 gulden per jaar, uitslui-
tend in Amsterdam en omstreken. In de 
tweede helft van de zeventiende eeuw daal-
de het aandeel van de bierbelasting op de 
begroting weliswaar, maar dat kwam omdat 
er meer inkomsten met andersoortige hef-
fingen binnenstroomden.
 In het vredesjaar 1648 was Hendrick 
Segersz van der Kamp impostmeester van de 
bieren in Amsterdam, inclusief  omliggende 
‘dorpen, gehuchten en platte landen’. Voor 
die plattelandsgebieden, zoals Amstelveen 
en Diemen, stelde hij ‘onderpachters’ aan. 
Afspraken met de uitbaters liet Van der 
Kamp schriftelijk vastleggen. Zo mocht 
‘Trijn mette borsten’, een kennelijk rondbor-
stige tapster bij de Diemerbrug, niet hoger 
worden aangeslagen dan haar eerder was 
toegezegd. Ter gelegenheid van zijn aanstel-
ling tot impostmeester maakte de genre-
schilder Jan Miense Molenaer een bijzonder 

familieportret van Hendrick Segersz van der 
Kamp. Geheel links in de deuropening staat 
de pater familias met zijn hond en rechts 
daarnaast zijn vrouw en gezin. Hun stemmi-
ge zwarte rokken en keurige molenkragen 
contrasteren met het tafereel dat zich ter 
rechterzijde van de herberg afspeelt: een 
bont gekleed gezelschap vermaakt zich met 
drinkgelag en ander vertier, onder meer het 
spel la main chaud (handjeklap). De hand 
werd warm omdat erop werd geslagen, en de 
gebukte en geblinddoekte figuur in de vrou-
wenschoot moest raden wie er sloeg. Het 
‘handjeklap met boeren en burgers’ was een 
subcategorie in de genreschilderkunst. Een 
blik op het statusverschil tussen eenvoudige 
plattelandsbewoners en deftig geklede bur-
gers in één en dezelfde ruimte vond het toen-
malige kunstpubliek hilarisch.
 Het schilderij van de impostmeester en zijn 
brave gezin versus het liederlijke gezelschap 
kan ook gezien worden als een illustratie 
avant la lettre van het adagium private vices, 
public benefits. De Rotterdamse filosoof  
Bernard Mandeville – later op het paard gehe-
sen als ideoloog van het neoliberalisme – 
gebruikte dit in 1714 als ondertitel voor zijn 
Fable of  the Bees, waarin hij de menselijke 
ondeugden voorstelt als onmisbare bron 
voor het algemeen welzijn. Mandeville geeft 
het voorbeeld van VOC-soldaten, Lords of  
six Weeks, die na terugkeer aan wal met hun 
verdiende gage op zak zes weken lang ‘hoer-
den en snoerden’. Hun bestedingen aan 
drank en ander vermaak zouden ten goede 
komen aan het gehele land: ‘by heavy exci-
ses, and other impositions, the greatest part 
of  it is soon drawn back into the public 
Trea sure’. Daarover valt te twisten, maar 
vast staat dat drinkgelag en ander vermaak 
in herbergen, zoals vastgelegd door Miense 
Molenaer, Adriaen Brouwer en Jan Steen, 
het wankele stelsel van de overheidsfinanci-
en van de Republiek op de been hield. De 
impostmeester fungeerde daarbinnen als 
belangrijke schakel tussen de belasting-
plichtigen en de kwartierontvanger van 
Holland. Toch ging de impostmeester even-
min persoonlijk op pad om de accijnzen op 

Plaagpachten
Over belastingheffing in de ‘Gouden Eeuw’

Rembrandt van Rijn, Jan Wtenbogaert, 1639
Rijksmuseum, Amsterdam
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te halen. Die ondankbare taak droeg hij 
over aan ‘collecteurs’ of  ‘pachters’. Zij 
incasseerden de consumptiebelastingen bij 
de tappers, agrariërs, molenaars en andere 
belastingplichtige burgers, indien nodig 
geholpen door de schout of  diens dienaren.
 Bij vermeende belastingfraude mochten 
deze pachters tot huiszoeking overgaan. Ze 
moesten echter de grenzen van het redelijke 
in het oog houden, aangezien te strenge 
naleving van de belastingwetgeving ave-
rechtse effecten kon hebben. Vanwege 
overijverige acties door pachters moest in 
1614 bijvoorbeeld een vijfde van de ruim 
vijfhonderd Amsterdamse tappers hun deu-
ren sluiten, wat een daling van de belas-
tinginkomsten teweegbracht. Het kon op de 
langere termijn de groei van het herbergwe-
zen (én van de bijbehorende fiscale fraude) 
niet fnuiken. Rond 1660 telde Amsterdam 
ten minste vijftienhonderd drankhuizen: 
vooral eenvoudige bierkelders en huiska-
merkroegen met daarnaast zo’n honderd 
grotere herbergen en elitaire etablissemen-
ten, zoals het Herenlogement. Met een jaar-
lijks wijnverbruik van circa twintig liter per 
hoofd van de bevolking, een bierverbruik 
van rond de driehonderd liter en de opko-
mende consumptie van brandewijn en jene-
ver was het drankverbruik – naar huidige 
maatstaven – stevig te noemen. 
 In de grootschalige Amsterdamse dran-
kensector liepen jaarlijks tientallen belas-
tingontduikers tegen de lamp. Fiscale frau-
de betrof  vooral misbruik van zogenaamde 
‘burgercedels’ door commerciële tappers en 
herbergiers. Voor iedere ton bier of  wijn 
hadden zij een impostbiljet (cedel) nodig 
van de accijnsmeesters in het Accijnshuis 
(gelegen in de Oudebrugsteeg), waaruit 
bleek dat ze belasting hadden betaald. Pal 
daartegenover was herberg de Bruinvis 
gevestigd, waarvan de uitbaters geen schijn 
van kans maakten om de gehate verbruiks-
belastingen te ontduiken. Particuliere bur-
gers betaalden aanzienlijk lagere accijnzen 
dan tappers, dus het was aantrekkelijk om 
biertonnen in te slaan op ‘burgercedels’. De 
lokale overheid probeerde daarnaast een 
duidelijk onderscheid te creëren tussen 
groot- en kleinhandel. Er gold een plaatse-
lijk tapverbod voor de bierkade aan de 
Oudezijds Voorburgwal bij de Oude Kerk, 
waar de ‘bierbeschooiers’ (leveranciers van 
de buiten de stad gebrouwen bieren) geves-
tigd waren. De ruim twintig lokale 
Amsterdamse brouwerijen produceerden 
onvoldoende om de snelgroeiende bevol-
king én de bemanning van de zeeschepen 
van gerstenat te voorzien. De bierbeschooi-
ers waren weinig scrupuleus, ook als het 
om de belastingen ging. Vanuit hun kelders 
ontstond een levendige smokkel van onbe-
laste tonnen bier, terwijl sommigen stiekem 
zelf  bier tapten aan klanten. Dat bierbe-
schooiers ook werden aangesteld als impost-
meesters zal de fraudebestrijding niet ten 
goede zijn gekomen.
 Theorie en praktijk van het belastingsys-
teem liepen in de zeventiende eeuw nogal 
uiteen. Wijdverbreid was het gebruik om 
overeenkomsten te sluiten met de belasting-
pachter. In ruil voor een lager bedrag dan de 
eigenlijke heffing kneep hij graag een oogje 
toe. In de (vergeefse) hoop dergelijke bond-
jes te voorkomen, lieten de Staten van 
Holland – de gewestelijke standenvergade-
ring – de pachters van de accijnzen onder 
ede beloven dat zij het volle tarief  zouden 
vragen. Wijntappers waren al even actief  in 
belastingontduiking als hun bier schenken-
de collega’s. Ook hier was er wetgeving die 
het onderscheid tussen handel en tappen 
voor kleinverbruik duidelijk maakte. 
Tappers en groothandelaren bedachten 
allerhande manieren om de accijnsafdracht 
te omzeilen. Bijzonder brutaal was de smok-
kel van een wijnkoper in 1637, via een 
steegje naast het stadhuis. 
 Het stadsbestuur constateerde in 1656 
dat de inkomsten van de accijnsbelasting op 
de wijnen sterk afnamen ‘door de meenig-
vuldige smockeleryen’. Het vaststellen van 
de hoogte van de accijnsheffingen was een 
taak voor de zes ‘wijnroeiers’, en die hielden 
kantoor in een gebouwtje naast de Nieuwe 
Kerk. Ze genoten geen vast traktement, 
maar verdienden aan het peilen – met 
behulp van een houten roede met meet-
streepjes – van vaten met olie, bier en wijn. 
Iedere twee maanden controleerden de roei-
ers de aanwezige voorraden van de wijn- en 
biertappers. De bevindingen van hun ‘kroe-
gentocht’, in het gezelschap van een notaris 
en een deurwaarder of  de impostmeester 

zelf, noteerden zij in zogeheten peilboekjes: 
met inkt en rode wijn bevlekte notitieboek-
jes in oblongformaat. Mathematisch inzicht 
was nauwelijks nodig voor de inhoudsbepa-
ling van de vaten, want specifieker dan vol, 
halfvol of  een ‘vierendeel’ beschreven zij de 
voorraad (moezel, rijnwijn, Spaanse en 
vooral Franse wijn) zelden. De peilboekjes 
laten soms iets zien van het gepleegde 
bedrog, bijvoorbeeld op zolder of  in een bed-
stede verstopte wijnvaatjes. Een waard uit 
Bremen vulde zijn wijnvaten stiekem tus-
sentijds aan zodat het leek alsof  er nauwe-
lijks iets was verbruikt. Tappers verzetten 
zich tegen de controle, deden of  ze niet thuis 
waren of  ontkenden eenvoudigweg te tap-
pen, ook al zat de gelagkamer vol met gas-
ten. Dan was er geen peil mogelijk en won 
de tapper tijd.

Negen okshoofden

Door het fiscale gesjoemel liep de overheid 
onmisbare inkomsten mis. Juist in het 
‘Rampjaar’ 1672 – met een Franse, Engelse 
en Duitse legermacht voor de deur – waren 
de opbrengsten van de gewestelijke bierac-
cijnzen met honderdduizend gulden 
gedaald. Uitbaters die wel belasting afdroe-
gen klaagden over verlies van inkomsten, 
vanwege ‘de groote consumptie bij de smoc-
keltappers’. Hun klanten liepen weg naar 
herbergen waar ze goedkoper – want belas-
tingvrij – konden drinken. In 1674 sloegen 
de Amsterdamse herbergiers, de brouwers 
en de impostmeester de handen ineen. Op 
hun aandringen publiceerden de stadsbe-
stuurders een nieuwe wet waarin ze weder-
om het onderscheid tussen groot- en klein-
handel benadrukten. Anderhalf  jaar later 
bleek de fraude nauwelijks te zijn terugge-

drongen en de inkomsten van de accijnzen 
bleven dalen.
 Zo ook de wijnimposten. Door de stelsel-
matige fraude kwamen de impostmeesters 
van de wijnen tweehonderdduizend gulden 
te kort. De Staten van Holland reageerden 
met nieuwe wetgeving: uitbaters van 
drankhuizen in grote steden als Amsterdam 
mochten voortaan uitsluitend tappen als ze 
in de belastingregisters geregistreerd ston-
den voor een verbruik van negen ‘okshoof-
den’ per jaar. Dit kwam overeen met een 
geschatte jaarlijkse verkoop van 2070 liter 
wijn, ruim 5,5 liter per dag, waarover zij 
accijnzen verschuldigd waren. Over één 
okshoofd Franse wijn, de bestverkochte 
soort, betaalden tappers veertig gulden aan 
stedelijke en gewestelijke accijnzen. Het 
ging dus om een gemiddeld jaarbedrag van 
360 gulden per tapper. De meeste tappers 
verdienden minder dan zeshonderd gulden 
per jaar, uitbaters van eenvoudige buurt-
kroegjes zelfs maar de helft daarvan. Met 
zulke inkomens leefden ze op of  onder het 
bestaansminimum. Met hogere belastingen 
was de rek eruit en gingen ze failliet.
 De nieuwe wetgeving van de ‘negen oks-
hoofden’ leidde tot grote ophef  onder de uit-
baters van kleinere kroegjes in Amsterdam. 
Zij verkochten bij lange na niet zulke hoe-
veelheden en waren genoodzaakt hun deu-
ren te sluiten, zo blijkt uit een peiling in 
volkswijk de Jordaan, de Haarlemmerbuurt 
en de omgeving van de Botermarkt – het 
huidige Rembrandtplein. In 1671 kregen de 
tappers daar bezoek van de landschapschil-
der Meindert Hobbema, in zijn nevenfunctie 
als wijnroeier. Kasteleins van de grotere 
herbergen hadden voldoende omzet, maar 
een meerderheid gaf  aan te zullen stoppen 
met hun wijntapperij vanwege de nieuwe 
belastingmaatregel. Een groot aantal draai-

de illegaal de tapkraan weer open zodra 
Hobbema zijn hielen had gelicht. Veertien 
drankverkopers uit de rafelranden van de 
stad schreven in onvaste hand een verzoek-
schrift aan de burgemeesters. Ze konden 
onmogelijk aan de eisen van de negen oks-
hoofden voldoen, aangezien ze minder dan 
de helft aan hun klanten schonken. De 
gevolgen zouden niet mals zijn. Het bete-
kende dat ze hun huizen moesten verlaten 
en met vrouw en kinderen in de boezem van 
de stedelijke zorginstellingen zouden belan-
den. Ze kwamen dan ten laste van de stad 
terwijl ze nu nog hun eigen broek ophiel-
den. Juist in deze periode kampten de chari-
tatieve instellingen met schrikbarende 
tekorten.
 De ‘negen okshoofden’-regel hakte erin bij 
de stedelijke drankensector, die in het laatste 
kwart van de zeventiende eeuw toch al in 
zwaar weer verkeerde. De Hollandse econo-
mie was in een onzekere fase beland, deels 
veroorzaakt door een spectaculaire koersval 
op de aandelenmarkt en handelsbelemme-
ringen door buitenlandse tariefheffingen. De 
drankensector leed onder een stijging van de 
huurprijzen, stagnerende bezoekersaan-
tallen, diefstallen en niet-betalende klanten; 
er waren opvallend veel ziekte- en sterfgeval-
len in familiekring. In het laatste decennium 
van de zeventiende eeuw gingen dan ook 
tientallen Amsterdamse dranklokalen op de 
fles. Een tapper in 1693 noemde ‘de negen 
oxhoofden’ als een van de oorzaken van zijn 
faillissement.
 Aan de hand van de administratie van de 
Desolate Boedelkamer, de stedelijke instel-
ling waar faillissementen werden afgewik-
keld, is de belastingdruk van de tappers te 
achterhalen. Gemiddeld betaalden zij circa 
vierhonderd gulden per jaar aan accijnzen 
over wijnen, ongeveer vijfentwintig gulden 
over tabak en nog minder over brandewijn. 
Ook aan boetes en schikkingen met de pach-
ters en justitie wegens fiscale overtredingen 
waren ze het nodige kwijt. De waard van 
herberg de Witte Molen aan het Singel was 
bijvoorbeeld een vaatje wijn ‘vergeten’ aan 
te geven en sloot daarover een akkoord met 
de pachter. Die houding zien we terug bij 
meer tappers: ze betaalden structureel geen 
accijnzen en hoopten zolang mogelijk bui-
ten beeld te blijven. Eventuele boetes bij ont-
dekking vielen onder het bedrijfsrisico. Bij 
een faillissement ging hun inboedel in de 
verkoop, maar meer dan een setje versleten 
stoelen, afgezaagde biertonnen (de tafeltjes) 
en een bedorven drankvoorraad viel er vaak 
niet te halen. De magere opbrengsten hier-
van, enkele tientallen guldens, gingen naar 
de ‘preferente crediteur’. Meestal was dit de 
huisbaas of  de drankenleverancier, zelden 
de pachter. Bij faillissementen had de staat 
het nakijken.

Oproer

Onvrede over de hoge belastingdruk leidde 
in Holland tot tientallen relletjes en een der-
tigtal oproeren. Uitzonderlijk gewelddadig 
was het Amsterdamse ‘Aansprekersoproer’ 
van 1696. Protest van begrafenisonderne-
mers (‘aansprekers’) tegen plannen voor 
een stedelijke begrafenisdienst culmineerde 
in een bredere protestbeweging tegen de 
voortdurende verzwaring van de belasting-
druk waarmee de aanhoudende oorlogen 
werden gefinancierd. Het vermeende brein 
achter het plan om belastingen te heffen op 
bruiloften en uitvaarten, de aan waterzucht 
lijdende corpulente burgemeester Boreel, 
kon nog net op tijd over zijn schutting klau-
teren, waarna de betogers hun woede koel-
den op zijn stadspaleisje aan de Herengracht. 
Bij het huis van de schout, verantwoordelijk 
voor de openbare orde, eisten ze afschaffing 
van alle extra belastingheffingen van de 
laatste twintig jaar. Zijn kind smeekte de 
oproerlingen om ‘papaatje’ te sparen en 
plots was de schout opvallend toeschietelijk: 
alle belastingplannen zouden worden 
teruggedraaid. De stedelijke begrafenis-
dienst ging inderdaad niet door, maar toen 
met zwaar geweld, snelrecht, een twaalftal 
publieke executies, vrijheidsstraffen en ver-
banningen naar Suriname de orde was her-
steld, gingen de regenten op de oude voet 
verder.
 Ook de verplichte ‘negen okshoofden’-re-
gel bleef  bestaan. Die harde maatregel zette 
echter weinig zoden aan de dijk. De inkom-
sten van de Amsterdamse wijnaccijnzen 
waren zelfs meer dan gehalveerd. De 
impostmeesters schreven die teruggang toe 

Jan Miense Molenaer, Hendrik Segersz van der Kamp met zijn familie in een herberg, 1647-48
Particuliere collectie, Zwitserland

Simon Fokke, Het plunderen van het huis van A.M. van Arssen te Amsterdam in 1748, 1777 
Rijksmuseum, Amsterdam
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aan grootschalige ‘sluikerij’, maar het pro-
bleem lag zeker ook bij de handhaving. Op 
papier was de stedelijke justitie uitermate 
streng, met name voor recidivisten. Bij hun 
eerste overtreding konden tappers nog kie-
zen tussen een boete of  zes weken op water 
en brood, maar als zij voor de tweede maal 
werden betrapt, dan dreigde een beroeps-
verbod van een jaar. Een derde overtreding 
kon resulteren in een eeuwig verbod van de 
nering of  lijfstraffen. Dat was de wet; in de 
praktijk werd alleen de aangetroffen drank-
voorraad verbeurdverklaard. Opgelegde 
boetes werden zelden betaald en de impost-
meester stelde niet te hoge eisen; van een 
kale kip viel niet te plukken.
 Om fiscale fraude te achterhalen, zetten 
de impostmeesters verklikkers in. Die 
bezochten incognito verdachte kroegen en 
vroegen er nonchalant om een pintje wijn 
of  bier. Vervolgens lieten ze een akte opma-
ken bij de notaris met opgave van de gedron-
ken dranken waarover geen belasting was 
betaald. Zo liepen honderden sjoemelende 
tappers tegen de lamp. De arrestatie van 
belastingontduikers kon compleet uit de 
hand lopen. De sympathie van de omstan-
ders lag namelijk bij de sluikers – in tegen-
stelling tot bij gewone diefstallen waarbij 
dieven nogal eens een publiek pak slaag 
opliepen. Bij de aanhouding van fiscale 
fraudeurs waren vechtpartijen, relletjes en 
zelfs kleine opstanden geen uitzondering, 
vooral in een periode waarin de midden-
stand tegenslagen ondervond, zo rond 
1700. De lange sliert lokale wetten tegen 
het lastigvallen van belastingpachters wijst 
erop dat zij geregeld met volksgeweld te 
maken hadden. Een pamflettist stelde hen 
gelijk aan de tollenaars uit de Bijbel: goede 
pachters waren zo zeldzaam als ‘witte 
Ravens’. 
 Niet alleen burgers en tappers maar ook 
de overheid was ontevreden over het belas-
tingsysteem. In 1715 besloten de Staten van 
Holland de accijnzen op wijn te laten heffen 
door de bestuurders van het wijnkopersgil-
de. Dit betekende dat de wijnkopers zelf  ver-
antwoordelijk zouden worden voor het 
innen van de verbruiksbelastingen op 
(brande)wijn, azijn, mede en gedestilleerde 
dranken. De ‘directeuren van de wijnen’, 
zoals de verkozen gildebestuurders zich 
noemden, mochten ongehinderd schikken 
met grossiers en tappers. Inzicht in de rela-
tie tussen de directeuren en de drankensec-
tor geeft een notitieboek van een ontvanger; 
naast naam, adres en hun belastingbijdrage 
noteerde hij bijzonderheden als ‘betaalt 
heel langzaam om niet hoger getaxeert te 
werden’ en ‘is goed & vrind van Swedenrijk’ 
(een van de directeuren). Kredietwaardig-
heid, zoals het bezitten van een eigen huis, 
was gunstig, maar ook de staat van de 
nering: daar viel immers wat te halen.
 Op het eerste gezicht was het nieuwe fis-
cale systeem een doorslaand succes, want 
de belastingopbrengst steeg met bijna 
negentig procent. Fraude bleef  echter de 
regel. Zowel de directeuren als de collec-
teurs gooiden het op een akkoord met tap-
pers, soms voor jaren achtereen. De direc-
teuren verrijkten zichzelf, gingen duur uit 
eten en dronken grote hoeveelheden wijn 
en bier. Uitbaters van goedlopende herber-
gen hielden ze uit de wind, terwijl ze kapi-
taalarme particulieren te zwaar aansloe-
gen. In 1742 bewees een grondig onderzoek 
talloze vormen van fraude door de directeu-
ren, maar vervolging bleef  achterwege. Wel 
moesten de betroffen heren aftreden. Hun 
opvolgers betaalden een aanzienlijk bedrag 
voor het pachten van de wijnimpost en ver-
haalden die kosten op de bevolking.

L’impôt tue l’impôt 

Het burgerlijk ongenoegen over de ‘plaag-
pachten’ nam zienderogen toe. Het was een 
van de oorzaken van het Pachtersoproer van 
1748. Dit begon in Amsterdam met scher-
mutselingen bij het kantoor van de boterac-
cijns. In het nauw gebrachte schutters scho-
ten twee stenengooiers en een toevallige 
voorbijganger neer. Uit verontwaardiging 
toonde een vrouw haar achterwerk aan de 
schutters, die daarop een dodelijk schot 
hagel losten. Een woedende menigte sloeg 
vervolgens aan het plunderen en vernielde 
de huizen van de gehate directeuren van de 
wijnen. Ordehandhaving bleef  achterwege, 
aangezien een deel van de schutterij – de ste-
delijke militie – weigerde de pachtershuizen 
te beschermen. Pas toen plunderaars zich 

ook aan de inboedel van ‘gewone’ rijken 
waagden, kwamen de schutters in actie. Een 
dag na het neerslaan van het Pachtersoproer 
schaften de Staten van Holland het gehate 
belastingstelsel af. Vanaf  1749 waren ‘col-
lecteurs’ of  gaarders verantwoordelijk voor 
de imposten: de belastinginner was hiermee 
een ambtenaar geworden.
 De vreugde over de afschaffing van de 
pachten was van korte duur, want de tarie-
ven bleven onverminderd hoog. Over Franse 
wijn betaalden de tappers zelfs meer dan de 
groothandelswaarde. De overheid greep de 
belastinghervorming bovendien aan om de 
controle te verscherpen. Zo werden de wijn-

peilingen nieuw leven ingeblazen. Wijn 
bleef  een van de zwaarst belaste voedings-
middelen en de fraude was navenant hoog. 
Veelbetekenend is het detail dat de eerste 
‘hoofdgaarder van de wijnen’ wegens ver-
duistering in 1751 alweer het veld moest 
ruimen. Volgens schattingen werd de helft 
van alle wijn verkocht zonder hierover 
accijnzen af  te dragen. De ‘parallelle markt’ 
was groter dan de reguliere markt, mede 
door de aanzienlijke productie van imitatie-
producten – soms meer waterige bessensap 
dan wijn.
 Gewone burgers keken de belastingont-
duiking in de drankensector inmiddels met 

lede ogen aan. De roman De ongelukkige 
levensbeschryving van een Amsterdammer 
(1775) bevat een paginalange tirade van 
een klant tegen een Duitse tapper. ‘En welk 
voordeel heeft een burger van al jouw slui-
ken? Immers geen duit. […] De Heren moes-
ten maar eens de eerste de beste sluiker, die 
ze in handen kregen, zonder enige genade 
ophangen. Dan zouden jullie mesjeurs 
Moffen hier niet zo gauw rijk worden, en 
een eerlijk inboorling [autochtoon] trosse-
ren [tarten].’ Tappers profiteerden van 
andermans ellende en deden niets terug 
voor de samenleving, zo was het gevoelen. 
Ook de overheid vond dat ze meer konden 
bijdragen. Tijdens de Bataafse Republiek 
(1795-1801) waren de inkomsten uit de 
bieraccijnzen sterk gedaald. Uit deze perio-
de dateert een Amsterdams voorstel voor 
een extra heffing aan tappers. Die zouden 
wel wat extra’s kunnen betalen, zodat de 
‘stads cassa’ weer zou rinkelen. Ook moes-
ten de tappers duidelijker traceerbaar wor-
den, bijvoorbeeld door nauwkeuriger te 
registreren wie op welke locatie zat.
 Het plan verdween echter in een la. Bij de 
Bataafse bestuurders drong het besef  door 
dat nieuwe heffingen en tariefverhogingen 
konden leiden tot verminderde consumptie 
en toenemende ontduiking. ‘L’impôt tue 
l’impôt’, zoals de befaamde belastingher-
vormer Isaac Gogel het zou formuleren. De 
bestuurders schaften weliswaar de bierac-
cijnzen af, maar door hun overige hervor-
mingen bleek het aandeel van de consump-
tieve belastingen te zijn toegenomen. De 
tarieven voor de populairdere dranken 
brandewijn en wijn waren namelijk geste-
gen, met alle nadelige gevolgen voor de prijs 
van de eerste levensbehoeften. De overheid 
had de juiste balans tussen redelijke heffin-
gen en het uitknijpen van de burgers nog 
niet gevonden. 
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Until 11.oct.20

THE SUN IS MY 
ONLY ALLY
Charbel-joseph 

H. Boutros
4.jun.20 7 pm 

Curatorial (online) Lecture
WORKING WITH COLLECTIONS

by curator and art critic Joanna Mytkowska 
presented by S.M.A.K. and Curatorial Studies at KASK

Zoom webinar. To join, please register via curatorialstudies@hogent.be, or 
follow the live stream on the Facebook page of S.M.A.K.  

or Curatorial Studies at KASK.
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LAURA HERMAN

 
Volgens Rem Koolhaas, visionair en voor-
malig vaandeldrager van de grootstad, ont-
vouwt de toekomst van de hele wereld zich 
op het platteland. Nadat een rapport van de 
Verenigde Naties bekendmaakte dat de helft 
van de wereldbevolking ondertussen in ste-
den woont – een aandeel dat tegen 2050 
naar twee derde zou stijgen – besloot 
Koolhaas radicaal de andere kant op te kij-
ken, weg van de stad. Verstedelijking is 
inmiddels een dominant thema binnen het 
internationaal architectuurdebat, maar 
toen Koolhaas het, samen met het Office for 
Metropolitan Architecture (OMA), eind 
jaren zeventig op de agenda zette, werd de 
metropool – als realiteit, niet als utopie – 
eerder stiefmoederlijk behandeld. Terwijl de 
stad van vandaag – smart, smetteloos en 
onbetaalbaar – te steriel en voorspelbaar is 
om Koolhaas nog tot inspiratie te dienen, 
was dat eind jaren zeventig helemaal 
anders. Koolhaas publiceerde in 1978 zijn 
‘retroactief  manifest’ Delirious New York 
waaraan hij op de bovenste verdieping van 
het Guggenheim een tentoonstelling kop-
pelde met recent werk van OMA: The 
Sparkling Metropolis. De zogenaamde ‘Fear 
City’, de corrupte grootstad op de rand van 
het faillissement, gedrenkt in een grimmige 
sfeer van spanning en decadentie, werd de 
muze waaraan hij zijn optimistisch lofdicht 
wijdde – niet ondanks deze negatieve eigen-
schappen, maar omwille van de positieve 
energie die het ‘manhattanisme’ met zich 
meebracht: een ‘cultuur van congestie’.
 Nu de stad niet langer boeit, keert 
Koolhaas, ditmaal met zijn denktank AMO, 
de meer culturele en onderzoeksgerichte 
tegenhanger van OMA, na meer dan vier 
decennia terug naar datzelfde Guggenheim. 
Met Countryside, The Future, een tentoon-
stelling en catalogus over het platteland, 
belicht Koolhaas territorium dat kennelijk 
minstens even spannend is als de bruisende 
metropool moet geweest zijn in ’78. Destijds 
lag het zwaartepunt bij de intussen legen-
darisch geworden publicatie, nu ligt dat 
overduidelijk bij de tentoonstelling, verge-
zeld van een onhandige pocket die niet 
meteen lijkt te aspireren de geschiedenis in 
te gaan. De catalogus – een report – bundelt 
een brede waaier aan niet onverdienstelijke 
essays, en werd naar goede gewoonte ont-
worpen door Irma Boom en – met een zelf-
bewuste knipoog – bij Taschen uitgegeven. 
Het zilverkleurige boekje rapporteert, gede-
tailleerder dan de visueel verzadigde ten-
toonstelling, over de futuristische ontwikke-
lingen die zich vandaag op het platteland 
voltrekken, en bevat, naast inleidingen door 
Guggenheim-curator Troy Conrad Therrien 
en Koolhaas zelf, bijdragen van zestien 
auteurs waaronder AMO-directeur Samir 
Bantal, architectuurcriticus Niklas Maak, 
bioloog en ontwerper Federico Martelli en 
ontwerper Anne M. Schneider. 
 Wat motiveert een bureau voor grootste-
delijke architectuur om zich zo nadrukkelijk 
op het platteland te richten? Als het al een 
ommezwaai genoemd kan worden, dit – al 
dan niet tijdelijk – loskomen van de stad, 
dan werd die wellicht door meer ingegeven 
dan een louter provocatieve, opportunisti-
sche of  recalcitrante impuls. Het ging 
Koolhaas destijds immers om een intussen 
verloren gegane versie van de stad, een plek 
van wetteloosheid en tot vrijheid voerende 
chaos – condities die hij nu detecteert op het 
platteland. In dit ‘vergeten’ buitengebied, 
ontwaart hij revolutionaire verschijnselen 
en moderne fenomenen die aan de basis 
kunnen liggen van radicale maatschappelij-
ke omwentelingen, net zoals hij die meer 
dan veertig jaar geleden in het toen onder-
belichte Manhattan ontdekte. Het is teke-
nend dat Koolhaas het platteland blijft bekij-
ken door een expliciet metropolitane bril. Al 
in 1973 besprak literatuurcriticus Raymond 
Williams in The Country and the City de ver-
raderlijke tegenstelling tussen stad en platte-
land, een onderscheid dat volgens hem een 
‘breed scala aan vestigingstypes kent tussen 
de verschillende traditionele polen, van bui-
tenwijk en slaapstad tot sloppenwijk en 

industrieterrein’. In deze tentoonstelling 
wordt het platteland gemakshalve gelijkge-
steld met de 98 procent van het aardopper-
vlak dat niet wordt ingenomen door steden. 
Het platteland blijft zich zo te allen tijde ver-
houden tot de metropool, en wordt als ‘rest-
ruimte’ nooit echt autonoom. Koolhaas 
waardeert niet zozeer wat het platteland 
typeert – vernaculaire bebouwing, lokale 
praktijken en waarden, open ruimte, biodi-
versiteit, en een minimale infrastructuur – 
als wel het ondergeschikte statuut als econo-
mische motor van de stad, als hofleverancier 
van voedsel, water, energie, data en ont-
spanning. Dat maakt zijn benadering nos-
talgisch noch romantisch, maar functio-
neel, met de blik voorwaarts, gericht op the 
future. Die toekomst speelt zich nu af, en dat 
– volgens Koolhaas – buiten ons besef  en 
blikveld om. De hoop is dat kennis over deze 
toekomst langzamerhand het ‘metropoli-
taan bewustzijn’ van de ongelukkige stede-
ling zal binnensijpelen om het harde leven in 
de stad te verzachten. Wat die actuele toe-
komst precies inhoudt (voor de stedeling én 
voor de plattelandsbewoner), blijft echter 
onbesproken. De tentoonstelling, zo conclu-
deert Koolhaas laconiek in zijn introductie 
tot de catalogus, ‘legt de basis om van de 
wereld een betere plek te maken’.
 Aan de ingang van het Guggenheim op 
Fifth Avenue geven een zelfrijdende mega-
tractor – te bedienen met een tablet – en een 
kas waarin trostomaten in rozerood licht 
groeien, een voorproefje van wat zich bin-
nen afspeelt: het platteland als spektakel. 
Koolhaas en AMO palmen meteen alle 
zichtlijnen in. De vloer van de begane grond 
is een soort stickerboek geworden, beplakt 
met levensgrote visuele associaties bij land-
bouw. Een kolossale pilaar, de zogenaamde 
semiotic column, is bedekt met door auteur 
Niklas Maak samengestelde thematische 
collages, die inspelen op het clichématige 
beeld dat media, reclame en populaire cul-
tuur ophangen van het platteland. Op en 
neer over de spiraalvormige hellingbaan 
bewegen uitsneden van uiteenlopende figu-
ren zich voort als zelfrijdende robots – van 
de paradijselijke Eva tot de minder paradij-
selijke Stalin. De randen van die helling-
baan, zichtbaar vanuit elke mogelijke hoek 
in de imposante rotunda van Frank Lloyd 
Wright, zijn beplakt met schreeuwerige slo-
gans, ook door Irma Boom vormgegeven. 
Vanaf  de dertig meter hoge glazen oculus 
hangen op verschillende niveaus objecten 
in de lucht, zoals een industriële hooibaal 
en een drone. Op basis van vijf  jaar onder-
zoek werd het wat ernstige Guggenheim 
getransformeerd tot een frivool, enigszins 
griezelig speelterrein.
 Wat Countryside, The Future allemaal niet 
is, maakt de disclaimer in de korte inleiden-
de tekst meteen duidelijk. Dit evenement 
valt niet te begrijpen – en dus evenmin te 
beoordelen – als een kunst-, wetenschaps- 
of  architectuurtentoonstelling. Wat het vol-
gens Koolhaas en AMO wel is: ‘een verza-
meling verhalen verteld aan de hand van 
casestudy’s; een globale steekproef  van een 
waaier aan wetenschappelijke, culturele, 
historische en futuristische episodes, die 
voor de toevallige bezoeker als willekeurig 
kunnen overkomen.’ Hoewel veelal ‘gedre-
ven door intuïtie’, is wat gepresenteerd 
wordt ‘nooit accidenteel’: ‘Feiten prevaleren 
boven politieke correctheid, en academi-
sche taboes zijn niet van toepassing.’ De 
benadering is ‘transhistorisch en intercul-
tureel’. Waarvan akte. Wat volgt is een hak-
kelende opeenvolging van didactische pane-
len, kaarten, historische foto’s, films en 
objecten over de uitdagingen waar landelij-
ke en afgelegen gebieden voor staan, en hoe 
daar momenteel mee wordt omgegaan. 
Countryside, The Future brengt geenszins 
een eenduidig verhaal, en evenmin wordt er 
vertrokken vanuit een specifieke vraagstel-
ling. Vanuit zijn vakantiehuis in het 
Zwitserse plattelandsdorp Engadin, dat 
Koolhaas eerst zag leeglopen en vervolgens 
weer zag uitgroeien tot een ontspannings-
paradijs, stelde hij zich luidop enkele vragen 
(‘Waar zijn de koeien naartoe? Wanneer 
zijn ze verdwenen? Konden we hun geur 
niet langer tolereren?’) die aan de basis 

lagen van een spervuur van honderden 
nieuwe vragen, die in het Guggenheim, 
onderling evenwaardig, worden opgeroe-
pen op een gigantische wand, en die als slot-
tekst – met als titel ‘?’ – opgenomen zijn in 
de catalogus.
 Als er dan toch sprake is van enige samen-
hang in de tentoonstelling, die zich als een 
lint afwikkelt zonder al te duidelijke causale 
verbanden, is die te vinden in de chronolo-
gie, die natuurlijk al door de architectuur 
van Wright – met één spiraal die van onder 
naar boven voert – wordt afgedwongen. Het 
vertrekpunt is de mythe van het arcadische 
natuurbeeld; het platteland als toevluchts-
oord. De Chinese grondleggers van het tao-
isme noemden de vrije tijd op het platteland 
xia yao, de Romeinse filosofen hadden het 
over otium. Via de plattelandsidylle van 
Marie-Antoinette – die zich kleedde als boe-
renmeisje en in haar tuin in Versailles een 
Normandisch boerendorpje liet nabouwen 
– komen we uit bij wellness en yoga retreats: 
het platteland wordt overheerst door de 
markt, door hedonisme en consumentisme. 
Het tijdelijke ontvluchten van de stad – 
waar het dictaat van de markt de moderne 
stedeling tot uitputting drijft – richting de 
schijnbaar onaangetaste natuur, lijkt dank-
zij steeds diverser wordende verschijnings-
vormen van leisure alleen maar makkelijker 
geworden. Het is een ironie die Koolhaas en 
AMO niet ontgaat, maar het is ook al een 
hele tijd een open deur. Dat die markt deze 
alomtegenwoordige behoeftigheid handig 
recupereert, en via toerisme leeglopende 
dorpen soelaas biedt, zij het enkel op korte 
termijn, verrast niemand meer. De manier 
waarop die problematiek hier desondanks 
uitgebreid aan bod komt, doet denken aan 
een van de vorige onderzoeksprojecten van 
Koolhaas, eind jaren negentig, over de 
alomtegenwoordigheid van shopping – een 
diagnose die eerder laat werd gesteld, en die 
niet van een remedie vergezeld ging (De 
Witte Raaf  nr. 97).

De planmatige transformatie van het platte-
land, zij het op een grotere schaal, wordt in 
Countryside, The Future verder gethemati-
seerd onder de noemer ‘political redesign’. 
Koolhaas en AMO belichten de promethe-
ische ambities van politieke leiders uit de 
recente wereldgeschiedenis aan de hand 
van hun enorme projecten voor landschap-
stransformatie, natuurinrichting en ruil-
verkaveling. Het nationaalsocialisme ideali-
seerde de traditionele landelijke levensstijl 
in functie van een herstel van de Volks-
gemein schaft, en bouwde een megalomaan 
Autobahnnetwerk dat stad en platteland 
met elkaar zou verbinden; in China stuurde 
Mao in de aanloop naar de Culturele 
Revolutie jonge Rode Gardisten massaal 
naar het platteland met als doel de Grote 
Sprong Voorwaarts te maken: van een agra-
rische economie naar een industriële maat-
schappij; en in de USSR ontwikkelde Stalin 
een plan voor de transformatie van natuur 
en klimaat, waaronder de onwaarschijnlij-
ke omkering van de noordwaartse loop van 
de grote Siberische rivieren. Het platteland 
was zodoende een projectiescherm voor dic-
tatoriale en autoritaire verbeelding. Een 
summiere kanttekening maakt melding 
van de misdaden die bovenstaande heer-
schappen tegen de menselijkheid begingen, 
maar het voelt niettemin misplaatst aan om 
totalitaire tendensen zonder onderscheid 
nevengeschikt te plaatsen met pakweg het 
landbouwbeleid van de Europese Unie of  de 
Familistère, het laatnegentiende-eeuws 
utopisch-socialistisch samenlevingsproject 
van Jean-Baptiste André Godin. Ondanks de 
kennisgeving dat politieke correctheid het 
onderzoek niet zou belemmeren, kan je je 
moeilijk van de indruk ontdoen dat de extre-
me preoccupatie met het onderwerp hier en 
daar ten koste gaat van historisch besef.
 Er wordt dus vooral gedacht in grote lij-
nen, en grote verhalen worden met plezier 
opgedist alsof  ze voor het eerst verteld wor-
den. Vanuit een onderhuids eurocentrisme 

Het bruisende platteland
Countryside, The Future in het Guggenheim New York
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wordt een caleidoscopisch overzicht van 
hedendaagse experimenten rond wonen en 
werken op het platteland in één vooruit-
gangsnarratief  gewrongen: van de techno-
logisering door China van het Keniaanse 
stadje Voi, tot het Duitse spookdorp Kerpen-
Manheim dat gevuld wordt met vluchtelin-
gen om ontvolking tegen te gaan. Het ver-
mogen van Koolhaas om vooral het 
waardevolle te zien in wat doorgaans als 
negatief  gepercipieerd wordt en zijn enthou-
siasmerende nadruk op het ‘nieuwe’ doen 
zijn publiek haast vergeten dat er voorbijge-
gaan wordt aan de minder fraaie gevolgen 
van dit soort ‘experimenten’, zoals sociale 
uitsluiting, stigmatisering en het wegvagen 
van culturele specificiteit. In één episode in 
de tentoonstelling over de heikele toestand 
van het klimaat en het behoud van natuur-
lijk kapitaal – ondanks alles, en redelijk 
onvermijdelijk, wordt de lucht in het 
Guggenheim voor even heel donker – zien 
Koolhaas en AMO lichtpunten op het platte-
land, dat fungeert als kanarie in de koolmijn 
en een mogelijke oplossing kan bieden voor 
het klimaatprobleem. Opnieuw komt de hele 
wereld aan bod: het gaat over de bescher-
ming van de berggorilla in Oeganda; over 
buitenlandse ecofilantropen die grote delen 
bezitten (en dus in bescherming nemen) van 
het weidse Patagonische landschap van 
Chili; en over de impact van de ontdooiing 
van het toch niet zo permanente permafrost 
in de toendra van Siberië (en de perverse 
economische kansen die daar liggen).
 Een van de valkuilen van een onderwerp 
dat 98% van het aardoppervlak beslaat, is 
dat er hier en daar wel eens iets vergeten 
dreigt te worden, of  dat een nuance erbij 
inschiet. Zo is het merkwaardig dat de revo-
lutionaire druk die de laatste jaren vanuit 
het platteland gezet wordt op the powers that 
be, in de vorm van bijvoorbeeld fracties bin-
nen de brexiteers, de Tea Party of  de Gele 
Hesjes, aan de aandacht ontsnappen, ter-
wijl de spanning tussen het stedelijke en het 
landelijke door weinig andere fenomenen 
zo scherp wordt gesteld. Want hoe verschil-
lend de beweegredenen van deze bewegin-
gen ook zijn, ze klagen allemaal een econo-
mische disbalans aan; ze komen in opstand 
tegen de stedeling en de manier waarop die 
zich overal geprivilegieerd en gerepresen-
teerd weet, en ze stellen in een conserva-
tief-nostalgische roes een herstel voor van 
verloren gewaande waarden van het lande-
lijke leven. De megatractor die voor het 
Guggenheim staat als een staaltje toptech-
nologie is de jongste jaren in Europa even-
zeer een symbool van verzet geworden.
 Ondertussen raken plattelandsbewoners 
steeds meer vervreemd van hun omgeving. 
Het geïdealiseerde plattelandslandschap, zo 
blijkt uit het finale deel van de tentoonstel-
ling, is niet langer een arcadische, mensge-
richte plek, maar evolueert geruisloos tot 
een hoogtechnologische, posthumane 
architectuur, ten dienste van de stedeling. 
Waar Koolhaas ten tijde van Delirious New 
York het sublieme ontdekte aan de andere 
kant van de Atlantische oceaan, vond hij 
het deze keer vlakbij zijn Rotterdams kan-
toor: bij het cartesiaanse kassenlandschap 
van de Westlandse tuinbouw. En toch heeft 
het uitzicht op de doorgedreven, geautoma-
tiseerde landbouw veel gemeen met het 
schaakbordpatroon van de Amerikaanse 
stad. Door het grid als het ware over het 
land te leggen – zoals ook het project 
PixelFarming (een gerobotiseerde, biodiver-
se, natuurinclusieve vorm van landbouw) 
van de Wageningen University laat zien – 
kan er aan precisielandbouw gedaan wor-
den, en op termijn ook aan schaalvergro-
ting. Niet toevallig herinnert Koolhaas’ 
fascinatie voor het gebruik van scans, satel-
lieten en drones om ziekten in gewassen op 
te sporen of  de bodemkwaliteit en de oog-
sten te monitoren, en de mogelijke schaal-
vergroting die daarmee gepaard gaat, aan 
zijn boek S,M,L,XL uit 1995 – meer bepaald 
aan het essay waarin Bigness als ‘ultieme 
architectuur’ wordt geïntroduceerd, en het 
paradigma waarin de mens de maat der din-
gen is voorbij wordt verklaard. Wat met een 
drone- of  satellietbeeld op het niveau van 
een pixel bewerkstelligd kan worden, is 
immers ook mogelijk voor een akker, een 
dorp, de hele wereld. 
 Countryside, The Future kondigt zichzelf  
aan als een spectaculaire revelatie en een 
opzienbarende openbaring, maar dat is het 
zelden tot nooit. Samenwerkingen met 
onder meer Harvard Graduate School of  
Design en de universiteiten van Wageningen 

en Nairobi, die toegang tot hun jarenlang 
onderzoek faciliteerden, worden steevast en 
correct vermeld, maar door het platteland 
voor te stellen als ignored realm doet 
Koolhaas zich toch voor als de pionier en 
veroveraar van terra nullius. En hoewel van 
bij aanvang duidelijk gesteld wordt dat het 
hier niet gaat om een architectuurtentoon-
stelling, lijkt het een gemiste kans dat 
Koolhaas architectuur als kennisveld vol-
strekt negeert, ondanks de onmiskenbaar 
vruchtbare dimensie die het zou toevoegen 
bij het spreken over de toekomst van het 
platteland. Koolhaas, zo geeft hij in ver-
scheidene interviews aan, is er allerminst 
op uit architecten naar het platteland te 
lokken opdat ‘ze het daar zouden gaan ver-
knoeien’. Historisch gezien is het platteland 
echter al langer een plek voor architectura-
le nieuwsgierigheid en inventiviteit. 
Palladio’s Villa Rotonda uit 1566 was een 
herinterpretatie van de Romeinse villa 
suburbana, als een woning met een blikveld 
van 360 graden om het landschap in de 
gaten te houden; met het ongerealiseerde 
project Broadacre City, geïntroduceerd in 
zijn boek The Disappearing City (1932), stel-

de Frank Lloyd Wright de relatie tot de 
natuur en het herstel van het gemeen-
schapsleven voorop; in 1964 publiceerde 
Bernard Rudofsky Architecture without 
Architects, een pleidooi voor de experimen-
tele spontaneïteit van rurale architectuur. 
Zelfs Le Corbusier, architect en theoreticus 
van de moderniteit, bedacht een prototype 
voor een nieuw soort boerderij (la ferme 
radieuse), gekoppeld aan de reorganisatie 
van het Franse dorp tot coöperatieve struc-
tuur (le village radieux): wonen, vrije tijd, 
productie en landbouw zouden deel uitma-
ken van een globale visie op ruimtelijke 
planning.
 Het is niet verwonderlijk dat de Franse 
filosoof  en historicus Sébastien Marot, aan-
vankelijk lid van het AMO-team voor 
Koolhaas’ tentoonstelling, opstapte vanwe-
ge inhoudelijke meningsverschillen. Marot 
wordt evenwel vermeld in het colofon, en 
zijn publicatie wordt getoond in een vitrine 
van Countryside, The Future. In 2019 maak-
te Marot de (tegen)tentoonstelling en cata-
logus Taking the Country’s Side: Agriculture 
and Architecture, als deel van de architec-
tuurtriënnale van Lissabon. Hij mikte op 

‘een zijdelingse bijdrage, een uitgebreide 
voetnoot en een trans-Atlantische tegen-
hanger’ van de heel wat minder nederige 
tentoonstelling in het Guggenheim. Toch 
stelt Marot de inhoudelijke verdeeldheid 
meteen op scherp: hij hanteert Charles 
Manns’ onderscheid tussen ‘tovenaars’ 
(waartoe Koolhaas gerekend mag worden), 
de ecomodernisten en pragmatici die gelo-
ven via nieuwe technologieën de limieten 
die de planeet oplegt voor de zoveelste keer 
te omzeilen, en de ‘profeten’ (waartoe Marot 
zichzelf  rekent), die deze beperkingen 
erkennen en als uitgangspunt nemen om 
een leefbare toekomst op aarde mogelijk te 
maken.
 Marots tentoonstelling, opgedeeld in zes 
hoofdstukken over onder meer agricultuur, 
stadsontwerp en ontstedelijking, en begeleid 
door snedige teksten, brengt in tegenstelling 
tot Countryside, The Future wél concrete 
toekomstscenario’s. Via onder meer De 
Architectura van Vitrivius laat Marot zien 
hoe de architectuur van oudsher een rol 
heeft gespeeld bij het beheer van milieu en 
grondstoffen, en zo het agrarische land-
schap mede heeft bepaald. Hij toont welke 
lessen ontwerpers en architecten uit die 
geschiedenis, vol vergeten adviezen en 
waarschuwingen, kunnen trekken. Zo pre-
senteert hij permacultuur, de wetenschap 
voor het ontwerpen van de menselijke leef-
omgeving op een ecologisch duurzame en 
economisch stabiele manier, als een belang-
rijk tegenmodel. Permacultuur is door de 
geïndustrialiseerde landbouw stelselmatig 
gemarginaliseerd, en werd nooit echt popu-
lair, aldus Marot, omdat er geen winstge-
vende strategie mee gepaard gaat. Maar als 
filosofie en als ethisch systeem zou perma-
cultuur toch aan de basis kunnen liggen 
voor een ‘alter-functionalistische’ ontwerp-
praktijk.
 Zo wordt een toekomstvisie onthuld voor 
de relatie tussen architectuur en platteland, 
die in Taking the Country’s Side echter ook 
wordt geconfronteerd met andere en strijdi-
ge visies. Aan het einde van de tentoonstel-
ling legt Marot vier scenario’s aan de bezoe-
ker voor: ‘onderhandeling’ (landbouw 
wordt een integraal onderdeel van de bui-
tenwijken); ‘infiltratie’ (land- en tuinbouw 
dringen de stad binnen); ‘afscheiding’ (een 
veerkrachtige, autonome landbouw komt 
los van de stad); en ‘incorporatie’ (de kapi-
talistische stad absorbeert de landbouw). 
Met die laatste categorie wordt de visie van 
Koolhaas plots duidelijker, maar – en dat is 
belangrijker – het gaat om scenario’s die 
aangeven hoe de architectuur het bruisen-
de platteland niet alleen kan helpen begrij-
pen en bewonderen, maar ook veranderen.

Countryside, The Future loopt nog minstens 
tot 14 augustus in het Guggenheim New 
York. Agriculture and Architecture: Taking 
the Country’s Side was te zien op de Lisbon 
Architecture Triennale en in Archizoom, 
EPFL Lausanne, en is online te bezoeken: 
https://agriculture-architecture.net.
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19 Beeldende kunst

Koen van den Broek. The Beginning
 Daniël Rovers
Caravaggio – Bernini. Barok in Rome
 David Rijser
A Crowded Sky
 Jan-Willem Anker
The Absence of  Mark Manders
 Margreet Brinkman
Nam June Paik. The Future is Now
 Maria van Oosterhout

25 Publicaties

Pierre Huyghe
 Christophe Van Gerrewey
Experimentele woningbouw in 
Nederland 1968-1980
 Beatriz Van Houtte Alonso
Carel Blotkamp. The End: Artists’ Late 
and Last Works
 Kim Schoof
A Critical History of  Media Art in the 
Netherlands: Platforms, Policies, 
Technologies
 Godart Bakkers

Beeldende kunst
Koen van den Broek. The Beginning. Sinds haar 
‘bestaanscrisis’ in de jaren zestig en zeventig heeft de schil-
derkunst mettertijd een nieuwe vrijheid bereikt, in de eerste 
plaats omdat de tegenstelling tussen abstractie en figuratie 
is weggevallen, of  in ieder geval als minder fundamenteel 
ervaren wordt. Dat was de stelling van Barry Schwabsky in 
zijn essay ‘Painting in the Interrogative Mode’ uit 2002. De 
‘telos’ van de schilderkunst ligt na het modernisme niet 
meer in een steeds verdergaande abstractie, maar eerder in 
een breed, conceptueel onderzoek naar hoe beelden wer-
ken, wat leidt tot een veelheid aan werkwijzen en een – door 
Schwabsky positief  gewaardeerd – maniërisme. 
 Het oeuvre van Koen van den Broek (1973) – die rond 
2000 met zijn werk naar buiten trad – is verzadigd met refe-
renties aan voorgangers als Matisse, Hopper, De Keyser en 
Twombly, en kan onder de noemer van dat hedendaagse 
maniërisme worden geschaard. De leegte in zijn werk is niet 
die van de zuivere abstractie, zoals Wouter Davidts heeft 
vastgesteld in het oeuvreoverzicht Crack (2010, besproken 
in De Witte Raaf nr. 147), maar een manier om de ruimte te 
verkennen, te onderzoeken hoe ruimtelijke grenzen op een 
tweedimensionaal doek functioneren en hoe elke horizon 
een perspectief  veronderstelt. 
 Van den Broek herleidt abstractie tot een eenvoudig ‘los-
maken’. Eerst zondert hij een stuk werkelijkheid (een huis, 
een stoeprand, een snelweg) af  door er een foto van te 
nemen, vervolgens gebruikt hij die foto om er met olieverf  
een beeld van te schilderen. Soms volgt nóg een bewerking, 
door dat schilderij te verwerken in een sculptuur of  ander-
soortig kunstwerk, zoals de glazen pui voor een ziekenhuis 
in Mechelen, waar hij vervolgens opnieuw schilderijen op 
baseerde. De spanning die zijn doeken oproepen is samen te 
vatten in de vraag: wat is hier precies losgemaakt, en hoe 
kan je het verbinden met het perspectief  van de kijker, de 
buitenstaander?
 The Beginning is Van den Broeks eerste solotentoonstel-
ling in Nederland, en het begin van de samenwerking met 
Galerie Ron Mandos. De opening werd verzorgd door de 
schilder zelf, die in een noodgedwongen zo goed als lege 
galerieruimte een korte, zelfbewuste rondleiding gaf, te zien 
op YouTube. Bij binnenkomst valt meteen een doek op met 
een grote, waterblauwe vlek in een wit veld, uitlopend op 
beige en grijze muren en huizen: Frydlant #3 (2003). Wat 
stelt het voor? Het is een stedelijke omgeving, waar vooral 
de kleur groen ontbreekt. Tussen die grillige blauwe vlek en 
het witte plein bestaat een duidelijk onderscheid, veel meer 
dan tussen het wit van het doek en het wit van de galerie-
muur. Het blauw is tegelijk een traceerbare schaduw (op de 
sneeuw, leer ik van de kunstenaar) en abstracte vlek. Het 
zou kunnen dat Van den Broek met die perspectivische ach-
tergrond aan René Daniëls refereert, en diens galerie-interi-
eurs annex vlinderstrikken. Zelf  noemt hij colourfield pain-
ting als bron.
 Van den Broek werkt in The Beginning met ensembles van 
schilderijen die samen een groter verhaal oproepen, of  in 
ieder geval suggereren dat het kijken nooit ophoudt, dat het 
beeld geen definitieve ‘betekenis’ heeft. Tegenover het 
besneeuwde plein hangt het doek van een perspectivisch 
vertekend openstaand raam, dat als het ware vanuit de 
zomer uitzicht op het winterse plein biedt. In het middendeel 
van de galerie hangen drie schilderijen als een drieluik bij 
elkaar. Aan de linkerzijde Casting Balance (2019), een oranje 
vlek boven een grillige, verticale zwarte streep, tegen een ach-
tergrond van gebroken wit. Het horizontaal aangebrachte 
groen en lila daaronder creëren een avondlijke horizon met 
op de voorgrond de voorstelling van een herfstbloem (een 
herfstblad, aldus de schilder zelf) aan een fragiele steel, in een 
verder verlaten landschap. Die bloem – of  dat blad – lijkt wel 
een wolk of  een vuurbol, en het hele doek heeft iets halluci-
nant eenzaams, maar ook troostends. Zo trillerig neergezet, 
dat het platte symbool iconische waarde krijgt.
 In het midden hangt het grote werk Plot (2015). Er valt 
een viaduct in te herkennen tegen de achtergrond van een 
stormlucht, met daaronder een bedding van een droogge-
vallen rivier. Woeste halen hebben die stormlucht gegene-
reerd, en de bedding is verrassend warmroze aan de beeld-
rand. De blik reikt door de perspectivische opzet tot in de 
verte. Zo kwetsbaar de bloem of  het blad aan de linkerwand 
is, zo robuust is deze vorm: bestand tegen welke storm er 
ook komen moge. Het landschap is zo kaal dat er niets meer 
aan kapot kan gaan. 

Het derde doek, aan de rechtermuur, lijkt een synthese van 
de twee andere doeken. The White Borders #1 (2005) laat 
een ronde, witgrijze strook zien die naar rechts afbuigt. Die 
strook deelt het doek in tweeën, met aan de ene kant de 
kleur grijs en aan de andere kant de kleur groen. Het is de 
opstaande rand tussen een stoep en plantsoen. In het ver-
hoogde plantsoen staat een enkele stam van een boom. Dit 
is een speels schilderij, met de gekromde grenzen binnen 
het kader, en de rechte grenzen van het kader zelf. Met als 
extra grapje dat de donkergrijze boomstam in ‘bedwang’ 
gehouden wordt door de horizontale en verticale penseel-
streken: de houten palen die een jonge boom moeten 
beschermen tegen harde windvlagen en vandalisme; die 
palen blijven vaak staan als de boom al een flinke omvang 
heeft bereikt. 
 Op enige afstand van dit ‘drieluik’, en een kwartslag 
gedraaid, opent er zich een uitzicht, in het verlengde van 
een smalle doorgang, op een soortgelijke kromming als in 
The White Borders #1: een fietspad in Santa Monica, met een 
groen oppervlak en zwarte bandensporen, omsloten door 
twee roomwitte stroken beton. Dit schilderij heet Bike Lane 
S.M. (2019), en de kromming van de stoeprand vormt een 
cirkel of  ovaal, samen met de kromming van het fietspad. 
Zo vormen die twee curves samen een opstand tegen de 
rechte hoeken van het schilderij en van de tentoonstellings-
ruimte. Van den Broeks voornamelijk stedelijke landschap-
pen zijn altijd van menselijke aanwezigheid ontdaan, maar 
blijven dwingend en betekenisvol. Het is de mens die het 
landschap heeft vormgegeven, de schilder die het heeft 
gezien en afgezonderd, en de toeschouwer die er figuratieve 
verlangens op kan projecteren. Het raadsel is geen raadsel 
meer als het wordt opgelost. Daniël Rovers

p Koen van den Broek. The Beginning, tot 13 juni in Galerie 
Ron Mandos, Prinsengracht 282, Amsterdam.
 
 
Caravaggio – Bernini. Barok in Rome. Het is tegen-
woordig spookachtig in het Rijksmuseum. De meesterwer-
ken uit de Romeinse barok die er zo gracieus waren neerge-
streken zijn alleen; geen elegante belichting bespeelt het 
glinsterende marmer, geen spannende pasteltinten roepen 
de veelkleurige setting van de Romeinse kerken op nu het 
duister is in de heilige hallen van Kuypers, en stil. En ze 
leken al zo verdwaald, misplaatst in het koude protestantse 
Amsterdam: de bustes van Bernini, Duquesnoy en Algardi, 

de doeken van Caravaggio, Poussin en Reni. De COVID-19-
quarantaine zet dit contrast nog eens aan. Nooit eerder ver-
zorgde het Rijksmuseum zo’n enorme katholieke, Italiaanse 
tentoonstelling zonder gereformeerde of  nationalistische 
rechtvaardiging. We zagen het al met wat neergeteld werd 
voor Rembrandts Marten en Oopjen in 2016: het 
Rijksmuseum wil niet meer bij de zwartkousen horen, maar 
haalt de glittering prizes in huis. 
 Het gedachte-experiment om in het gesloten museum 
virtueel door de tentoonstelling te dwalen, reveleert hoe 
extravert de vroege Romeinse barok uit het eerste kwart 
van de zeventiende eeuw is, hoe afhankelijk van de interac-
tie met een publiek. De openende klaroenstoten, Bernini’s 
Medusa uit de Capitolijnse musea en Caravaggio’s Narcissus 
uit het Palazzo Barberini, spreken boekdelen: Medusa doet 
wie haar ziet nu eenmaal verstenen, en Caravaggio’s knaap 
vraagt om interactie juist doordat hij er, tot zijn eigen onder-
gang, onbereikbaar voor blijft. De Narcissus blijkt ook hier 
weer een opmerkelijk goed schilderij, waarvan de toeschrij-
ving overigens al lang omstreden is. Bij elkaar gezet hebben 
deze werken een grote zeggingskracht.
 Zo zien we meteen dat schilderkunst en beeldhouwkunst 
vergelijkbare doelen hebben en gelijksoortige verhalen ver-
tellen. Ook zien we dat het in de barok boven alles om de 
oudheid gaat. Maar vooral krijgt de bezoeker hier een intro-
ductie op het tentoonstellingsconcept dat is opgehangen 
aan thema’s rond emotionele respons. Het is alleen jammer 
dat dat in een pompeus Italiaans moet: ‘Meraviglia & 
Stupore’, ‘Orrore & Terribilità’, ‘Passione & Compassione’, 
‘Moto & Azione’, ‘Vivacità’ en ‘Scherzo’, horen en lezen we. 
Het krijgt zo allemaal een wat hoog Sissi-gehalte. Het pro-
ject is dan ook voor een belangrijk deel vormgegeven door 
het Kunsthistorisches Museum in Wenen, waar het eerder te 
zien was.
 Maar het gaat hier niet alleen om de meraviglia (zoals de 
catalogus het noemt), de ekplèxis van de antieke retorische 
theorie: het kijken naar afbeeldingen, zo komt uit de eerste 
twee werken naar voren, is tegelijkertijd fascinerend, ver-
slavend en gevaarlijk. De cultuurhistorische achtergrond 
hiervan is duidelijk: de katholieke wereld wilde laten zien 
dat via het grote theater van de Kerk het wonder van de 
openbaring kon worden getoond, om zo de kijker te inspire-
ren die weg te volgen. De weg naar de hemel, kortom, liep 
via de kunsten. Religie functioneerde in Rome in een tradi-
tie die doordesemd was van retorica, kunsttheorie en filoso-
fie uit de oudheid. Dit alles in schril contrast met het appel 
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GALERIE ONRUST
juni–juli 
Iedere dag op afspraak te bezichtigen

ARNULF RAINER
VERON URDARIANU
TOON VERHOEF

SLEWE
t/m 27/06

MEANWHILE…, GROEPSTENTOONSTELLING
05/09–03/10

NIEUW WERK
Martin Gerwers

EENWERK
t/m 04/07 

AB VAN HANEGEM – DIZZINESS AS ILLUSION
Bij de tentoonstelling verschijnt een essay van Han Schuil

05/09–03/10 

CHAE EUN RHEE (S. KOREA) NEW WORK
First solo in Europe 

Herfst 2020

WOODY VAN AMEN – SOME LIKE IT HOT

KLAAS GUBBELS – STILL LIFE
‘Een stilleven is een gitaar, een schaakbord,
een fles en een krant’(k.schippers).
Essay by Rudi Fuchs

ANDRIESSE EYCK 
GALERIE
MAXIMUM CALM

An exhibition of drawings in the form of a digital 
book, with: Dan Asher, Jakup Ferri, Hans 
Hoekstra, Tomoko Kawachi, 
Marijn van Kreij, Joost Krijnen, 
Rory Pilgrim, Daragh Reeves and 
Wieske Wester.

GALERIE VAN GELDER
t/m 13/06

GOOD MORNING, MR RECYCLOPS!
Siegfried Cremer

20/06–22/08

LOOKING THROUGH LENSES
Group exhibition Ansuya Blom,  
Olivier Mosset, Salim Bayri,  
Henry Byrne, e.a.

GALERIE RON MANDOS
Digital Solo Exhibition Opening 22/05 
www.ronmandos.nl / Viewing Room

„TELL WHAT CAN NOT BE TOLD“
Muntean/Rosenblum

Digital Solo Exhibition: Opening 14/06 
www.ronmandos.nl / Viewing Room

CHANGEZ! ART BRUSSELS IN AMSTERDAM
Levi van Veluw

Digital Solo Exhibition: Opening 26/06 
www.ronmandos.nl / Viewing Room

CHANGEZ! ART BRUSSELS IN AMSTERDAM
Hans Op de Beeck

Group Exhibition in the gallery: 26/06–01/08 
Opening: 26/06 

CHANGEZ! ART BRUSSELS IN AMSTERDAM
Hans Op de Beeck, Levi van Veluw, Ryan McGinness, 
Renato Nicolodi, Muntean/Rosenblum, Anthony Goicolea

Digital Group Exhibition 17/07–01/08 
www.ronmandos.nl / Viewing Room

CHANGEZ! ART BRUSSELS IN AMSTERDAM
Ryan McGinness, Renato Nicolodi,  
Muntean/Rosenblum, Anthony Goicolea

THE MERCHANT HOUSE
Vanaf 01/06

OF THE WORLD WE SHARE
Craigie Horsfield in een nieuwe installatie

Vanaf 12/06 
Samengesteld door Marsha Plotnitsky 
Evenementen worden aangekondigd

SUMMER GROUP SHOW
Wisselende tentoonstelling

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

Herengracht 254
020.845.59.55

vr: 12:00–19:30 
(en op afspraak)

www.merchanthouse.nl 

Kerkstraat 105 A  
020.625.72.14  

woe–za: 13:00–18:00 
www.slewe.nl

Koninginneweg 176 A
062.299.87.72

don–zat: 13:00–18:00
(en op afspraak)

www.eenwerk.nl

 Planciusstraat 7  
020.420.22.19  

www.galerieonrust.nl 

Leliegracht 47 
+31(0)20.623.62.37 
do–za: 13:00–18:00 

(en op afspraak) 
www.andriesse-eyck.com
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op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de Reformatie, 
met haar nadruk op contemplatie, en, niet te vergeten, de 
Beeldenstorm. En toch, zo suggereert de tentoonstelling, 
kon ook bezuiden de Alpen de noodzaak tot kijken niet zon-
der de waarschuwing voor het gevaar van het kijken.
 Niet alle bijdragen in de catalogus denken de consequen-
ties van het historisch perspectief  dat de tentoonstelling 
oproept even genuanceerd door. Zo ontbreekt bij de telkens 
herhaalde – en op zich terechte – observatie dat ‘emotie’ en 
‘beweging’ van dezelfde Latijnse stam (movere – bewegen) 
komen het besef  dat het hier een reprise betreft. Reeds in 
diverse poëticale traktaten uit de vroege zestiende eeuw 
wordt de idee geformuleerd dat het perfecte kunstwerk de 
waarheid op verschillende niveaus en manieren tegelijker-
tijd laat zien, zoals het kunstwerk van God: de schepping. 
Misschien is de abstractie van die vroegzeventiende-eeuwse 
poëtica ook wel een tandje te hoog voor een breed publiek. 
Niettemin bevat de nadruk op ‘moderne’ elementen als 
emotie, beweging, spanning en sensatie de suggestie dat de 
‘barok’ de basis legt voor de smaak van onze eigen tijd. Niets 
is minder waar.
 Zowel het werk als de presentatie van de tentoonstelling 
zijn een lust voor het oog. Misschien niet eens per se de blik-
vangers, Caravaggio en Bernini – de titel van de tentoon-
stelling lijkt, net als eerder bij Rembrandt en Velázquez, 
vooral ingegeven door de gedachte dat alleen grote namen 

verkopen. De ster van de aanzienlijke en kwalitatief  superi-
eure sculptuurafdeling van de tentoonstelling is de 
Brusselaar Frans Duquesnoy (geen verrassing voor de aan-
dachtige Romereiziger, wel voor het grote publiek). 
Indrukwekkend is de nar van hertog Charles de Créquy, die 
een sensatie in Rome werd, de stad waar zijn baas een 
gevoelige diplomatieke missie vervulde. Het kereltje is 
gedeeltelijk all’antica, met een diagonale band om zijn 
tuniek die je normaal bij Diana vindt. De buste is een vol-
treffer te midden van de vele voorbeelden van geïdealiseer-
de, ‘eeuwige schoonheid’, want de dwerg heeft een krank-
zinnige kop. Hij speelde ongetwijfeld de rol van nar, die we 
op exact hetzelfde historische moment ook elders in Europa 
steeds weer zien, bij Shakespeare, Cervantes, Velázquez.
 Maar ook die narren van de barok zijn erfgenamen van 
voorgangers uit de hoogrenaissance, getuige Erasmus’ Laus 
Stultitiae bijvoorbeeld. Daarmee een laatste punt. De direc-
teur van het Rijksmuseum lichtte in de belangrijkste talk-
show in Nederland de tentoonstelling toe alsof  de Romeinse 
barok voor het eerst ‘kunstlicht’ had gebracht in een door 
cultuurbarbarij verduisterde wereld. Het is wel vaker de nei-
ging van liefhebbers van de zeventiende eeuw om over het 
hoofd te zien dat negentig procent van wat er dan gebeurt 
een herneming is van thema’s uit de periode van rond 
1500. Een kniesoor die erop let: dit is een fantastische ten-
toonstelling, vol relatief  onbekende parels, die des te meer 
glans krijgen door het vaak mindere werk dat ernaast 
staat. David Rijser

p Caravaggio – Bernini. Barok in Rome, tot 13 september in 
het Rijks museum, Museumstraat 1, Amsterdam. 

A Crowded Sky. De expositie van curatoren Jasmijn Visser 
en Stëfan Schäfer nodigt je uit te reflecteren op de omstan-
digheden waaronder mensen zich tot elkaar verhouden in 
de kapitalistische orde van het huidige web 2.0: het internet 
als interactief  medium. Jasmijn Visser spreekt in een bege-
leidend essay over ‘instant participation’. De vraag waar het 
in deze tijden van rondwarende virussen meer dan ooit om 
draait: aan welke structuren conformeer je je als argeloze 
gebruiker? Welke onvrijheden accepteer je, en welke niet? 
 De expositie doet je afvragen of  de driedeling van de mas-
sapsychologie, zoals beschreven door de Franse psycholoog 
en socioloog Gustave Le Bon in diens Psychologie des foules 
(1895), ook opgaat voor digitale individuen en groepen. Le 
Bon onderscheidt drie processen: ‘suggestion’ (suggestieve 
beelden en taal), ‘submersion’ (het individu verliest zijn 
individualiteit door onderdompeling in de massa) en ‘con-
tagion’ (de neiging van individuen om dominante ideeën in 
de groep over te nemen). Er is dus sprake van besmettings-
gevaar: de mogelijkheid dat gebruikers door interacties 
aangestoken worden door emotioneel geladen berichten en 
beelden. Vertaald naar een hedendaagse digitale context: 
wat ‘viraal gaat’ walst elke nuance en complexiteit plat. 
 Welke macht oefenen algoritmes intussen uit? Zijn we 
ons bewust van alle stimuli die ons gedrag aansturen, wat 
datawetenschappers ‘inwerkingstelling’ noemen? Hoe wor-
den wij psychologisch bewerkt, als individu en als tijdelijk 
lid van allerlei gemeenschappen? En hoe denken we over 
ons eigen verdwijnen in allerhande massa’s, of  ze nou vir-
tueel zijn of  analoog? De manier waarop mensenmassa’s 
zich gedragen roept dubbelzinnige reacties op, weerzin en 
angst, maar ook fascinatie en verlangen. In hun omvang 
doen ze denken aan natuurverschijnselen, en kunnen ze 
een haast sublieme ervaring mogelijk maken.
 Anna Ådahl onderzocht voor haar dissertatie aan het 
Royal College of  Art in Londen het verschijnsel van de flow, 
een knooppunt dat mensenmassa’s, nieuwe technologieën 
en het huidige kapitalisme met elkaar verbindt. In haar 
analyse komen elementen als ultieme flexibiliteit en het 
beschikken over voldoende financiële middelen naar boven. 
De manipulatie en beheersing van ‘stromen’ leveren macht 
en controle op, de mens wordt zelf  ook vloeibaar, als deel 
van een zwerm of  school. In Ådahls video-installatie The 
Power of  Flow is alles op een overdonderende en soms hallu-
cinante manier in beweging, met beelden van de fictieve 
archeologe Lara Croft, die in het spel Tomb Raider in een ter-

reinwagen door de jungle crost, of  van een ayahuasca-ach-
tige dreamscape die langs telkens wijkende dierengezichten 
glijdt. Ze verbeelden de ontspanningsindustrie als 
McMindfulness, een term gemunt door de boeddhistische 
psychotherapeut Miles Neale. De aantrekkelijke beelden en 
bewegingen doen ervaren hoe bevredigend kapitalistische 
zelfverdwijning kan zijn. 
 De anderhalf  uur durende videoassemblage A Crowded 
Sky bestaat uit elf  verschillende werken, geprojecteerd op 
twee hoog tegenover elkaar hangende schermen en in een 
loop gepresenteerd, waarin verschillende kunstenaars 
groepsvorming en -gedrag, manipulatie en verzet verbeel-
den. Hörspiel, a Crowd Lands an Aircraft, het werk van Jasmijn 
Visser en Stëfan Schäfer zelf, richt de aandacht op de enor-
me tijdelijke menigten die zich door middel van vliegtuigen 
voortdurend in de lucht begeven. Dat maken ze inzichtelijk 
met behulp van instructies uit de verkeerstoren, en met 
beelden waarin personen en relaties tussen personen geo-
metrisch verbeeld zijn door middel van witte hexagonen 
tegen een zwarte achtergrond. De bezoeker kan plaatsne-
men op de vloer die met strepen als ‘landingsbaan’ is inge-
richt, met kolommen van licht die op verschillende plekken 
ontstaan. Vlak voor de touchdown, een woord dat de crash 
zowel uitsluit als oproept, wordt het nog eens expliciet 
gesteld: ‘You are not a person.’ In de menigte staat je indivi-
dualiteit op het spel, en je persoonlijkheid moet wijken: het 
zelf  wordt uitgesmeerd over alle leden van de groep. En het 
lot van die groep is noodzakelijkerwijs het jouwe. 
 In Transformation Scenario van de Duitse kunstenaar 
Clemens von Wedemeyer voeren een mannen- en een vrou-
wenstem een dialoog over de cinematografische simulatie 
van groepen met behulp van digitale technieken. Simultaan 
worden programmeerbeelden getoond, van bijvoorbeeld 
rennende avatars tijdens een volksoproer. Dankzij real-time 
data kon, zo stelt de vrouwenstem, een zeer realistische 
menigte gecreëerd worden. De uitspraak wordt begeleid 
door beelden van de begane grond van een kantoorgebouw, 

Caravaggio (Michelangelo Merisi), Narcissus, 1597-99
© Gallerie Nazionali d’Arte Antica, Palazzo Barberini, Rome 
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met personages van wie je niet kunt zeggen of  ze door de 
computer gecreëerd zijn of  niet. Von Wedemeyers houding 
tegenover digitale technologie lijkt zich te kenmerken door 
fascinatie en huiver. Vlak voor het eind wordt er gezegd: 
‘Het lijdt geen twijfel dat een goede machine tegenwoordig 
beter kan regeren dan een slechte politicus.’ Von Wedemeyer 
zei in een interview dat deze zin als grap bedoeld was. 
Tegelijkertijd merkte hij op dat wetten en algoritmen op een 
vergelijkbare manier werken, om ten slotte te waarschu-
wen voor de dreiging van technofascisme. 
 Dat laatste ligt op de loer bij de idealisering van kunstma-
tige intelligentie. In Lawrence Leks pastiches op de ‘corpo-
rate video’, Farsight Corporation en Welcome to Play Station, 
zorgt de AI-revolutie ervoor dat arbeid, privéleven, kapitaal, 
spel en vriendschap volledig in elkaar opgaan. Een soepel 
glijdende achtbaan in een virtueel funhouse wekt begeerte 
op naar funemployment, omdat ‘arbeid tegenwoordig niet 
werkt’. Leks werk kan worden geïnterpreteerd als kritiek, 
als een poging de verleidingskracht te tonen van de dysto-
pie. Maar ook hier valt een dubbelzinnige houding waar te 
nemen: de verheerlijking van het ‘geautomatiseerde’ leven 
ligt er zo dik bovenop dat je onraad ruikt, terwijl de moge-
lijkheden van kunstmatige intelligentie nieuwsgierigheid 
opwekken naar de ermee gepaard gaande zelfverdwijning.
 Toch zijn groepen natuurlijk nooit helemaal te sturen en 
te beheersen. Ze blijven bovendien onmisbaar bij het uitda-
gen van de politieke macht, zoals A Crowded Sky aan het slot 
laat zien. In Von Wedemeyers Transformation Scenario wordt 
de ‘anomalie’ in gesimuleerde groepsbewegingen als bedrei-
ging én potentiële verandering gedefinieerd. Dat zulke ano-
malieën volgens Visser en Schäfer ook buiten het web (in de 
wereld van de echte lichamen) optreden, blijkt uit de korte 
compilaties van het kunstenaarscollectief  Tools for Action, 
opgericht door de Nederlands-Hongaarse kunstenaar Artúr 
van Balen. Beelden van opblaasbare objecten tijdens 
optochten, protesten en demonstraties wisselen elkaar af, 
zoals een reusachtige carbon bomb die boven een speeltuin 
zweeft, en zo het verzet tegen de klimaatontwrichting ver-
beeldt. Of  een gigantische hamer die de oproerpolitie deso-
riënteert en een groot zwart liggend lichaam dat omhoog-
gehouden wordt tijdens een demonstratie voor 
transgenderrechten. Zo ben je als bezoeker aan het slot van 
A Crowded Sky van de virtuele simulatie terechtgekomen in 
de analoge wereld, die van kwetsbare lichamen. Het voelt 
als een bevrijding. Jan-Willem Anker

p  A Crowded Sky, Impakt, Centrum voor Mediacultuur, 
Lange Nieuwstraat 4, Utrecht, van 3 tot 28 juni. 

The Absence of  Mark Manders. Over Mark Manders 
wordt telkens dezelfde anekdote verteld. Manders wilde 
toen hij achttien was schrijver worden. Op de vloer van zijn 
kamer ontwierp hij een plattegrond voor een boek door 
pennen en tekenmaterialen zo te rangschikken dat ze zeven 
rechthoekige en twee ronde kamers vormden. Op die 
manier ontstond de eerste schets voor zijn ‘zelfportret als 
gebouw’. Hij ontdekte dat hij beter met voorwerpen dan 
met woorden kon schrijven, en werd beeldend kunstenaar. 
Sindsdien creëert de kunstenaar zijn werk in het gebouw als 
zelfportret. 
 Op de overzichtstentoonstelling The Absence of  Mark 
Manders in het Bonnefantenmuseum in Maastricht heeft de 
kunstenaar een deel van zijn atelier in twee zalen nage-
bouwd. Op de vloer ligt geribbeld karton met daaroverheen 
een laag doorschijnend plastic. Het karton zorgt voor een 
verende tred, en dempt het geluid van de voetstappen. De 
ruimte heeft geïmproviseerde wanden die zijn opgetrokken 
uit het dunne plastic dat wordt gebruikt om delen van een 
kamer af  te dekken bij het verven; het ritselt wanneer je 
erlangs loopt. In een van de zalen bevinden zich twee grote 
beelden (With Unfired Clay Figures (2011-2015) die de 
schijn wekken niet voltooid te zijn. Ze zijn nauwelijks van 
elkaar te onderscheiden, alleen het formaat verschilt. Het 
zijn twee niet volledig uitgewerkte meisjeskoppen, meer dan 
levensgroot. Ze herinneren zowel aan klassieke beelden van 
godinnen als aan de lieflijke gezichtjes van de poppen waar 
kleine kinderen mee spelen. De blik van deze ‘meisjes’ is 
levenloos en bevroren, de uitdrukking leeg en hard. Ze rus-
ten in een ongemakkelijke pose op een homp gebarsten klei 
die de aanzet vormt tot een romp. De koppen en romp wor-
den in twee delen gespleten door een zware plank. Door de 
combinatie van kop en torso wekken de beelden de indruk 
androgyn te zijn. Je zou ze kunnen vergelijken met de gestal-
ten die Prometheus uit modder schiep en die door de godin 
Athena leven werden ingeblazen of  met Pygmalions vol-
maakte, uit ivoor gesneden Galatea. 
 Volgens de titel van de tentoonstelling is de kunstenaar 
afwezig, maar de afdrukken van zijn vingers en handen zijn 
duidelijk zichtbaar in het ongebakken en nog niet gedroog-
de materiaal. Het beeld is niet af  en kan ook niet worden 
voltooid. Om verder te kunnen blijven werken aan klei moet 
je het immers vochtig houden en met plasticfolie bedekken 
– hetzelfde plastic dat de bezoeker hier in de zaal omgeeft. 
We bevinden ons in Manders’ zelfportret als gebouw, we 
bevinden ons in zijn hoofd. Overigens zijn de beelden in wer-
kelijkheid niet van klei, maar gegoten in brons en vervol-
gens geschilderd. De beelden weerstaan elke beslissende 
interpretatie. 
 De toegangsdeuren tot de tentoonstellingsruimte en ver-
schillende sculpturen zijn beplakt met krantenpapier. De 
teksten daarop zijn volstrekt onbegrijpelijk. Onder een 
kruiswoordraadsel valt de volgende zin te lezen: ‘Verist pole-
mics volcano massier yearningly auditorily.’ Ergens anders 
lijkt verslag te worden gedaan vanuit ‘GRAMMATICALNESS 

– Faculty unblinkingly enplaned downplaying coracles 
crumblinesses unchicly reparks cults ebb noninjury madri-
lene adulterating glabellae aeroplanes.’ De betekenis van de 
afzonderlijke woorden is weliswaar terug te vinden in een 
Engels woordenboek, maar de relaties tussen de woorden 
blijven raadselachtig. Tussen de teksten zijn foto’s afgedrukt 
van onherkenbare details van Manders’ atelier. Normaal 
gezien gaan we er stilzwijgend van uit dat nieuwsmedia ons 
informeren over oorlog, ziekte en politiek, en dat wát ze ons 
vertellen juist is. De juistheid van de uitspraken in deze 
kranten kan echter niet worden aangetoond: ze zeggen 
niets over de wereld buiten deze zalen. De taal van de kun-
stenaar is betekenisloos, ze wil zich onttrekken aan elke 
oppervlakkige duiding. 
 In een vitrine ligt A Place Where My Thoughts Are Frozen 
Together (2001). Dit werk bestaat uit een opvallend lang bot 
met forse knobbels aan de uiteinden én een wit kopje van 
hotelporselein, met daartussen een suikerklontje geklemd: 
een beeld van gestolde gedachten. We kunnen ze niet onder-
brengen in beschikbare categorieën, ze niet verbinden met 
voor de hand liggende kennis en inzichten, de samenhang 
niet duiden met behulp van een gangbare logica. We stui-
ten op de grenzen van ons verstand. Maar de paradox is dat 
het werk daardoor minder particulier is dan we zouden 
denken – zoals Christophe Van Gerrewey opperde (De Witte 
Raaf nr. 137) naar aanleiding van een solotentoonstelling 
in het S.M.A.K. in 2005. Manders laat ons heel precies 
ervaren dat algemeen aanvaarde methoden van interprete-
ren tekortschieten, en ook, als we er wat langer bij stilstaan, 
wat eigenlijk die bestaande manieren van begrijpen zijn. 
 In Shadow Study (Femur and Upper Arm Bone Connected by 
One Single Shadow) (2011) hangt een kopje omgekeerd 
boven een bot en werpt daarop zijn schaduw. Het beeld beli-
chaamt een heel eigen redenering: Manders wilde een scha-
duw hebben en ontdekte dat als je een kopje omdraait er een 
schaduw valt dicht bij het bot. Het zou dus logisch zijn om 
in een beeld de schaduw op een bot te vangen. In een vitrine 
ligt een doormidden gezaagde kat op haar zij (Night Scene). 
Voor- en achterdeel zijn een stukje uit elkaar getrokken en 
in de ontstane leemte hangt een touwtje. Het geheel is zwart 
geschilderd. Kat en touw bevinden zich, volgens de redene-
ring van de kunstenaar, op dezelfde plek. De kunst maakt 
denkbaar wat daarbuiten onmogelijk is.
 Manders’ werk dwingt ons om te blijven kijken, ook al 
begrijpen we de redeneringen erachter niet. Enkele zalen in 
Maastricht heeft de kunstenaar ingericht als museale ruim-
tes. Er zijn verscheidene koppen tentoongesteld met een ver-
ticale, gele balk door de linkerhelft van het gezicht. Die for-
mele ingreep herinnert aan kunstwerken van De Stijl, die 
zijn opgebouwd uit geometrische vormen in veelal primaire 
kleuren. Een in plasticfolie gevatte kop in een vitrine doelt 
onmiskenbaar op het beroemde ‘ei van Brancusi’, Le com-
mencement du monde (1924), in het Kröller-Müller museum 
in Otterlo. Deze werken, in tegenstelling tot veel andere 
beelden op de expositie, verbinden zich wél met de wereld 
buiten dit museum, maar ze blijven binnen het domein van 
de moderne, autonome kunst. Margreet Brinkman

p  The Absence of  Mark Manders, tot 23 augustus in het 
Bonnefantenmuseum, Avenue Ceramique 250, Maastricht.

Nam June Paik. The Future is Now. Schetterende muziek, 
flikkerende beelden, levende planten en brandende kaarsen. 
De tentoonstelling van Nam June Paik (1932-2006) in het 
Stedelijk valt met de deur in huis door te openen met 
TV-Buddha (1974), een van Paiks meest iconische werken. 

De video-installatie bestaat uit een closed circuit television 
(CCTV): een achttiende-eeuwse boeddha wordt door een 
videocamera gefilmd en is gelijktijdig te zien op het witte 
ronde tv’tje tegenover het beeld – de boeddha kijkt naar 
zichzelf. Paik verbindt traditie en moderniteit, oosterse spi-
ritualiteit en westerse technologie. Eenzelfde thematiek 
komt terug in One Candle (Candle TV) (2004). In de behui-
zing van een ouderwetse tv brandt een kaars. De traditio-
nele meditatietechniek middels het staren naar een flakke-
rende kaars wordt in relatie gebracht met het flikkeren van 
een tv.
 Paik, van Koreaanse afkomst, groeide op in Japan. Na 
studies esthetica in Tokio vertrok hij eind jaren vijftig naar 
West-Duitsland om musicologie en kunstgeschiedenis te 
studeren. Hier ontmoette Paik avant-gardecomponist John 
Cage en kunstenaars uit de fluxusbeweging, die van grote 
invloed zouden zijn op zijn artistieke ontwikkeling. In 1964 
verhuisde hij naar New York, waar hij zich met name zou 
richten op videokunst. 
 Na een van de eerste museale solotentoonstellingen van 
Paik te hebben ingericht in 1977, stelt het Stedelijk zijn 
werk opnieuw tentoon. The Future is Now, gecureerd door 
Sook-Kyung Lee (Tate Research Centre), Rudolf  Frieling 
(San Francisco Museum of  Modern Art) en Leontine 
Coelewij (Stedelijk), was vorig jaar al te zien in Tate Modern. 
In zestien zalen en met meer dan tweehonderd werken zijn 
de vijf  decennia van Paiks artistieke carrière vertegenwoor-
digd: vroege partituren, robots, videosculpturen en instal-
laties. Paik wordt gevierd als visionair, die de impact en het 
belang van massamedia en technologie voorzag, en die 
zocht naar experimentele manieren om te communiceren 
met zijn publiek. Paiks verlangen om mensen met elkaar te 
verbinden middels technologie staat centraal. De kunste-
naar wordt dan ook niet onterecht neergezet als een net-
werker – wel vijf  zalen worden besteed aan artistieke 
samenwerkingen – met de uitgesproken ambitie grensover-
schrijdend te werken. Die transnationalistische benadering 
is zeker passend, hoewel het oeuvre van Paik nu en dan wat 
ondergesneeuwd raakt door het werk van zijn beroemde 
vrienden. De hoeveelheid documentatiemateriaal, deels 
inherent aan het performatieve werk van Paik, geeft even-
eens te denken, en draagt bij tot het licht hagiografische 
karakter van deze overzichtstentoonstelling, die logisch 
noch chronologisch is opgebouwd, maar wel met veel zorg 
en respect voor de kunstenaar is gemaakt.
 De tweede zaal kondigt zich al van ver aan: in de ‘futuris-
tische tuin’, de zaalvullende video-installatie TV Garden 
(1974-77), zitten tussen het exotisch gebladerte een dertig-
tal televisietoestellen verscholen waarop de video Global 
Groove speelt, een knipoog naar de global village van Marshall 
McLuhan. De geur van aarde en levende planten vermengt 
zich met de flitsende beelden en het geluid van de televisies. 
Een transculturele stortvloed van beelden raast voorbij: 
Japanse Pepsireclame, Nixon, Merce Cunningham, een 
Nigeriaanse dansvoorstelling, Charlotte Moorman. Avant-
gardekunst loopt over in pop-iconografie. Technologie 
wordt onderdeel van de natuur. 
 In 1963 vond Exposition of  Music – Electronic Television 
plaats in Galerie Parnass in Wuppertal, het onderwerp van 
de volgende zaal. Zoals de titel doet vermoeden, markeerde 
deze eerste grote solotentoonstelling voor Paik de overgang 
van experimentele muziek naar de exploratie van elektro-
nisch beeld. Van alledaagse voorwerpen maakte hij muziek-
instrumenten en installaties, en hij manipuleerde voor het 
eerst televisietoestellen. Hoewel Paik zich uiteindelijk op het 
elektronische, bewegende beeld zou richten, bleef  muziek 
een belangrijke rol spelen. Dit blijkt ook uit de legendarische 
samenwerking met celliste Charlotte Moorman, aan wie 
verderop in de tentoonstelling een zaal wordt gewijd.
 De volgende zaal vertelt het verhaal van de artistieke rela-
tie tussen componist John Cage en Paik. Cage inspireerde 
Paik niet alleen met zijn fascinatie voor het toeval, maar 
ook met zijn interesse in het zenboeddhisme, die Paik tot 
een herevaluatie bracht van zijn culturele oorsprong. In Zen 
for Head (1962) tekende Paik met zijn in zwarte inkt gedipte 
hoofd een lijn op een lange strook papier, en verbond zo deze 
radicale performance met de Aziatische kalligrafie. Met 
werken als de performance Etude for Pianoforte (1960) toont 
The Future is Now ook de humor van Paiks oeuvre: hij speelt 
eerst een stukje Chopin, pakt vervolgens een schaar, loopt 
op John Cage af  die in het publiek zit, en knipt diens strop-
das af. In het fotoverslag aan de muur zien we een grijnzen-
de Cage; de afgeknipte stropdas hangt keurig achter muse-
aal glas.

The Absence of  Mark Manders
Bonnefanten, Maastricht, 2020, foto Peter Cox

Nam June Paik. The Future is Now
Stedelijk Museum Amsterdam, 2020, foto Peter Tijhuis
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Bezoek mleuven.be en volg  
@m.leuven voor meer info en updates

KILUANJI KIA HENDA
      30.08.20

THOMAS DEMAND
9.10.20       18.04.21

ERICKA BECKMAN 
09.10.20       07.02.21

PLAYGROUND LIVE  
ART FESTIVAL
19.11.20       22.11.20

ALEXIS GAUTIER
19.03.21       27.06.21

VINCENT GEYSKENS
27.05.21       05.09.21
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Sinds Joseph Beuys in 1963 een door Paik geprepareerde 
piano te lijf  ging met een bijl, hadden de kunstenaars een 
warme band. De zaal gewijd aan hun artistieke samenwer-
king toont gezamenlijke performances alsook Chongro Cross 
(1991), een eerbetoon aan Beuys met een betonnen afgiet-
sel van diens iconische hoed. De kunstenaars, beiden afkom-
stig uit landen die door de Koude Oorlog waren gesplitst, 
geloofden in het utopische concept van Eurazië, en beiden 
hadden affiniteit met het sjamanisme. Het wetenschappelij-
ke en het spirituele, mens en natuur, Oost en West, trachtten 
ze te verenigen. Ze probeerden met hun kunst de wereld te 
verbeteren, en wilden mensen activeren. In tegenstelling 
tot Beuys, die politiek actief  werd, zocht Paik oplossingen in 
technologie, informatie en communicatie. Met zijn satelliet-
uitzendingen, te zien in deze tentoonstelling, connecteerde 
hij zowel live optredende kunstenaars als kijkers van over 
heel de wereld. Paik wilde technologie humaniseren, zoals 
de vrolijke robots in The Future is Now laten zien. Oom en 
Tante robot, gemaakt uit oude radio’s en tv’s, lachen de 
bezoekers vriendelijk toe. Kritischer is Nixon (1965-2002), 
waarin het gezicht van Richard Nixon wordt vervormd 
door een magnetisch gemanipuleerde televisie.
 Kroon op deze tentoonstelling is de immense installatie 
Sistine Chapel, gemaakt voor het Duitse paviljoen op de 
Biënnale van Venetië in 1993. Een audiovisuele collage 
bedekt muren en plafond van de zaal: beelden van opnieuw 
Cage, Beuys en Moorman, maar ook van David Bowie en 
Janis Joplin, flitsen voorbij. Met dit immersieve en experi-
mentele werk van de Koreaanse visionair eindigt deze 
prachtige tentoonstelling, die getuigt van Paiks geloof  in 
technologie. De globale technologische ontwikkeling heeft 
helaas niet alleen goeds voortgebracht. Toch herinnert The 
Future is Now aan de belofte die media en de ‘elektronische 
snelweg’ nog steeds in zich dragen. Maria van Oosterhout

p  Nam June Paik. The Future is Now, tot 23 augustus in 
Stedelijk Museum, Museumplein 10, Amsterdam.

Publicaties
Pierre Huyghe. Van de Franse kunstenaars van Generation 
X is Pierre Huyghe (1962) het meest succesvol. Eind 1998 
stelde hij tentoon – een collectieve poging om auteurschap 
te relativeren – met Philippe Parreno (1964) en Dominique 
Gonzalez-Foerster (1965) in Parijs (De Witte Raaf  nr. 76). 
Net als zijn collega’s werd Huyghe bekend met films, instal-
laties of  situaties waarin saaie, commerciële of  overbekende 
fenomenen uit de cultuurindustrie of  de spektakelmaat-
schappij op poëtische wijze weer glans krijgen. Een voor-
beeld, low budget, is Blanche-Neige Lucie (1997), over de 
vrouw die haar stem leende aan Sneeuwwitje in de Franse 
tekenfilmversie. Gesofistikeerder is A Journey that Wasn’t, 
een feeërieke film die Huyghe in 2005 maakte op vraag van 
het Whitney Museum of  American Art, over enerzijds een 
reis naar Antarctica, en anderzijds over de opname van de 
soundtrack van de film, op een ijspiste in Central Park.
 Huyghes oeuvre tot aan zijn overzichtstentoonstelling in 
2006 lijkt op een escapistische raamvertelling waarin 
maatschappij, cultuur noch kunst worden bekritiseerd, 
maar waarin ze elkaar overeind houden. Sindsdien heeft hij 
zijn werkterrein verruimd – letterlijk. The Host and the Cloud, 
een film van twee uur uit 2010, gaat over een groep acteurs 
die verblijven in een voormalig etnografisch museum. ‘Alles 
wat plaatsgrijpt is echt,’ zo heet het in de toelichting, ‘niets 
is gespeeld.’ Het verlangen om afscheid te nemen van alles 
wat autoritair door een kunstenaar wordt beslist, voerde 
Huyghe opnieuw op met Untilled, zijn bijdrage in 2012 aan 

Documenta. Rond de composthoop van het Karlsaue Park 
liet hij een ecosysteem floreren, deels nieuw en deels 
bestaand. Het doel: een kunstwerk zonder kunstenaar reali-
seren, en een levend stuk natuur ‘gewoon’ tonen. Waar 
Huyghe aanvankelijk heeft geprobeerd om culturele mythes 
weer op te laden, creëerde hij met Untilled een nieuwe 
mythe: die van de kunstenaar die de natuur haar gang laat 
gaan, als was het einde van het antropoceen reeds aange-
broken – een vooruitzicht dat als een van de grote culturele 
mythes van deze tijd kan gelden. Hoop op, of  vrees voor een 
toekomst voorbij de mens weerklinkt eveneens in de titel 
van Huyghes bijdrage aan Skulptur Projekte Münster in 
2017: After ALife Ahead, een installatie in een voormalige 
ijspiste – Huyghe blijft, ondanks alles, intertekstueel verwij-
zen, ook naar zijn eigen oeuvre – waarin velerlei organisch 
leven woekert, inclusief  kankercellen, maar ook big data en 
technologie een rol spelen.
 Ondanks de soms naïeve retoriek was een bezoek aan 
Untilled en After ALife Ahead een blijvende ervaring – zo sin-
gulier en duurzaam dat beide werken, zeker in de herinne-
ring, al de andere kunst op deze edities van Documenta en 
Skulptur Münster in de schaduw hebben geplaatst. Als 
Münster en Kassel nog steeds toonaangevend zijn, dan is 
Huyghe de belangrijkste Europese kunstenaar van het afge-
lopen decennium. Het was dan ook uitkijken naar een 
publicatie waarin hij zijn ‘ecosystemische wende’ – of  ‘sys-
temisch estheticisme’, zoals Sven Lütticken het vorig jaar in 
Texte zur Kunst benoemde – zou documenteren. Eind 2019 
verscheen een boek dat aan die vraag tegemoetkomt, met 
de laconieke titel Pierre Huyghe, alsof  het ondertussen voor 
iedereen duidelijk is dat ook Huyghe geen komaf  zal maken 
met de kunstenaar-als-auteur. In een vormgeving van Irma 
Boom, werd het mee uitgegeven door de Serpentine Gallery 
in Londen, waar Huyghe eind 2018 UUmwelt realiseerde – 
opnieuw een ‘open’ en ‘divers’ systeem, ditmaal met vlie-
gen, hersenscanners en schermen die gedachten weerge-
ven. Op de cover van het boek, met een roos-witte 
kleurengradiënt, staat de ondertussen bekende balpen-
schets van Untilled: zowel kaart als plan, geeft ook deze teke-
ning niet weer wat Huyghe in 2012 zelf  gedaan heeft, en 
wat hij enkel heeft ‘gereactiveerd’. Het boek, gedrukt op dun 
doorschijnend papier, documenteert de werken schetsma-
tig, met wazige snapshots, donkere filmstills, notities, boek-
covers en werkschema’s. In een ellenlang interview met 
Hans Ulrich Obrist speculeert Huyghe honderduit over de 
implicaties van zijn recente productie, met helaas geregeld 
tautologische onbegrijpelijkheid tot gevolg.
 Het enige essay is van Dorothea von Hantelmann, die eer-
der publiceerde over ‘performativiteit’ in de kunsten (De 
Witte Raaf nr. 131). Zij interpreteert Untilled en After ALife 
Ahead als ‘antitheses’ voor klassieke kunstwerken en ten-
toonstellingen. Enerzijds kan je er traditiegetrouw in rond-
lopen ‘om de individuele elementen te appreciëren’, ander-
zijds zijn al deze elementen ‘met elkaar verbonden en 
onderling afhankelijk, en beïnvloeden en transformeren ze 
elkaar voortdurend’. Volgens Von Hantelmann maakt pre-
cies dat Huyghes recent werk zo baanbrekend: ‘het neemt 
plaats zowel in de verbeelding als in de wereld’. Zoals vaker 
met verondersteld innovatieve theorievorming is het maar 
de vraag hoe nieuw deze concepten zijn. Kunst neemt per 
definitie plaats zowel in de verbeelding als in de wereld, en 
lezen of  kijken – interpreteren – komt altijd neer op elemen-
ten verbinden zodat ze elkaar beïnvloeden of  transforme-
ren. Het nieuwe bij Huyghe is relatief: hij mixt, zoals Von 
Hantelmann ook aangeeft, een conceptuele aanpak met 
strategieën uit de land art en uit contextueel werk als dat 
van Buren, terwijl hij eveneens technieken herneemt uit 
zijn eigen oeuvre. Dat Untilled en After ALife Ahead vanzelf  
tot stand komen, als bio- of  ecologische processen, is een 

claim die ook op pakweg Blanche-Neige Lucie werd geprojec-
teerd (of  op het urinoir van Duchamp): de kunstenaar richt 
enkel de aandacht op iets wat anders, onterecht, onopge-
merkt was gebleven. Huyghes ‘ecosystemische’ periode is 
niet meer, maar ook niet minder, dan een artistieke reactie 
op wat ons de afgelopen jaren steeds meer, en steeds urgen-
ter, is gaan bezighouden: het milieu, de natuur, technologie 
en big data – thema’s die zowel verbonden als overschaduwd 
worden door de vraag of  het mensdom het in de toekomst 
niet beter wat kalmer aan zou doen.
 Dat besluit neemt Huyghe als kunstenaar vooralsnog niet, 
getuige ook de indrukwekkende machinerie die zijn bezighe-
den ondertussen schraagt: dit boek besluit met een lijst van 
ongeveer vijfhonderd donateurs en ‘corporate members’, 
gaande van Michael Bloomberg (de man die recent nog het 
presidentschap van de VS wou kopen), tot aan Google en 
Laurent Perrier. In de loop van 2020 zal UUmwelt te zien zijn 
in LUMA in Arles. Maja Hoffmann, president van de LUMA 
Foundation en achterkleindochter van de oprichter van het 
Zwitserse big pharma-bedrijf  Roche, roemt in de inleiding 
Huyghe als ‘een kunstenaar wiens methodes verschillende 
onderzoeksvelden overstijgen’ – een uitspraak die een echo 
vindt in het tweede voorwoord, van Serpentine-directeur 
Obrist: ‘Zijn werk heeft bijna elk aspect van het maken van 
kunst in vraag gesteld.’ Bijna? Eén aspect stelt Huyghe niet 
in vraag: de kapitaalstromen en de financiële systemen die 
zijn oeuvre, net als de rest van de wereld, mee bepalen. En 

Pierre Huyghe, Untilled (Liegender Frauenakt), 2012
Documenta 13, Kassel, 2012 

The Xerox Book. Carl Andre, Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Robert Morris, Lawrence Weiner. 
Est.: € 2400-2600     

WORKS ON PAPER

KIJKDAGEN OP AFSPRAAK VANAF 5 JUNI
VEILINGEN 22 23 24 JUNI

VEILINGHUIS 
BERNAERTS 

Verlatstraat 18 
2000 Antwerpen

www.bernaerts.be 
info@bernaerts.be 

+32 (0)3  248 19 21

Een luxe-exemplaar van ‘Bezette Stad’ en een opdrachtexemplaar van ‘De Trust der Vaderlandsliefde’: Paul van Ostaijen is aan zet 
op onze volgende veiling, net zoals Thierry de Cordier. Van hem brengen we vier zeldzame uitgaven op veiling, ‘Mes Ecrits Vol. 1’ en 
‘Mes Ecrits Vol. 2’, telkens in een ‘gewone’ én een luxe-uitgave. Ook zijn ‘Inktbloeding’ editie zal worden aangeboden. 

Omtrent de Antwerpse ‘Happenings’ uit de jaren ‘60 bieden we naast enkele zeldzame af� ches ook de eerste drie nummers van het 
gestencilde tijdschrift ‘Happening News’ aan. In 1970 brengt de legendarische Brusselse galerij MTL een tijdschrift uit dat bestaat 
uit vijf losse nummers. Het nummer uit oktober 1970 bevat een originele penseelafdruk van Niele Toroni. Een volledige set komt 
haast nooit op de markt, wij geven u de kans op deze veiling.

Uit datzelfde conceptuele tijdperk komt ook het legendarische ‘Xerox’ boek, uitgegeven in 1968 door Seth Siegelaub en verzamelaar 
Jack Wendler. ‘Walls Paper’, dé boekuitgave van Gordon Matta-Clark, verschijnt eveneens op veiling. Marcel Broodthaers mag 
uiteraard niet ontbreken en is aanwezig met enkele uitgaven en ephemera zoals ‘Lettre ouverte’ uit 1972 en een merkwaardig 
handgeschreven document. 

Voorts is er ook een ruime keuze aan gesigneerde Panamarenko ephemera, uitgaven en catalogi. 

live.bernaerts.eu

◀

Pierre Huyghe, After ALife Ahead, 2017
Skulptur Projekte Münster, 2017
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Galerie  Galerie  
S & H S & H 
De BuckDe Buck
Zuidstationstraat 25 09 225 10 81
di, vrij, za 15:00–18:00  
 gesloten: zon- en feestdagen, januarie, 
februari, juli, augustus
www.galeriedebuck.be
www.siegfrieddebuck.be

What we do is secret
Hans Defer en Mathieu Hans Defer en Mathieu 
LobelleLobelle

t/m 10/06

Fotokabinet: Hanne Lamon /  Hanne Lamon / 
Ingrid De MecheleerIngrid De Mecheleer

t/m 10/06

Pascal Platel voorstelling 
van haar boek

13/06–14/06

Kunstenaars van de Galerie 
die hebben meegewerkt 
aan het boek “Le parole, 
le immagini del desiderio”

juli-augustus

Hedendaagse juwelen 
en objecten van 
Siegfried De BuckSiegfried De Buck

Permanent

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

Bonanza
Veerle BeckersVeerle Beckers

t/m 28/06

Joris GhekiereJoris Ghekiere
18/07–16/08

S.M.A.K.S.M.A.K.
Jan Hoetplein 1 09 323 60 01
di–vr 09:30–17:30 za–zo 10:00–18:00
smak.be

EXIT
Kris MartinKris Martin

t/m 03/01/2021

The Sun is My Only Ally
Charbel-joseph H. BoutrosCharbel-joseph H. Boutros

t/m 11/10

From the Collection
– Poetic Faith t/m 11/10
– Museum for a Small City 

/ Rebuild by Richard 
Venlet t/m 21/02/2021

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

Edities van Pavel Braila,  Pavel Braila, 
Hedwig Brouckaert, Patrick Hedwig Brouckaert, Patrick 
Conrad, Lee RanaldoConrad, Lee Ranaldo
juni–augustus open 
op afspraak.

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

Territorium
Philippe Van SnickPhilippe Van Snick

Info omtrent heropening 
van de tentoonstelling:  
www.kioskgallery.be

croxhapoxcroxhapox
croxhapox.org

Beuys Gardens: Im Garden 
Beuys: In de tuin van 
Joseph Beuys 
crox 585
Window project with newly Window project with newly 
created art editions. A gradual created art editions. A gradual 
spread of locations in- & spread of locations in- & 
outside Ghent. ON VIEW outside Ghent. ON VIEW 
René Van Gijsegem, Joel René Van Gijsegem, Joel 
Verwimp, Frank&Robbert Verwimp, Frank&Robbert 
Robbert&Frank, Peter Robbert&Frank, Peter 
Morrens, Ria Bauwens, Morrens, Ria Bauwens, 
Lore SmoldersLore Smolders
COMING SOON 
or more or less soon: 
Sacha Eckes, Ann Sacha Eckes, Ann 
Vandersleyen, Rémie Vandersleyen, Rémie 
Vanderhaegen, buren, Thomas Vanderhaegen, buren, Thomas 
Karz, Aaron Daem, Jan Op Karz, Aaron Daem, Jan Op 
de Beeck, Vincent de Roder, de Beeck, Vincent de Roder, 
Jeroen Frateur, Lieve D'hondt, Jeroen Frateur, Lieve D'hondt, 
Renée PevernagieRenée Pevernagie

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

Syllabus
Jesse Jones Jesse Jones 

t/m 13/09

From scratch to scratch 
Curatorial studies at KASK

t/m 28/06

Cruelest of the Seas
Sanam KhatibiSanam Khatibi

04/07–13/09

Spatial intervention 
KHG#03
Olivier GoethalsOlivier Goethals

04/07–13/09

Endless Exhibition – still on 
view: Charlotte Stuby, Jesse Charlotte Stuby, Jesse 
Jones, Joëlle Tuerlinckx, Jones, Joëlle Tuerlinckx, 
Nina Beier, Rudi Guedj, Nina Beier, Rudi Guedj, 
Olivier Goethals, Egon Van Olivier Goethals, Egon Van 
Herreweghe & Thomas Min, Herreweghe & Thomas Min, 
Steve Van den Bosch, Prem Steve Van den Bosch, Prem 
KrishnamurthyKrishnamurthy
Syllabus Reading group 
Other women’s Flowers, 
Jesse Jones and Sigrid 
Vertommen (UGent)

registration: info@kunsthal.gent
05/06, 20:00 online

Waregem

BE PARTBE PART
Westerlaan 17 056 62 94 10 
Open op afspraak:
20/05–30/06: wo,do,vr, zo: 11:00–17:00
01/07–31/07: do,vr,zo: 13:00–17:00
Tijdslot reserveren via  
www.bepartexhibitions.be  
of +32 56 62 94 10 
www.bepartexhibitions.be

BREADCRUMBS
Frank&Robbert Frank&Robbert 
Robbert&FrankRobbert&Frank

t/m 29/11

BBruthausruthaus  
GalleryGallery
Molenstraat 84 
0473 63 69 63 
vr–za op afspraak via  
joris.vander.borght@bruthaus.be /  
0473 63 69 63
zo vrij te bezoeken tussen 14:00–18:00
www.bruthausgallery.be

Newspace - Frontspace - 
Showcase 
Avant La Lettre, un Dialogue 
sans mots entre trois
Les Monseigneurs & Damien Les Monseigneurs & Damien 
De lepeleire De lepeleire 

07/03–07/06
Nocturne op afspraak: 06/06, 
20:00–24:00
Finissage: 07/06, 14:00–18:00

Showcase & Claessens 
Canvas 
Carbon Copy - in situ 
installations
Willem BoelWillem Boel

07/03–07/06
Nocturne op afspraak: 06/06, 
20:00–24:00
Finissage: 07/06, 14:00–18:00

Otegem

GALERIE GALERIE 
10 A10 A
Zolderstraat 10a 0495 57 60 31
za–zo 14:00–18:00 of op afspraak
galerie10a.be

Bieke Depoorter, Lara Bieke Depoorter, Lara 
Gasparotto, Titus SimoensGasparotto, Titus Simoens

t/m 26/07

STIR - Grafisch werk en 
klein sculptuur 1999–2020
Johan Tahon Johan Tahon 

12/09–31/10 

Wetteren

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

Voor het programma juni-
juli: raadpleeg de website 
www.loods12.be

Deinze

Galerie Galerie 
D’ApostrofD’Apostrof
Pastoriestraat 59 0494 53 45 66
Uitzonderlijk enkel open op  
zo 15:00–18:00 en na afspraak
www.dapostrof.be

GEOGE MEERTENS GEOGE MEERTENS 
Waar we zijn / Where we areWaar we zijn / Where we are
WIM NIVALWIM NIVAL

t/m 07/06

DEURLE

Museum Museum 
Dhondt-Dhondt-
DhaenensDhaenens
Museumlaan 14 09 330 17 30
wo–zo, 10:00–17:00
www.museumdd.be

7de Biënnale van 
de schilderkunst - 
Binnenskamers /  
Huis clos / Inner Spaces

i.s.m. mudel (Deinze), Roger Raveel 
Museum en gemeente  
Sint - Martens - Latem
26/07–18/10

KORTRIJK

BE PART BE PART 
KORTRIJKKORTRIJK
Paardenstallen
Korte Kapucijnenstraat z/n & Broelkaai 6
www.bepartexhibitions.be

Instant Light
Benoît van InnisBenoît van Innis

Kortrijk 1302, Dormitorium, 
Begijnhof, 8500 Kortrijk
06/09–18/10
www.bepartexhibitions.be

Stoet
Klaas RommelaereKlaas Rommelaere

i.s.m. Texture, Museum over Leie en 
Vlas, Noordstraat 28, 8500 Kortrijk
04/10–31/1/2021
www.texturekortrijk.be

The Black Sun
Ruben BellinkxRuben Bellinkx

i.s.m BUBOX, Paardenstallen, 
Korte Kapucijnenstraat z/n en 
Broelkaai 6, 8500 Kortrijk
17/10–20/12
www.bepartexhibitions.be

Hedendaagse kunst 
Gent

regio Gent
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ook dat is nieuw noch inconsequent: een dergelijk ‘onder-
zoeksveld’ heeft zijn artistieke radar altijd al links laten lig-
gen. Christophe Van Gerrewey

p Rebecca Lewin, Natalia Grabowska, Anne Stenne (red.), 
Pierre Huyghe, Londen, Koenig Books, 2019, ISBN 
9783960987093.

Experimentele woningbouw in Nederland 19681980. 
In een voorwoord stelt Rijksbouwmeester Floris Alkemade 
dat dit boek ‘inspiratie [kan] bieden aan huidige ontwer-
pers’. De auteurs, Marcel Barzilay, Ruben Ferwerda en 
Anita Blom, documenteren de resultaten van het bijzonde-
re, door de overheid geleide programma Experimentele 
Woningbouw dat tussen 1968 en 1980 liep in Nederland. 
Met dit initiatief  wou oud-minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening W.F. Schut experimenten in de 
woningbouw juridisch en financieel faciliteren, in de hoop 
het beleid en de bouw op een bredere schaal te stimuleren. 
Volgens Alkemade zijn de resultaten van dat beleid vandaag 
meer dan ooit relevant omwille van de ‘huidige woning-
bouwopgave van 1 miljoen woningen’.
 De Belgische lezer wordt er vanaf  het voorwoord aan her-
innerd hoe anders de planningsgeschiedenis, en bijgevolg de 
huidige context, in Nederland is. Waar in België, het ‘lelijkste 
land ter wereld’ zoals Renaat Braem het in zijn pamflet uit 
1968 omschreef, de kakofonie heerste, moest in Nederland 
het programma Experimentele Woningbouw het hoofd bie-
den aan de problematische monotonie van de naoorlogse 
hoogbouwarchitectuur, in het bijzonder de alomtegenwoor-
dige galerijflat. Er bestond zelfs een medische term voor de 
veronderstelde psychische gevolgen van deze typologie op 
bewoners: flatneurose. De overheid besloot om via een 
gecentraliseerd architectuurbeleid het welzijn van haar bur-
gers te verbeteren, zo stellen de auteurs.
 Het programma leidde tot een aantal ‘fotogenieke’ resul-
taten, zoals De Vier Vierkanten in Alkmaar-Noord van Abe 
Bonnema, Zonnetrap in Rotterdam van architectenecht-
paar Hartsuyker-Curjel, en Couperusduin in Den Haag van 
Sjoerd Schamhart. Toch ziet de bulk van de resultaten er 
naar hedendaagse smaak niet bijzonder sexy uit, en dat 
weten de auteurs van dit boek ook. Ze halen de kritiek van 
Carel Weeber aan: hij typeerde de woonwijken uit de jaren 
zeventig in Nederland als ‘de nieuwe truttigheid’, en ver-
wees naar de Stichting Experimentele Woonvormen als de 
‘stichting nieuwe dakvormen’. Daar kan terecht tegen wor-
den ingebracht dat de waarde van deze 64 projecten ligt in 
de ‘woonkwaliteit en het gebruik’ eerder dan in de ‘vormge-
ving’. Het straffe aan deze projecten is in de meeste gevallen 
hun typologische vernieuwing, en het feit dat ze überhaupt 
gerealiseerd werden.

Het is dan ook nauwelijks te begrijpen dat de algemene pre-
sentatie van de projecten niet vanuit die vaststelling ver-
trekt. De woningcomplexen worden voorgesteld op basis 
van factsheets, met een klein inplantingsplan op stedelijke 
schaal, een adres, een beschrijving en foto’s. Grondplannen 
zijn schaars en doorsneden haast afwezig. Foto’s – hoe 
waardevol ook – bieden onvoldoende informatie om de ont-
werpprincipes en werking van de woningcomplexen te 
begrijpen. Door hun hiërarchie leggen de beelden juist wél 
de nadruk op de vormgeving, en door het gebrek aan plan-
tekeningen worden de teksten té beschrijvend: pragmatisch 
en informatief, inclusief  maatvoeringen en materiaalge-
bruik, en niet bepaald lyrisch dus. In de meeste gevallen 
adresseren ze wel concrete en hedendaagse ontwerpuitda-
gingen zoals autovrije woonstraten, de articulatie van over-
gangen tussen private en publieke ruimtes, splitlevelwonin-
gen, lange smalle percelen, ‘flexibele’ plannen en woningen 
voor alleenstaanden (die bij een project in Hilversum de 
mooie naam ‘kamerhuizen’ meekrijgen). Daarnaast ligt de 
nadruk in de teksten wel degelijk op de woonervaring; er 
wordt zonder al te veel schroom of  ironie geschreven over 
‘gevoelens van geborgenheid’ en een ‘gewild buurtje’. Soms 
krijgt die eenvoud echter humoristische trekjes: over het 
project Nieuwe Herengracht in Amsterdam schrijven de 
auteurs: ‘De daktuin als plek voor ontmoeting bleek de eer-
ste jaren niet goed te functioneren; daarvoor was het naast-
gelegen café beter geschikt.’ 
 Het is interessant dat de gerealiseerde projecten, hoewel ze 
onderling variëren in kwaliteit, volledig worden gedocumen-
teerd. De betere projecten worden extra in de verf  gezet, maar 
dat neemt niet weg dat deze inclusieve aanpak leerrijk is. Uit 

de individuele projecten vallen lessen te trekken op vlak van 
ontwerp, uit het algemeen overzicht op vlak van beleid.
 In dat laatste opzicht is de definitie van ‘experimenteel’ 
zowel toen als vandaag cruciaal. Om de minister te advise-
ren over welke projecten al dan niet een predicaat 
Experimentele Woningbouw verdienden, werd in 1968 een 
commissie opgezet met verschillende actoren uit de bouw, 
van technici tot sociologen. Ze hanteerden de brede catego-
rieën ‘woning, woonvorm en woonomgeving’ als mogelijk 
experimentele aspecten, en het is dan ook niet verwonder-
lijk dat er niet altijd consensus ontstond. De auteurs (zoals 
de minister destijds) geloven echter dat het experimentele 
aspect, in welke uiting dan ook, moest dienen als ‘hefboom’ 
voor bredere maatschappelijke verandering. Volgens 
Barzilay, Ferwerda en Blom is dat ook het geval geweest: 
mede dankzij Experimentele Woningbouw werden er vanaf  
de jaren zestig geleidelijk aan meer zogeheten woonerf- en 
bloemkoolwijken dan stempelwijken gebouwd. Daarmee 
weerleggen ze de kritiek dat het beleid slechts ‘een druppel 
op de hete bakplaat’ is geweest. 
 De bedoeling en legitimatie van het maken van uitzonde-
ringen voor ‘experimenten’ was dus hun invloed op de norm. 
Het idee van de uitzondering houdt echter onvermijdelijk 
een spanning in, die de auteurs niet rechtstreeks benoemen, 
maar die vervat zit in een welsprekend citaat van architect 
Paul de Ley, die in de jaren zeventig een project realiseerde in 
Amsterdam: ‘Het is triest dat de bouw zo verarmd is dat nor-
male dingen experimenteel worden genoemd.’
 Experimentele woningbouw in Nederland 1968-1980 legt 
een reeks belangrijke vragen op tafel, maar reikt de lezer niet 
voldoende informatie aan om zelfstandig een mening te vor-

Abe Bonnema, De Vier Vierkanten, Alkmaar-Noord, 1980 Hartsuyker-Curjel, Zonnetrap, Rotterdam, 1979

OPENING 
                     19.9.2020, 17:00-19:00

        MIDNIGHT     SANDRA MUJINGA

20.9.-13.12. 2020

Vleeshal, Markt 1, Middelburg
      Open: wo-vr 13:00-17:00 & 
                               za-zo 11:00-17:00
  vleeshal.nl

27.06.–23.08.2020 
Opening 27.06.2020, 18.00

A Tale of A Tub
Justus van Effenstraat 44, Rotterdam

Solo Exhibition 
by Antye Guenther

Group exhibition with
Gaëlle Choisne,

Jean Rouch, Markus Selg, 
Floris Schönfeld 

and Natalia Sorzano
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Marcel Berlanger
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 THE PARROTS
 Exhibition
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summer 2020
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men. Voor sommige woningbouwprojecten kan dit boek die-
nen als een opstap naar uitgebreider onderzoek. Er valt onge-
twijfeld meer te leren van de bewoners van De Vier Vierkanten 
die succesvol protesteerden tegen een ambitieloze projectont-
wikkelaar, uit het gebruik van de opzettelijk overmaatse trap-
penhallen in de Utrechtse ‘Experimentele flats’, of  uit de 
Kasbah, het complex van paalwoningen in Hengelo, waar 
architect Piet Blom kippen en mensen in harmonie zag 
samenleven. Het zijn casestudy’s die ontwerpers tot inspiratie 
kunnen dienen, zoals Alkemade stelt, maar ook beleidma-
kers mogen zich aangesproken voelen. Wat voor beleid is er 
vandaag nodig om ‘normale’ experimenten in de woning-
bouw mogelijk te maken? Beatriz Van Houtte Alonso

p  Marcel Barzilay, Ruben Ferwerda, Anita Blom, 
Experimentele woningbouw in Nederland 1968-1980. 64 
gerealiseerde woonbeloften, Rotterdam, nai010, 2019, ISBN 
9789462085343.

Carel Blotkamp. The End: Artists’ Late and Last Works. 
Door zijn laatste werk werd renaissancekunstenaar Rafaël 
een soort godheid. Toen hij op zijn 37e verjaardag onver-
wachts aan een ziekte stierf, was hij bezig aan een altaar-
stuk voor de kathedraal van Narbonne. Het doek Trans-
figuratie (1520) verbeeldt het nieuwtestamentische verhaal 
waarin Jezus met drie van zijn apostelen op een berg staat. 
Uit een stralende wolk klinkt een stem die Jezus zijn ‘geliefde 
Zoon’ noemt. Aangezien het ook nog eens Goede Vrijdag 
was toen Rafaël stierf, was de vergelijking met Jezus snel 
gemaakt: de mens Rafaël mocht ons zijn ontnomen, maar 
in zijn magistrale laatste werk zou de kunstenaar eeuwig 
voortleven, net als de Zoon Gods.
 Zo reconstrueert de Nederlandse kunstenaar en emeritus 
hoogleraar moderne kunst Carel Blotkamp de aanvankelij-
ke receptie van Rafaëls Transfiguratie in The End: Artists’ Late 
and Last Works. Blotkamps fascinatie voor de latere en laat-
ste werken van kunstenaars begon met een essay in nr. 83 
van De Witte Raaf. Nu is er een compleet boek, uitgegeven 
als een soort kleine catalogus, rijkelijk geïllustreerd met 
afbeeldingen van de werken waarover Blotkamp schrijft. 
Naast een hoofdstuk over Rafaëls laatste werk, dood en 
Nachleben, bevat The End een soortgelijk hoofdstuk over 
Mondriaan. Elk van die casussen wordt voorafgegaan door 
een breder kunsthistorisch deel: over de dood in het werk 
van allerhande kunstenaars door de eeuwen heen, én over 
de late en laatste werken van weer andere kunstenaars. 
Blotkamps aandacht gaat steeds uit naar het vaak mythi-
sche statuut dat aan het latere werk van een kunstenaar, in 
het bijzonder diens allerlaatste werk, wordt toegedicht. 
 Terwijl tijdgenoten bij de late Rembrandt zowel oubollig-
heid als ouderdomsverslapping vaststelden, werd aan het 
begin van de twintigste eeuw de term Altersstil geïntrodu-
ceerd. Die benoemde (en roemde) juist de hoogst expressie-
ve laatste fase van veel kunstenaars: ‘Er werd gedacht dat 
kunstenaars in hun late werk alle pretentie en oppervlakki-
ge virtuositeit hadden laten vallen en in plaats daarvan die-
pere, metafysische lagen van het menselijk bestaan waren 
binnengedrongen om uiteindelijk een nieuw expressieni-
veau te bereiken.’ Het latere werk, meenden kunstcritici, is 
niet alleen het resultaat van talent, maar ook van rijpheid 
en ervaring. Kunstenaars op leeftijd zouden via hun werk 
pas echt een inkijkje bieden in hun ziel, die in dat werk 
zodoende eeuwig zou voortleven. 
 Die conserverende kracht wordt nog het vaakst toege-
schreven aan de portretkunst. Blotkamp bespreekt Portret 
van een man door Jan van Eyck uit 1432. Op de voorgrond 
van het doek staan de woorden ‘Léal Souvenir’ geschilderd, 
Oudfrans voor ‘getrouwe herinnering’. Uit deze woorden, 
schrijft Blotkamp, leidden verschillende kunsthistorici af  
dat het doek een man afbeeldt die echt heeft bestaan; geen 
tronie, zoals in de middeleeuwen gebruikelijk was. Blotkamp 
bespreekt een aantal pogingen van kunsthistorici om te 
achterhalen wie de man op het doek moet zijn geweest. Zo 
beargumenteerde de kunsthistoricus Erwin Panofsky uit-
voerig dat het om een musicus aan het Bourgondische hof  
moest gaan. Maar veel bijval kreeg hij niet, op het doek 
stond namelijk geen instrument afgebeeld. 

Hoewel Van Eyck zijn Portret van een man als beginnend 
kunstenaar schilderde en het dus geen laat werk betreft, is 
het duidelijk waarom Blotkamp er aandacht aan schenkt. 
Het is hem, net als in de rest van zijn boek, te doen om de 
plek waar mythes worden geboren: het Nachleben of  de 
receptie van het werk. Dat men het niet eens wordt over de 
identiteit van de man, bewijst namelijk dat hij voortleeft in 
de eindeloze discussies erover; in de receptie van het portret 
dus – en niet zozeer in het werk zelf. Dit geldt voor alle por-
tretkunst. Want zoals Maurice Blanchot benadrukt in ‘Les 
deux versions de l’imaginaire’, een reflectie op de aard van 
verbeelding en beeltenissen, herbergt een beeltenis hele-
maal niet de aanwezigheid van wie of  wat is afgebeeld. Een 
beeltenis (in dit geval een portret) is namelijk niet de afge-
beelde zelf, maar slechts diens afbeelding, en herbergt daar-
om hooguit diens afwezigheid.
 Sommige portretten verbeelden uitdrukkelijk een (naken-
de) afwezigheid. In 1879 schilderde Monet zijn vrouw 
Camille vlak voordat ze overleed, haar gezicht nog net oplich-
tend uit de lakens. De Zwitserse schilder Ferdinand Hodler 
legde zelfs de verschillende stadia van de aftakeling van zijn 
geliefde vast. Op een van de doeken zien we haar hele lichaam 
op bed liggen – haar profiel, merkt Blotkamp op, echoot de 
bergketen die Hodler vaak schilderde. Van Goghs ‘laatste’ 
schilderij, een zwerm kraaien die opstijgt uit een korenveld, 
verbeeldt zijn eigen naderende einde. Althans, dat is wat men 
er graag in ziet: inmiddels weten we dat Van Gogh later nog 
een doek met (veel minder symbolische) boomwortels schil-
derde, maar dat heeft weinig aan de mythische status van 
Korenveld met kraaien (1890) afgedaan.
 Soms, zo laat Blotkamp zien, bepaalt niet het werk hoe 
een kunstenaar na zijn dood herinnerd wordt, maar bepaalt 
de dood hoe het werk de geschiedenis ingaat. De Duitse 
schilder Paula Modersohn-Becker stierf  drie weken na de 
geboorte van haar eerste kind, zonder het kraambed te heb-
ben verlaten. Ze was een van de eersten die moederschap tot 
thema van haar artistieke praktijk had gemaakt; door haar 
dood kregen haar doeken een lugubere connotatie. Iets ver-
gelijkbaars geldt voor de Cubaans-Amerikaanse kunste-
naar Ana Mendieta. In haar werk thematiseerde ze vaak 
het geweld tegen vrouwen – totdat ze, na een ruzie met haar 
partner Carl Andre, door een val uit het raam om het leven 
kwam. De advocaten die beweerden dat het om zelfmoord 
ging, schroomden niet om interpretaties van haar werk als 
bewijs aan te voeren.
 Hoe verschillend de omgang van alle besproken kunste-
naars, critici en kunsthistorici met de dood ook is, Blotkamp 
legt met zijn rijke en elegant geschreven studie naast die 
verscheidenheid ook een universeel mechanisme bloot. 
Kunstenaars leven niet zozeer voort in hun laatste werk; 
het is veeleer zo dat met de dood van een kunstenaar ook 
diens mogelijkheid om te sterven, om echt met rust te wor-

den gelaten, ‘sterft’. Het werk, en in het bijzonder het laatste 
werk, zal tot in de eeuwigheid, middels onvermijdelijke 
interpretaties en mythevormingen, nieuw leven worden 
ingeblazen. Maar zolang er vakmensen zijn die de vorming 
van die mythes vervolgens in kaart brengen, is dat mis-
schien niet zo’n betreurenswaardig lot. Kim Schoof

p  Carel Blotkamp, The End: Artists’ Late and Last Works, 
Londen, Reaktion Books, 2019, ISBN 9781789141313.

A Critical History of  Media Art in the Netherlands: 
Platforms, Policies, Technologies. Een boek over media-
kunst in Nederland vanaf  1985 doet twee vragen rijzen: 
hoe positioneert mediakunst zich binnen de beeldende kun-
sten, en waarom deze kunstvorm geografisch afbakenen 
wanneer de kunstwereld vanaf  de jaren tachtig alleen maar 
verder is geïnternationaliseerd? Recente publicaties laten 
zien dat de opkomst van videokunst in de jaren zeventig 
vaak een lokale aangelegenheid was, in nauw contact met 
internationale tendensen. In De magnetische tijd: videokunst 
in Nederland 1970-1985 uit 2003 tonen samenstellers 
Jeroen Boomgaard en Bart Rutten hoe deze geschiedenis 
zich in Nederland voltrok (De Witte Raaf nr. 105). A Critical 
History of  Media Art in the Netherlands, onder redactie van 
Sanneke Huisman en Marga van Mechelen, kan gezien 
worden als het vervolg. Het jaar 1985 is het beginpunt, en 
de focus ligt op mediakunst.
 Een twintigtal essays, geschreven door verschillende the-
oretici, critici, kunstenaars en organisatoren, zijn verspreid 
over zes delen. Elk deel belicht een segment van het media-
kunstlandschap, gaande van video- en internetkunst tot 
vj-cultuur en teletekstkunst – een benadering die voor ver-
schillende perspectieven zou kunnen zorgen, maar in deze 
publicatie enigszins tegenvalt. Het zijn vooral beschrijvende 
teksten die een casus of  een moment uit de Nederlandse 
mediakunstgeschiedenis bespreken. Echt kritisch over het 
medium en de scene worden de teksten nooit – een voor-
spelbaar gevolg wanneer insiders over hun eigen geschiede-
nis en, in sommige gevallen, huidig werkmilieu schrijven. 
 In het eerste en meest uitgebreide deel definiëren Huisman 
en Van Mechelen het begrip mediakunst, en belichten ze 
het overheidsbeleid, de ontwikkeling van instellingen en de 
rol van festivals. Hoewel de inleiding drie pagina’s telt, lijkt 
heel dit eerste deel een introductie. De auteurs raken inte-
ressante gedachten en voorbeelden aan, maar gaan ner-
gens dieper op in. Zo wordt de ontwikkeling van bijvoor-
beeld het World Wide Video Festival erg rudimentair 
beschreven: wat de precieze motivatie was voor de verhuis 
van Den Haag naar Amsterdam en waarom er na 2004 
geen edities meer georganiseerd werden, blijft onbesproken. 
Wel wordt stilgestaan bij het groeiende aantal festivals in de 

Augustas Serapinas
The Space Conductors Are Among Us p.2

P/////AKTPOOL 
Laura Hogeweg part. 2 / 3

P/////AKTSALON
New edition by Katja Mater 
for the P/////AKT Collection

18. June – 26. July. 2020
Thu – Sun, 14 – 18 hrs

Zeeburgerpad 53
1019 AB 
Amsterdam 
www.pakt.nu

Ferdinand Hodler, Valentine Gode-Darel im Krankenbett, 1914 Paula Modersohn-Becker, Zelfportret, 1906
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LLS PaleisLLS Paleis
Paleisstraat 140, 2018 Antwerp

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

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

OPEN RAAM LLS PALEIS
John Körmeling John Körmeling 

21/06, 15:00–18:00
open podium voor u

Eveneens die namiddag voorstelling van zijn editie “nog een 
universele mens”. Deze multiple met telkens unieke afmetingen 
wordt op maat gemaakt na opgave ooghoogte en naam van de 
persoon. Gesigneerd en gedateerd.
Covid-19 maatregelen volgend, kan bezoek tot 5 juli enkel 
na afspraak op info@llspaleis.be van donderdag t/m zondag 
tussen 14 en 18 uur.

Middelheim-Middelheim-
museummuseum

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

www.middelheimmuseum.be
tue-sun, 10:00–20:00

Collection Pavilion
In focus: Michel François, Résidence In focus: Michel François, Résidence 
Terrestre (1995)Terrestre (1995)

t/m 16/09
Public Figure #1
Tramaine de SennaTramaine de Senna

Stadspark Antwerp
03/07/20–18/04/21

Axel Vervoordt Axel Vervoordt 
GalleryGallery

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

www.axelvervoordtgallery.com 
sat, 11:00–18:00

Extended: J’efface, et cela apparaît
Angel VergaraAngel Vergara

t/m 22/06
Extended: Tsuyoshi MaekawaTsuyoshi Maekawa

t/m 22/06
New group exhibition: Writing Beyond

t/m 29/08

Zeno X GalleryZeno X Gallery
Godtsstraat 15, 2140 Borgerhout

+32 (0)3 216 16 26
www.zeno-x.com

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

Double Takes - 25 years of collaboration
Marlene DumasMarlene Dumas

t/m 25/07 & 02/09–10/10

CorridorCorridor
Leopoldstraat 55

www.corridorgallery.be
fri–sat, 13:00–18:00 

(and by appointment) 
Ils attendent le sauveur Jésus Christ
Chéri SambaChéri Samba

12/06–09/08
nomaade altaars
Charlemagne PalestineCharlemagne Palestine

Date to be confirmed

Keteleer Keteleer 
 Gallery Gallery

Pourbusstraat 3–5, 2000 Antwerpen
+32 (0)3 283 04 20

www.keteleer.com
wed–sat, 10:00–18:00, sun, 12:00–18:00

Peter LandPeter Land
t/m 07/06

Lawrence CarrollLawrence Carroll
t/m 07/06

Groupshow with all the artists of the 
gallery

Openingsweekend 13–14/06
KETELEER - Bremdonck
Camiel Van BreedamCamiel Van Breedam

Opening 20/06

Eva Steynen.Eva Steynen.
DeviationDeviation((ss))

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

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

(and by appointment) 
Walk around the park II
Egbert Aerts, Michiels Alberts, Christine Egbert Aerts, Michiels Alberts, Christine 
Clinckx, Eline De Clercq, Benoit Félix, Clinckx, Eline De Clercq, Benoit Félix, 
Nick Hullegie, Patrick Keulemans, Nick Hullegie, Patrick Keulemans, 
Johannes Ulrich Kubiak, Michael Johannes Ulrich Kubiak, Michael 
Laird, Fred Michiels, Robert Soroko, Laird, Fred Michiels, Robert Soroko, 
Jan Verbruggen, a.o.Jan Verbruggen, a.o.

Opening: 06/06, 12:00–19:00
11/06–11/07

Micheline Micheline 
Szwajcer Szwajcer 

Verlatstraat 14
2000 Antwerp, Belgium 

 +32 (0)3 237 11 27
 +32 475 44 11 27 

www.gms.be
tue, thu, fri, 10:00–18:00 

(and by appointment) 
Heimo ZobernigHeimo Zobernig

t/m 27/06

AntwerpAntwerp
ArtArt
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jaren tachtig, de ‘evenementialisering’ van het medium en 
de rol van de overheid hierin.
 Parallel aan deze ontwikkeling ontstond er een mentali-
teitsverandering ten opzichte van mediakunst. In de jaren 
zeventig toonde Museumjournaal een grote interesse voor 
nieuwe media, maar onder redactie van Paul Groot volgde 
het blad tussen 1980 en 1989 een andere lijn. Metropolis M 
besteedde vooral aandacht aan schilder- en beeldhouw-
kunst, maar nodigde, opvallend genoeg, Groot uit voor een 
artikel over nieuwe media. Huisman en Van Mechelen 
argumenteren dat dit de ondergeschikte positie van media-
kunst ten opzichte van andere kunstvormen en het toen-
malig kunstdiscours illustreert. Hoewel deze constatering 
belangwekkend lijkt, wordt op deze mentaliteitsverande-
ring en de veranderende positie van mediakunst vanaf  de 
jaren tachtig niet verder ingegaan.
 In een boeiende bijdrage in het derde deel schetst 
Domeniek Ruyters, huidig hoofdredacteur van Metropolis 
M, de opkomst en ondergang van de black box in Nederlandse 
musea. De white cube zou uit het museum verdwijnen, maar 
dat liep anders dan verwacht. Ruyters analyseert de beleids-
keuzes van museumdirecteurs, die in sommige gevallen 
nergens toe hebben geleid of  zelfs werden teruggedraaid. 
Vooral het engagement van Jan Debbaut, Chris Dercon en 
Karel Schampers – ondersteund door curatoren zoals Jaap 
Guldemond, huidig curator in Eye – zorgde voor een extra 
dynamiek op het vlak van nieuwe media en video. Dat het 
museum in de eenentwintigste eeuw geen black box werd, 
betekent niet dat er geen sprake was van een visual turn. 
Bewegend beeld werd ingebed in de tentoonstellingsruimte 
waar het naast andere kunstwerken kon bestaan. Ten 
onrechte wordt filmmuseum Eye in dit verhaal buiten 
beschouwing gelaten, een museum dat uitgedacht en ont-
worpen werd op het hoogtepunt van het geloof  in de black 
box – een ruimte die in Eye succesvol werd ingezet om werk 
van onder meer William Kentridge, Ryoji Ikeda en Chantal 
Akerman te tonen.
 Het meest coherente deel is wellicht het vierde: Angela M. 
Bartholomew, David Garcia, Josephine Bosma en Sandra 
Fauconnier gaan dieper in op de opkomst van net art en digi-
tale kunst. Het wordt duidelijk dat Nederland een voortrek-
kersrol had wat de opkomst van deze nieuwe media betrof. 
In de artistieke en activistische milieus van Amsterdam ont-
stond er interesse voor alternatieve, niet-institutionele 
media. Piraten- en stadszenders gaven zendtijd aan organi-
saties en kunstenaars. Bartholomew bespreekt initiatieven 
die zich richtten op experimentele televisie, met als meest 
sprekende voorbeeld de manifestatie Talking Back to the 
Media uit 1985, een concept van kunstenaars David Garcia 
en Raul Marroquín met bijdragen van klinkende namen als 

General Idea, John Baldessari, Barbara Kruger en Hans 
Haacke. Talking Back to the Media komt in verschillende 
hoofdstukken aan bod, maar wordt vooral uitvoerig bespro-
ken in het afsluitende hoofdstuk door Sven Lütticken. De 
organisatie twijfelde over wat als kunstwerk moest worden 
aanzien: de individuele bijdragen, of  het evenement zelf. 
Ook stelde zich de vraag, zoals steeds bij mediakunst, of  uit-
eindelijk niet het medium eerder dan de boodschap pri-
meert – televisie is bijvoorbeeld een massamedium met heel 
specifieke eigenschappen. Concept en medium zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden.
 Uit de kraakbeweging, die zich aanvankelijk bezighield 
met piratenradio en -televisie, ontstond een hackersscene 
die experimenteerde met het internet. Het is vanuit deze 
groeperingen dat in de jaren negentig de eerste publieke 
internetproviders en platforms als XS4ALL en De Digitale 
Stad (DDS) werden opgericht. Opvallend is dat de pioniers-
fase van het internet in Nederland een stedelijke, hoofdza-
kelijk Amsterdamse aangelegenheid was. Internetpioniers 
kregen bovendien de ruimte en middelen om te experimen-
teren. Kunstenaar Constant Dullaart haalt dit aan als voor-
naamste reden waarom er in Nederland relatief  veel 
mediakunstenaars zijn. Omdat digitale kunst meestal bui-
ten de instituties tot stand kwam, werden webpagina’s en 
programma’s echter zelden in museale collecties opgeno-
men; ze zijn niet of  slecht bewaard. Onvermijdelijk dringt de 
problematiek van preservatie met betrekking tot deze ‘digi-
tale efemera’ zich op.
 Wat blijkt uit A Critical History of  Media Art in the 
Netherlands is dat mediakunst wisselende benaderingen 
kende, vaak afhankelijk van de context. Instellingen en tijd-
schriften besteedden er zijdelings aandacht aan, terwijl 
activisten en kunstenaars geen nood hadden aan institutio-
nalisering van hun nieuwe media. Die ambiguïteit wordt 
weerspiegeld in de veranderende, vaak problematische 
omkadering van mediakunst door het overheidsbeleid: van 
volwaardig kunstwerk over e-culture tot exponent van de 
cultuurindustrie. Het boek doet de titel eer aan door in te 
gaan op de verschillende platforms, policies en technologies, 
maar laat de lezer op zijn honger. De losse delen zijn te 
gefragmenteerd om een volwaardig begrip te krijgen van de 
betekenis die mediakunst had en heeft in Nederland: een 
kritische kunsthistorische duiding en omkadering van het 
medium, die verder gaat dan een beschrijving van verschij-
ningsvormen, ontbreekt.  Godart Bakkers

p Sanneke Huisman, Marga van Mechelen (red.), A Critical 
History of  Media Art in the Netherlands: Platforms, Policies, 
Technologies, Amsterdam, Jap Sam Books, 2019, ISBN 
9789492852144.

Nieuwsberichten
Strategische Visienota Kunsten besteedt meer aan
dacht aan architectuur en beeldende kunst. Na de 
doorgevoerde besparing in 2019 van zes procent op de 
structurele subsidies was het uitkijken naar de wijze waar-
op cultuurminister Jan Jambon de middelen in de toekomst 
zou besteden. De krachtlijnen die zijn beleid vorm moeten 
geven, zijn na te lezen in de Strategische Visienota Kunsten 
die begin april werd gepubliceerd. Opmerkelijk is het voor-
nemen om binnen het kader van ‘een evenwichtige sprei-
ding van de middelen’ aan onder meer beeldende kunsten, 
vormgeving en architectuur meer aandacht te schenken. In 
de huidige verdeling van de structurele subsidies, abstractie 
gemaakt van de ‘grote instellingen’, gaat meer dan 65 pro-
cent van het budget naar theater, muziek en multidiscipli-
nair. Beeldende kunst en architectuur ontvangen samen 
amper zes procent. Studies maken duidelijk dat verschillen-
de kunstvormen moeilijk met elkaar te vergelijken zijn en 
dat een evenredige verdeling van subsidies niet wenselijk is. 
Zo genereren beeldende kunst, design en architectuur in 
een liberale markteconomie vlot eigen kapitaal, terwijl dat 
voor theater (goed voor 28 procent) bijvoorbeeld bijna 
onmogelijk is. Ook zijn er vanzelfsprekend grote verschillen 
in de kosten (personeelskosten, materiële kosten) die de pro-
ductie binnen verschillende kunstvormen met zich mee-
brengt. Is het toevallig dat het nieuwe beleid extra aandacht 
wil besteden aan kunstvormen die meer marktgericht zijn? 
Nog een opmerkelijk punt is de visie die de individuele kun-
stenaar als hoeksteen van het kunstenlandschap en -beleid 
beschouwt. Hoewel het de evidentie zelve lijkt, wordt het 
Vlaamse cultuurbeleid al jarenlang bekritiseerd omdat het 
op dit vlak in gebreke blijft. Jambon wil kunstenaars op 
rechtmatige wijze in verschillende fases van hun carrière 

ondersteunen. Anderzijds zet de minister in op ondernemer-
schap en zelfredzaamheid. Een moeilijke evenwichtsoefe-
ning wordt het in vele gevallen om uit te maken wanneer 
een kunstenaar ondersteuning door de overheid nodig heeft, 
dan wel dient te worden aangepord tot meer ondernemer-
schap. Het maakt nieuwsgierig naar hoe dit deel van het 
beleid vorm zal krijgen. De algemene overtuiging in de huidi-
ge samenleving dat kunst (te) elitair is, voert de minister tot 
de wens naar een kwalitatief  en laagdrempelig kunstenaan-
bod voor kinderen en een brede laag van de bevolking. Kunst 
wordt hier beschouwd als ‘gemeen schaps vormende hef-
boom’. Binnen dit kader wordt het belang van sociaal-artis-
tiek werk benadrukt. De uitgesproken aandacht voor het erf-
goed is een beleidslijn die al lang voorspeld was. Concreet 
leidt die tot een hogere waardering voor kunst die met erf-
goed in wisselwerking treedt, en bij subsidietoekenning zal 
dat gevalideerd worden. Een dergelijke inhoudelijke sturing 
is binnen de Vlaamse cultuurpolitiek ongezien. Dat het nieu-
we beleid graag uitpakt met Vlaamse kunst die internatio-
nale uitstraling heeft, is een evenmin verrassend punt. 
‘Vlaanderen zal excelleren,’ zoals de minister-president het 
graag formuleert. Blijft te bekijken of  dat inderdaad zal luk-
ken op het vlak van cultuurpolitiek. (DM)

Coronacrisis treft cultuursector zwaar: de steun
maatregelen. In Nederland kondigde minister Ingrid van 
Engelshoven aan dat het kabinet driehonderd miljoen euro 
extra beschikbaar stelt om de culturele sector door de zware 
eerste maanden van de coronacrisis te helpen. Ook gaat de 
overheid leningen verstrekken aan onder meer galeries. De 
Nederlandse Galerie Associatie (NGA) wees op de zorgwek-
kende vooruitzichten voor vele galeries, niet in het minst 
omdat een belangrijk deel van de omzet gerealiseerd wordt 
in de maanden maart tot juni. In die periode vinden immers 
belangrijke internationale kunstbeurzen als Art Paris, Art 
Brussels, Art Cologne en Art Basel plaats. De eerste twee 
zijn afgelast. Art Basel is uitgesteld tot september, Art 
Cologne tot november. Het ministerie berekende dat de cul-
turele sector in het geheel door de coronacrisis één miljard 
euro aan inkomsten zal derven tussen 12 maart en 31 mei. 
Van Engelshoven maakt zich sterk dat tijdens de recessie die 
op de crisis volgt de sector geen bezuinigingen hoeft te ver-
wachten. Het extra budget is bedoeld om instellingen van 
vitaal belang te ondersteunen en zo de werkgelegenheid in 
de sector te stimuleren. Kunstenaars die zzp’er zijn kunnen 
anderzijds beroep doen op generieke maatregelen zoals tij-
delijke inkomensondersteuning voor zelfstandigen. Vanuit 
de sector wordt positief  gereageerd op de ingrepen, maar 
tegelijk de twijfel uitgesproken of  ze zullen volstaan om 
iedereen in de sector uit de nood te helpen.
 In Vlaanderen is een noodfonds van tweehonderd mil-
joen euro opgericht voor de sectoren Cultuur, Jeugd, Sport, 
Media, de sierteelt, de mobiliteit en delen van de toerisme-
sector. Hoe dit zal aangewend worden, is nog niet duidelijk. 
Wouter Hillaert en Kobe Matthys richtten zich in het week-
blad Knack tot federaal minister van Werk en Economie 
Nathalie Muylle om haar aandacht te vestigen op de proble-
matische situatie voor vele kunstenaars. Ze wijzen erop dat 
een derde van de kunstenaars ‘vaak of  enkel via ‘sociale 
bureaus voor kunstenaars’ (SBK’s als Amplo, Smart, 
Tentoo) werkt, soms in combinatie met een vaste deeltijdse 
job of  andere statuten als zelfstandige in bijberoep’. De uit-
gewerkte generieke steunmaatregelen houden geen reke-
ning met deze flexwerkers. Hillaert en Matthys berekenen 
dat drie- à vierduizend cultuurwerkers tot zeker eind augus-
tus geen inkomen zullen hebben, onder meer omdat ze niet 
in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid. Als 
oplossing stellen ze voor om dat recht minder strikt te inter-
preteren. Voorts heeft de Vlaamse regering bij de begro-
tingsaanpassing begin april vier miljoen euro vrijgemaakt 
voor een tweede aanvraagronde die als reactie op de corona-
crisis specifiek gericht is op kortlopende beurzen, project-
subsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies 
voor organisaties. Met deze maatregel compenseert minis-
ter van Cultuur Jan Jambon overigens de eerdere besparin-
gen op de projectsubsidies, na het luide protest vanuit en 
gesprekken met de sector. Jambon noemt het een tactische, 
geen strategische beslissing.
 Meer info over onder meer de steunmaatregelen is te vin-
den via kunsten92.nl, kunstenbond.nl, boekman.nl voor 
Nederland en flandersdc.be, kunsten.be, cultuurloket, cjsm.
be voor Vlaanderen.

Procedure voor nieuwbouw M HKA afgeblazen. In 
februari 2018 besloten het Antwerpse stadsbestuur en 
toenmalig cultuurminister Sven Gatz om te investeren in 
een nieuw gebouw voor het Museum voor Hedendaagse 
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385 Ari Marcopoulos Conrad McRae Youth League Tournament 800 + 8 16.5 X 22 cm € 45.00 ISBN 9789492811752 2020

384 Mark Manders The Absence of Mark Manders, Bonnefanten 152 22 X 28.5 cm € 35.00 ISBN 9789072251831 2020

383 Olaf Nicolai  All Our Suns 120 24.5 x 31 cm € 40.00 ISBN 9789492811745 2020

382 Irene Kopelman  Notes on Representation Vol. 1-10 (WITH DRAWING) 10 books 29 x 9 x 22 cm € 350.00 - 2020

381 Jalal Toufic Postscripts 160 p 11.5 x 17 cm € 10.00 ISBN 9789198457162 2020

380 Walid Raad Let’s be honest, the weather helped 200 p 21.5 x 28 cm € 32.70 ISBN 9789492811707 2020

379 Mark Manders Composition with Yellow Verticals 112 p 11.5 x 17 cm €  7.50 ISBN 9789492811714 2020

378 Bart Lodewijks & Jan Kempenaers Kerselare Drawings and Photographs (Part 1) 184 p e-book - - 2019

377 Mark Manders Shadow Studies 144 p 21 x 27 cm € 32.00 ISBN 9789492811660 2019

376 Marc Nagtzaam  Borrowed Space 24 + card 34.5 x 48 cm € 14.00 - 2019

375 Experimental Jetset Full Scale False Scale 280 p 11 x 18 cm € 22.00 ISBN 9789492811677 2019

374 Diego Tonus and Anonymous Fragments of a Conversation with a Counterfeiter 160 p 16 x 24 cm € 28.00 ISBN 9789492811660 2019

Talking Back to the Media, 1985, catalogus
© De Appel, Amsterdam en de kunstenaars
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GALERIE MAURITS GALERIE MAURITS 
VAN DE LAARVAN DE LAAR
Herderstraat 6 Herderstraat 6 
+31 (0)70/364.01.51 +31 (0)70/364.01.51 
wo–zawo–za 12:00–18:00  12:00–18:00 
laatste zo/maand 13:00–17:00laatste zo/maand 13:00–17:00
eerst aanbellen, maximaal 2 personen eerst aanbellen, maximaal 2 personen 
per keerper keer
www.mauritsvandelaar.nlwww.mauritsvandelaar.nl

Tekeningen, werk op papierTekeningen, werk op papier
Martin Assig, Tobias Gerber, 
Ronald Versloot, Dan Zhu

14/06–18/07

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

For the Love of ArtFor the Love of Art
Met o.a. Bob Bonies, Johan de Wit, Frank 
Halmans, Warffemius, Michel Hoogervorst, 
Joncquil

t/m 25/07

Vooralsnog open op vrijdag, 
zaterdag 12:00–17:00 en iedere 
zondag 13:00–17:00.
Check de openingstijden svp 
op de website van de galerie.
Aangezien deze ivm covid 
kunnen veranderen.

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

Entre ’21Entre ’21
Ruimtelijke installatie van Pim Voorneman
in kader van het initiatief Unlocked/
Reconnected + privé collectie accenten 
in de achterruimte

01/06–12/07

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

Theodore’s DreamTheodore’s Dream
Mattia Denisse

t/m 16/08

A Variable Number Of ThingsA Variable Number Of Things
Cesare Pietroiusti

t/m 22/02

Rethinking the EmbassyRethinking the Embassy
Eindhoven University of Technology

t/m 01/08

Alphabetum VIAlphabetum VI
Free Emoji

t/m 16/08

Spinoza and the Arts / CirclesSpinoza and the Arts / Circles
Reading and discussion hosted by 
Baruch Gottlieb

28/06/2020, 26/07/2020, 23/08/2020

Architectuur rondleidingenArchitectuur rondleidingen
Former American Embassy by Marcel Breuer

ThuistezienThuistezien
Daily online section

Kunst Antwerpen (M HKA). Die beslissing viel nog geen 
jaar nadat het museum een transformatie van 1,3 miljoen 
euro had ondergaan die het in stelling moest brengen voor 
zijn rol van ‘internationale ambassadeur van de Vlaamse 
beeldcultuur’, met onder meer grotere aandacht voor de 
collectie (zie Dirk Pültau in De Witte Raaf  nr. 189, die deze 
operatie ‘de duurste reclamecampagne ooit uit de geschie-
denis van de Vlaamse kunstwereld’ noemde). Voor het nieu-
we gebouw, dat tegen 2024 had moeten verschijnen op de 
site Zuidersluis, vlak bij de huidige locatie, werd een budget 
van 65 miljoen euro vrijgemaakt. Het zou dubbel zo groot 
zijn als het huidige onderkomen, waardoor het M HKA ein-
delijk in een volwaardige collectiepresentatie zou kunnen 
voorzien. Het onder Gatz ingezette traject, met onder meer 
een architectuurwedstrijd, zou door de nieuwe cultuurmi-
nister Jan Jambon worden voortgezet, zo liet deze verstaan 
in zijn beleidsnota van november 2019. Voor het einde van 
de huidige regeerperiode, zo plande Jambon, moest de bouw 
van het museum beginnen. In maart, amper vijf  maanden 
later, volgde het opmerkelijke nieuws dat de procedure 
wordt afgebroken. Officieel luidt het dat de jury van de 
architectuurwedstrijd niet tot een unaniem oordeel kon 
komen omtrent de in overweging genomen ontwerpvoor-
stellen van het Brits-Belgische team Caruso St John 
Architects & 51N4E en het Japanse architectenbureau 
SANAA. Niet de kwaliteit van de voorstellen, wel een voort-
schrijdend inzicht in de noden van M HKA zou daarvan de 
oorzaak zijn. Het kabinet communiceert niet over wat die 
plots opgedoken nieuwe noden inhouden. Die zullen moe-
ten blijken wanneer een nieuwe procedure wordt opgestart, 
al dan niet met een ‘open oproep’. Aan de afgebroken proce-
dure hangt een prijskaartje van algauw een half  miljoen 
euro. De allesbehalve transparante gang van zaken roept in 
de context van de recente besparingen op het cultuurbud-
get niet alleen veel vragen op, maar veroorzaakt ook onbe-
grip. Vlaanderen bouwt de laatste jaren overigens een slech-

te reputatie op wanneer het gaat om ontwerpvoorstellen 
voor belangrijke culturele instellingen. Zo leidde onenigheid 
over het al dan niet respecteren van de budgettaire grenzen 
tot het afblazen van het oorspronkelijke project voor de 
openbare omroep. De Raad van State verwierp het geselec-
teerde ontwerp van 51N4E voor de verbouwing van het 
Kaaitheater omdat het niet voldeed aan een van de eisen van 
het bestek. Het KMSKA is sinds 2011 dicht voor renovatie- 
en restauratiewerken die veel complexer blijken dan voor-
zien; Manfred Sellink, die in februari in onderling overleg 
met het bestuur opstapte, is vijf  jaar directeur geweest van 
een gesloten museum. Door toedoen van de Vlaams 
Bouwmeester kon geen enkel Belgisch architectenbureau 
deelnemen aan de ontwerpwedstrijd voor de Opera in Gent, 
wat vanuit de architectuurwereld leidde tot de retorische 
vraag of  het dan aan expertise ontbreekt in eigen land. (DM)

Vlaanderen herziet selectieprocedure Biënnale van 
Venetië. Het Vlaamse Departement Cultuur, Jeugd en 
Media heeft besloten om het concept van de bijdrage aan de 
Biënnale van Venetië grondig te wijzigen. In het verleden 
werden doorgaans solopresentaties voorzien van bekende 
kunstenaars. Het Departement beschouwt die aanpak, ook 
al leidde die tot degelijke tentoonstellingen, als eerder con-
servatief. In de plaats legt het nu de nadruk op het curator-
schap. Daarbij wordt expliciet vertrokken vanuit een inhou-
delijk idee, met als doel een bijdrage te leveren aan het 
huidige internationale artistieke discours. Vlaanderen wil 
voor 2021 vertrekken van een doordacht concept, uitge-
werkt door een curator en een (aantal) kunstenaar(s) die 
samen een traject afleggen en elkaar versterken, zo klinkt 
het. Het Departement stelde een jury samen die aan drie tot 
zes curatoren zal vragen om een concept uit te werken en 
dit voor te stellen: Dirk De Wit (voorzitter), Jozefien Van 
Beek, Els Wuyts, Hicham Khalidi, Devrim Bayar, Zeynep 
Kubat, Sofie Van de Velde en Frank Benijts. (kunsten.be)

Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) opent 
Brusselse afdeling. De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
heeft op voorstel van collegeleden Pascal Smet, bevoegd voor 
Cultuur, en Sven Gatz, bevoegd voor Onderwijs, beslist een 
subsidie toe te kennen van 185.000 euro aan het Hoger 
Instituut voor Schone Kunsten (HISK) uit Gent. Het instituut 
kan daarmee een ruimte in de voormalige Gossetfabriek in 
Sint-Jans-Molenbeek verbouwen en inrichten tot een multi-
functionele ruimte met ateliers, werkplaatsen, event- en 
tentoonstellingsruimte. Het HISK zal zijn tweejarige post-
graduaatsopleiding voor beeldende kunstenaars ook in 
Brussel aanbieden, en zal bovendien de nieuwe ruimte ter 
beschikking stellen van professionele kunstenaars, kunst- en 
cultuurorganisaties, de Nederlandstalige academies beeldende 
kunsten en de instellingen hoger onderwijs in Brussel. (vgc.be)

Wissels
M HKA stelt nieuw artistiek team voor. In het kader 
van de voorlopig opgeschorte plannen (zie nieuwsberich-
ten) van de Vlaamse overheid om voor het M HKA een 
nieuw gebouw met volwaardige museuminfrastructuur te 
voorzien, besloot algemeen en artistiek directeur Bart De 
Baere zich volledig toe te leggen op de organisatie daarvan 
en om de dagelijkse artistieke werking over te laten aan een 
nieuw artistiek team. Nav Haq wordt ‘Geassocieerd 
Directeur’. Hij werkt bij M HKA sinds 2012 als ‘Senior 
Curator’ en organiseerde monografische tentoonstellingen 
van onder meer Jos De Gruyter & Harald Thys, Kerry James 
Marshall, Otobong Nkanga, Joseph Beuys, Hüseyin Bahri 
Alptekin en Laure Prouvost. Hij staat in voor de ontwikke-
ling van de artistieke visie van het M HKA voor de komende 
jaren. In zijn nieuwe functie zal hij verantwoordelijk zijn 
voor de afdeling Artistieke Presentaties, waarin het curato-
rieel bureau, het productieteam en De Cinema zijn onderge-
bracht. Anne-Claire Schmitz en Joanna Zielińska zijn aan-
gesteld als de nieuwe ‘Senior Curators’ van het M HKA. 
Schmitz werkte als curator bij Witte de With, was van 2012 
tot 2019 directeur van La Loge in Brussel en ze cureerde de 
tentoonstelling Mondo Cane van Jos De Gruyter & Harald 
Thys voor het Belgisch Paviljoen op de 58e Biënnale van 
Venetië. Zielińska is kunsthistoricus en tentoonstellingsma-
ker, gespecialiseerd in performance en performativiteit. Ze 
was hoofdcurator bij Cricoteka, het Centre for the 
Documentation of  the Art of  Tadeusz Kantor in Krakau, van 
2008 tot 2010 artistiek directeur bij het Znaki Czasu Centre 
of  Contemporary Art (CoCA) in Toruń, en leidde vanaf  2015 
de afdeling Performing Arts in het Ujazdowski Castle Centre 
for Contemporary Art in Warschau. (muhka.be)

AAIR stelt Caroline Dumalin aan als artistiek direc
teur. De Antwerpse kunstenaarsondersteunende organisa-
tie AAIR heeft Caroline Dumalin aangesteld als nieuwe 
artistiek directeur. Dumalin werkte sinds 2012 als curator 
bij Wiels, Centrum voor hedendaagse kunst in Brussel, 
waar ze ook enkele jaren verantwoordelijk was voor het 
residentieprogramma. Ze is auteur en samensteller van 
publicaties, en covoorzitter van AICA België. AAIR onder-
steunt kunstenaars door de verhuur van ateliers en het 
organiseren van internationale uitwisselingen. (aair.be)
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Tentoonstellingsagenda
Adverteerders van De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgeno-
men. Opname van andere initiatieven gebeurt via een steunabonne-
ment (€ 60) voor zes vermeldingen of een abonnement (€ 30) voor 
een eenmalige vermelding.

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

België
Aalst

Netwerk Aalst
❑ ‘Occupie Paradit’ – Alex Cecchetti en 
Laure Prouvost [tot 18/10] 

Antwerpen

Art gallery De Wael 15
❑ Yvan Derwéduwé [11/6 tot 21/7] 

Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
❑ ‘Brick Sculptures’ – Per Kirkeby [tot 
19/9] ❑ Angel Vergara [tot 22/6] 
❑ Tsuyoshi Maekawa [tot 22/6] 
❑ ‘Writing Beyond’ – Henri Michaux, 
Hermann Nitsch, Roman Opalka, Niki de 
Saint Phalle, Ida Barbarigo, Jef 
Verheyen… [tot 29/08] 

B scene
❑ Frank van der Salm [tot 12/7] 

Bernaerts Gallery
❑ ‘Traject’ – Karim Osmani [2/7 tot 2/8] 

Corridor
❑ ‘Ils attendent le sauveur Jésus Christ’ 
– Chéri Samba [12/6 tot 9/8] 

Eva Steynen.Deviation(s)
❑ ‘Walk around the park!’ – Johannes 
Ulrich Kubiak, Benoit Félix, Christine 
Clinckx, Fred Michiels… [11/6 tot 11/7 ] 

FotoMuseum (FoMu)
❑ Stephan Vanfleteren [tot 13/9] 

Galerie Annette De Keyser
❑ ‘connect – disconnect – reconnect’ – 
Nassermann [6/6 tot 3/10] ❑ ‘Resonance 
Room 7’ – Robert Cash, Nassermann, 
Oliviero Rainaldi Francesco Russo, 
ManfreDu Schu, Mariëlle Soons, Lotte 
Vanhamel [6/6 tot 3/10 ] 

Galerie Annie Gentils
❑ ‘Group Show’ – Maria Roosen, Ria 
Pacquée, Filip Francis, Marie Cloquet, 
Herman Van Ingelgem, Marc Rossignol, 
Leo Coopers… [20/6 tot 22/8] 

Galerie Micheline Szwajcer
❑ Heimo Zobernig [tot 27/6] 

Keteleer Gallery
❑ ‘Die dumme Dänen’ – Peter Land [tot 
7/6] ❑ Lawrence Carroll [tot 7/6] 
❑ ‘Groupshow with all the artists of the 
gallery’ [13/6 tot 30/8] ❑ ‘Keteleer 
Bremdonck (Brasschaat): Camiel Van 
Breedam’ [20/6 tot 13/9 ] 

Kunsthal Extra City
❑ ‘Daily Nightshift’ – Klara Lidén, Karl 
Philips, Fiona Connor, Melanie Manchot, 
Dennis Tyfus… [tot 28/6] 

LLS Paleis
❑ ‘Het open raam’ – John Körmeling 
[21/6 tot 5/7] 

M HKA
❑ ‘Wittebroodsdagen van de zeemeermin 
– Een curatoriële reflectie op ‘Ship of 
Fools / The Dockers’ Museum’ van Allan 
Sekula (2010–2013)’ [tot 6/9] 
❑ ‘Masterblaster’ – Tramaine de Senna 
[tot 23/8] ❑ ‘Lichtgevoelig. Hugo 
Roelandt & de jaren ’90’ [tot 23/8] 
❑ ‘The Greatest Happiness Principle 
Party’ – Alice Creischer [tot 23/8] 
❑ ‘Dooltocht. A desperate quest to find a 
base for hope’ – Els Dietvorst [tot 6/9] 
❑ ‘Panamarenko in 80 jaar rond de 
wereld’ [tot 30/8] 

MAS – Museum aan de Stroom
❑ ‘Cool Japan’ [tot 10/8] 

Middelheimmuseum
❑ ‘New Collection Pavilion / In focus: 
Résidence Terrestre (1995)’ – Michel 
François [tot 16/9] 

Ruimte Morguen
❑ ‘THIS…’ [tot 13/6] 

Stadspark
❑ ‘Public Figure #1: Tramaine de Senna’ 
[3/7 tot 18/4/2021] 

Zeno X Gallery
❑ ‘Double Takes – 25 Years of 
Collaboration’ – Marlene Dumas [tot 25/7] 

Asse

Galerie De Ziener
❑ Raf Thys [tot 14/6] ❑ ‘Een groep’ [5/7 
tot 2/8] 

Brugge

Groeningemuseum
❑ ‘Van Eyck in Bruges’ [tot 6/9] 

Poortersloge
❑ ‘Water Works’ – WORKac [tot 7/6] 

Brussel

ADAM – Brussels Design Museum
❑ ‘Punk Graphics. Too Fast to Live, Too 
Young to Die’ [tot 30/8] ❑ ‘Standing 
Stones’ – Eleni Petaloti en Leonidas 
Trampoukis [tot 17/1/2021] 

Boghossian Stichting – Villa Empain
❑ ‘Mappa mundi – Hedendaagse 
cartografieën’ – Marcel Broodthaers, 
Mircea Cantor, Andreas Gursky, Art and 
Language… [tot 4/10] 

BOZAR 
❑ ‘Horta Horizons. Outdoor-installatie 
van landschapsarchitect Bas Smets’ [tot 
30/6/2021] ❑ ‘Mondo Cane’ – Jos de 
Gruyter & Harald Thys [tot 21/7] ❑ ‘The 
World as a pavilion’ – Vjenceslav Richter 
(1917-2002) [tot 21/7] ❑ ‘Ah, quelle 
aventure!’ – Jacqueline Mesmaeker [tot 
21/7] 

CIVA Stichting
❑ ‘7 arts: Belgische avant-garde 
(1922-1928)’ [tot 9/8] 

Contretype
❑ ‘Tel’ – Pierre Toussaint [10/6 tot 6/9] 
❑ ‘Beth-el’ – Guilyan Pépin [10/6 tot 
6/9] ❑ ‘Tumbleweeded’ – Johan 
Poezevara [10/6 tot 6/9] 

Etablissement d’en face projects
❑ Sara Deraedt [tot 7/6]  
❑ Bob van der Wal [24/6 tot 20/9] 

Hopstreet
❑ ‘In convenience we trust’ – Elke Andreas 
Boon [tot 6/6] ❑ ‘Window: High Fidelity 
– part 4’ – Egon Van Herreweghe [tot 
6/6] ❑ ‘Works of postponed Art Brussels 
& Drawing Now Paris’ [13/6 tot 11/7 ] 

Husk Gallery
❑ ‘Verge’ – Jan Valik [tot 27/6] 

iMAL
❑ ‘Quantum: In Search of the Invisible’ 
– hrm199, Yunchul Kim, Lea Porsager, 
Suzanne Treister, Semiconductor… [tot 
16/8] 

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
❑ ‘some things…’ – Gudny Rosa 
Ingimarsdottir [tot 14/6] 

Jan Mot
❑ ‘Time, 2020 – live performance and 
online streaming’ – David Lamelas [tot 
27/6] ❑ ‘Karmel Dachau’ – Andrea 
Büttner [5/6 tot 11/7]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
❑ ‘Bruegel. The Originals. De meester- 
werken van Pieter Bruegel de Oude in de 
KMSKB’ [tot 15/9] ❑ ‘Fin-de-Siècle 
Museum: Vrouwelijke kunstenaars / 
femmes fatales en de vrouw als object’ 
[tot 7/6] 

La Loge
❑ ‘Learning from Artemisia’ – Uriel 
Orlow [tot 27/6] 

Mendes Wood DM
❑ ‘The Moral of the Story’ – Neïl 
Beloufa [1/6 tot 1/7] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
❑ ‘Today Is The First Day’ – Wolfgang 
Tillmans [tot 16/8] ❑ ‘Monsoon Melody’ 
– Thao Nguyen Phan [tot 16/8] 

Xavier Hufkens
❑ Michel François [tot 21/6]  
❑ Pierre Guyotat [tot 25/7]  
❑ Sterling Ruby [18/6 tot 1/8] 

Charleroi

BPS 22
❑ ‘Petit Musée – Travail, loisirs, repos : 
un droit…!?’ [tot 16/8] ❑ ‘Les ateliers 
du Club. 30 ans du Club Théo van Gogh’ 
[tot 16/8] ❑ ‘The sun and the set’ – 
Latifa Echakhch [tot 16/8] ❑ ‘Master of 
Puppets’ – Laurent Molet [tot 16/8] 

Musée de la Photographie
❑ ‘Les images révélées’ – René Magritte 
[tot 20/9] ❑ ‘Studio Madame’ – 
Laurence Bibot [tot 20/9] ❑ ‘My 
America’ – Diana Matar [tot 20/9] 
❑ ‘Triumph of the Shill’ – Nina Berman 
[tot 20/9] ❑ ‘Lincoln’s Promise’ – John 
Lowenstein [tot 20/9] 

Deinze

Galerie D’APOSTROF
❑ George Meertens & Wim Nival [tot 7/6] 

Drogenbos

FeliXart Museum
❑ ‘Abstracte kunst in vogelvlucht’ [vanaf 
13/6] 

Gent

Design Museum Gent
❑ ‘Kleureyck. Van Eycks kleuren in 
design’ [tot 21/2/2021] 

Galerie S & H De Buck
❑ ‘What we do is secret’ – Hans Defer 
en Mathieu Lobelle [tot 10/6] 
❑ ‘Fotokabinet: Hanne Lamon’ [tot 
10/6] ❑ ‘Fotokabinet: Ingrid De 
Mecheleer’ [tot 10/6] 

Herbert Foundation
❑ ‘Distance Extended / 1979 – 1997. 
Part I. Works and Documents from 
Herbert Foundation’ – Harald 
Klingelhöller, Reinhard Mucha, Jan 
Vercruysse, Thomas Schütte, Martin 
Kippenberger, Mike Kelley… [tot 
6/6/2021] 

Kristof De Clercq Gallery
❑ ‘Bonanza’ – Veerle Beckers [tot 28/6] 

Kunsthal Gent 
❑ ‘Spatial Intervention KHG#01’ – 
Olivier Goethals [tot 31/5/2022] 
❑ ‘Endless Exhibition’ – Prem 
Krishnamurthy [tot 31/5/2022] 
❑ ‘Crisis of Masculinity’ – Egon Van 
Herreweghe & Thomas Min [tot 
31/5/2022] ❑ ‘Unreliable sources’ – 
Steve Van den Bosch [tot 31/5/2022] 
❑ ‘Everything in this world has two 
handles’ – Rudy Guedji [tot 31/5/2022] 
❑ ‘Housebroken’ – Nina Beier [tot 
31/5/2022] ❑ ‘La Fabrique d’un Single 
screen’ – Joëlle Tuerlinckx [tot 
31/5/2022] ❑ ‘Keepsake’ – Charlotte 
Stuby [tot 31/5/2022] ❑ ‘Syllabus’ 
– Jesse Jones [tot 13/9] ❑ ‘Cruelest of 
the Seas’ – Sanam Khatibi [tot 13/9] 
❑ ‘Spatial intervention KHG#03’ – 
Olivier Goethals [4/7 tot 13/9] 

Museum Dr. Guislain
❑ ‘De geschiedenis van de psychiatrie’ 
[tot 30/12] ❑ ‘Verborgen Werelden – 
Permanente collectie’ [tot 30/12]  

❑ ‘De Kabinetten. Kunstcollecties 
Stichting Collectie De Stadshof en 
Museum Dr. Guislain’ [tot 6/5/2021] 
❑ ‘Op losse schroeven. Over zenuwpezen, 
zwartkijkers en zielenknijpers’ [tot 31/12] 

Museum voor Schone Kunsten Gent
❑ ‘Van Bosch tot Magritte. Permanente 
collectiepresentatie’ [tot 31/12] 
❑ ‘De Pantoloog (danke Schön)’ – 
Patrick Van Caeckenbergh [tot 
21/10/2022] 
❑ ‘Verticals’ – Ria Verhaeghe [tot 
21/10/2022] 

SMAK
❑ ‘Uit de Collectie: Poetic Faith’ [tot 
11/10] ❑ ‘The Sun is My Only Ally’ – 
Charbel-joseph H. Boutros [tot 11/10] 
❑ ‘Museum for a Small City’ – Richard 
Venlet [tot 21/2/2021] 
❑ ‘EXIT’ – Kris Martin [tot 3/1/2021] 
❑ ‘Prijs van de Vrienden v/h S.M.A.K.’ 
[20/6 tot 8/11] 

St. Jacobskerk
❑ ‘De Handdoek van Van Eyck’ – Honoré 
d’O [tot 31/10] 

Grimbergen

Prinsenbos
❑ ‘Untitled (Sculpture)’ – Barry 
Flanagan [tot 28/12/2021] 

Volkssterrenwacht Mira
❑ ‘Lawrence Weiner: Stars don’t stand 
still in the sky ‘ [tot 3/12/2021] 

Hasselt

Modemuseum Hasselt
❑ ‘SMUK. Decoratie in de mode: een 
show-off’ – Patou, Gucci, Balmain, Ann 
Demeulemeester, Iris van Herpen, 
Alexander McQueen… [tot 30/8] 

Z33
❑ ‘The Time of Work’ – Francesca Torzo, 
William Forsythe, les gens d’Uterpan, 
Christoph De Boeck, Lotte Van den 
Audenaeren… [tot 29/8] ❑ ‘Currents 
#7: Birds of a Feather / recent 
afgestudeerde kunstenaars’ [tot 2/8] 

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – CID
❑ ‘Serial Eater. Food design ‘ [tot 13/9] 
❑ ‘Plant Fever. Naar een plant-gericht 
design ‘ [tot 13/9] 

MAC’s – Grand-Hornu
❑ Matt Mullican [tot 18/10] 

Ittre

Musée Marthe Donas
❑ ‘De la figuration à l’abstraction. 
Nouvel accrochage Marthe Donas’ [tot 
23/8] 

Kemzeke

Verbeke Foundation
❑ ‘The Accused, 2020’ – Mark Dion [tot 
1/11] ❑ ‘Collage Museum’ – Luc Peire 
en tijdgenoten / Paul Panhuysen 
(1934-2015), collages 1962-1964 / Ko 
de Jonge, mailart / Lula Valletta / nieuwe 
aanwinsten [tot 1/11] ❑ ‘residentie 
2020, work in progress’ – Charles 
Degeyter [tot 1/11] ❑ ‘toevallig sokkel 
voor Girolamo Savonarola (work in 
progress, 2019-2020)’ – Koen Deprez 
[tot 1/11] ❑ Gerald Pinedo [tot 1/11] 
❑ ‘Twee Hamers, 2020 (work in 
progress)’ – Joost Pauwaert [tot 1/11] 
❑ ‘retrospectieve’ – Christine Teller (BE 
º1943) & Walter Goossens (BE º1943) 
[tot 1/11] 

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
❑ ‘Dubuffet, le Preneur d’empreintes 
– expérimentations lithographiques 
réalisées par Jean Dubuffet (1901-1985)’ 
[tot 1/11] 

Leuven

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

M Leuven
❑ ‘M-collectie. Alles voor de vorm’ [tot 
30/5/2021] ❑ ‘M-collectie. De taal van 
het lichaam’ [tot 11/10] 
❑ Kiluanji Kia Henda [tot 30/8] 
❑ ‘Rodin, Meunier & Minne’ [tot 30/8] 

Sint-Pieterskerk
❑ ‘Tussen Hemel en Aarde. ‘Het Laatste 
Avondmaal’ en ‘De Marteling van de 
Heilige Erasmus’’ – Dieric Bouts 
(1410-1475) [tot 30/9]

Liège

La Boverie
❑ ‘Ceci n’est pas un corps. Hyperrealism 
Sculpture’ – George Segal, Ron Mueck, 
Maurizio Cattelan, Berlinde De 
Bruyckere, Duane Hanson, John De 
Andrea… [tot 2/8] 

Lovenjoel

The White House Gallery
❑ ‘A narrative remix’ – Stefan Serneels 
[tot 7/6] ❑ ‘Still ‘ – Sarah Westphal [tot 
7/6] ❑ Anton Cotteleer, Isabel Fredeus, 
Liene Boogaerts [5/7 tot 30/8] 

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
❑ Tim Volckaert [4/6 tot 16/8] 

De Garage, ruimte voor actuele kunst
❑ Kris Fierens [4/6 tot 16/8] 

Galerie Transit
❑ ‘Tot Morgen Zonder Zorgen’ – Luc 
Dondeyne, Wouter Feyaerts, Nikita 
Kadan, Mehdi-Georges Lahlou, Allart 
Lakke, Johan Creten… [tot 23/8] 

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
❑ ‘L’Ecole de Mons. 1820 – 2020’ [tot 
16/8] 

Namur

Le Delta
❑ ‘Pop, Funk, Bad Painting and More’ 
– Peter Saul [tot 23/8] 

Musée Félicien Rops
❑ ‘Maurice Bonvoisin, dit Mars 
(1849-1912). Dessinateur et 
collectionneur de Rops’ [tot 23/8] 

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
❑ ‘Raoul Servais Museumvleugel’ [tot 
30/6/2021] ❑ ‘Collectie’ – Anouk De 
Clercq, Jan Vercruysse, Herman Van 
Ingelgem [tot 14/6] 
❑ ‘Een onvoltooide symfonie. 
Meerstemmigheid in de collectie.’ [tot 
31/1/2021] ❑ ‘Panamarenko en 
tijdgenoten: “Learn to imitate the flight 
of birds”’ [tot 18/10] ❑ ‘Enter#11: Mall 
of Europe’ – Emma van der Put [tot 
21/6] ❑ ‘History without a past’ – 
Vincent Meessen & Samson Kambalu 
[tot 30/8] ❑ ‘Ensor en Spilliaert 
museumvleugel. Twee grootmeesters van 
Oostende’ [tot 7/2/2021] 
❑ ‘Salon Moderne Kunst’ [tot 3/1/2021] 
❑ ‘DUO FMDO’ [13/6 tot 28/2/2021] 

Otegem

Galerie 10a
❑ Bieke Depoorter – Lara Gasparotto 
– Titus Simoens [tot 26/7] 

Sint-Amands

Emile Verhaerenmuseum
❑ ‘Les Voyages d’Emile’ – Philip Boël 
[tot 6/9] 

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
❑ ‘Et si …’ – Antoine Doyen, Laurent 
Impeduglia, Romain Van Wissen [tot 
23/8] 

Strombeek-Bever

Vandernootpark
❑ ‘Langdurige bruikleen collectie 
S.M.A.K.: Kranker Engel’ – Rui Chafes 
[tot 4/12/2021] 

Veurne

Emergent
❑ ‘Nu nog de rest’ – Kasper Andreasen, 
Alice De Mont, Eric De Smet, Stefaan 
Dheedene, Maryam Najd, Maria 
Blondeel… [3/7 tot 13/9]

Galerie Hoge Bomen
❑ ‘XX, groepstentoonstelling’ [tot 28/6]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
❑ ‘Breadcrumbs’ – Frank&Robbert 
Robbert&Frank [tot 29/11] 

BruthausGallery
❑ ‘Avant La Lettre – un dialogue sans 
mots entre trois’ – Les Monseigneurs & 
Damien De Lepeleire [tot 7/6] 

Claessens Artists Canvas
❑ ‘Bruthausgallery extra muros: Carbon 
copy’ – Willem Boel [tot 7/6] 

Watou

Kasteelstraat1 – Pavilion 
Contemporary Art Watou
❑ Herman Bellaert [tot 28/6] 
❑ ‘Dus toch geen toeval (ism Gallery 
Sofie Van de Velde & Art Gallery De 
Wael 15)’ – Perry Roberts – Dirk Vander 
Eecken [11/7 tot 8/8] 

Galerie EL
❑ Lucie Renneboog / Hans Segers /  
Jo De Smedt [tot 21/6]

Nederland
‘s-Hertogenbosch

Design Museum Den Bosch
❑ ‘De poster is dood’ – Merijn & 
Jurriaan Hos, Thonik, Hansje van Halem 
en Jurriaan Hos, Lesley Moore… [1/6 
tot 20/9] ❑ ‘Bodydrift – Anatomies of 
the Future’ – Ted Noten, Ana Rejcevic, 
Sara Nuytemans, Lucy McRae, Neri 
Oxman… [1/6 tot 20/9] 

Alkmaar

Stedelijk Museum Alkmaar
❑ ‘Collectie Paul Rijkens (1888-1965). 
Wiegman, De Smet, Sluijters’ [tot 30/8]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
❑ ‘Tell Me Your Story. 100 jaar 
Afrikaans-Amerikaanse kunst’ [tot 30/8]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
❑ ‘Presentatie Surrealisme en Cobra’ 
[1/6 tot 27/9] ❑ ‘This is Surrealism! The 
Boijmans Masterpieces’ [1/6 tot 27/9] 
❑ ‘8e Amstelveen Triënnale’ [19/6 tot 
19/7]

Amsterdam

De Brakke Grond
❑ ‘WELKOM’ – Guy Woueté [tot 11/7] 
❑ ‘Videopresentatie Magic, a portrait of 
Joris van Chloë Delanghe i.h.k.v. het 
project Unlocked/Reconnect’ [3/6 tot 
11/7] 

De Oude Kerk
❑ ‘Poems for Earthlings’ – Adrián Villar 
Rojas [tot 16/8] 

EENWERK 
❑ ‘Dizziness as illusion’ – Ab van Hanegem 
[tot 4/7] 

EYE Film Instituut Nederland
❑ ‘Passages’ – Chantal Akerman [tot 
30/8] 

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
❑ ‘Foam 3h: Extendable Ears ‘ – Sheng-
Wen Lo [tot 28/6] ❑ ‘On Earth – 
Imaging, Technology and the Natural 
World ‘ [tot 2/9] ❑ ‘Vivian Maier – 
Works in Color’ [tot 13/9] 

Framer Framed
❑ ‘On the Nature of Botanical Gardens. 
Contemporary Indonesian Perspectives’ – 
Arahmaiani, Ade Dermawan, Edwin, Elia 
Nurvista, Sinta Tantra… [2/6 tot 16/8] 

Galerie Onrust
❑ Arnulf Rainer, Veron Urdarianu, Toon 
Verhoef [1/6 tot 15/7] 

Galerie Ron Mandos
❑ ‘Changez! Art Brussels in Amsterdam’ 
– Hans Op de Beeck, Levi van Veluw, 
Ryan McGinness, Renato Nicolodi, 
Muntean/Rosenblum, Anthony Goicolea 
[26/6 tot 1/8] 

Huis Marseille
❑ ‘Venus & Mercury’ – Viviane Sassen 
[1/06 tot 30/8] 

Kunstverein
❑ ‘The How and the What – edition 
hansjörg mayer’ [tot 20/6] 

P/////AKT
❑ ‘The Space Conductors Are Among Us’ 
– Augustas Serapinas [18/6 tot 26/7] 
❑ Laura Hogeweg [18/6 tot 26/7] 

PS
❑ ‘We Work Together’ – Daniel Sturgis 
[tot 22/8] 

Rijksmuseum
❑ ‘Nieuwe presentaties in het Aziatisch 
Paviljoen ‘ [tot 18/10] ❑ ‘Hoogtepunten 
van Italiaanse tekeningen in het 
Rijksmuseum’ [tot 23/11] 
❑ ‘Dankzij Waller 2010-2020. ‘ [tot 7/6] 
❑ ‘Caravaggio-Bernini. Barok in Rome’ 
[tot 13/9] 

Slewe Galerie
❑ ‘Meanwhile…, groepstentoonstelling’ 
[tot 27/6] 

Stedelijk Museum Amsterdam
❑ ‘Beyond The Image: Bertien van 
Manen & Friends’ [tot 9/8] 
❑ ‘The Future is Now’ – Nam June Paik 
[tot 23/8] ❑ ‘Van Thonet tot Dutch 
Design: 125 jaar wonen in het Stedelijk’ 
[tot 21/3/2021] ❑ ‘SAF05’ – Charlotte 
Prodger [tot 30/8] 

The Merchant House
❑ ‘Of the World We Share, Ten Works in 
Slow Time’ – Craigie Horsfield [tot 15/7] 

Van Gogh Museum
❑ ‘In the Picture’ – Vincent van Gogh, 
Edvard Munch, Charley Toorop, Paul 
Cézanne [tot 30/8] 

Arnhem

De Kerk – tijdelijke presentatieplek 
Museum Arnhem
❑ ‘City Life. Mensen & de urbane 
realiteit’ – Michael Wolf, Umut Yasat, 
Susanne Khalil Yusef, Ala Albaba… [3/6 
tot 23/8 ] 

Bergen

Museum Kranenburgh
❑ Irene Kopelman [tot 27/9] ❑ ‘Lucht’ 
– Roger Hiorns, Marinus Boezem, Marina 
Abramovic & Ulay, herman de vries, 
Marijke van Warmerdam… [tot 27/9] 

Stedelijk Museum Breda 
❑ ‘Denkbeelden’ – Niels Lous [tot 14/6] 
❑ ‘Save Me From This Cold’ – Martin en 
Inge Riebeek [tot 23/8] ❑ ‘Zwaar als 
een vogel’ – Sef Peeters (1947-2019) 
[tot 23/8] ❑ ‘De Collectie x Martin en 
Inge Riebeek’ [tot 3/1/2021] 

Delft

38CC
❑ ‘On Sight’ – Inez de Brauw, Caroline 
Van den Eynden, Sebastian Diaz Morales 
[tot 28/6]

Galerie De Zaal
❑ ‘Vermeer ~ Cézanne’ – Sarkis [tot 30/6] 

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
❑ Eddy Posthuma de Boer [tot 23/8] 
❑ ‘Borealis – Life in the Woods’ – Jeroen 
Toirkens & Jelle Brandt Corstius [tot 
9/5/2021] ❑ ‘Beer & Teddy’ – Helena 
van der Kraan [tot 1/11] 

Galerie Maurits van de Laar
❑ ‘tekeningen, werk op papier’ – Martin 
Assig, Tobias Gerber, Ronald Versloot, 
Dan Zhu [14/6 tot 18/7] 

Galerie Ramakers
❑ ‘For the Love of Art’ – Bob Bonies, 
Johan de Wit, Frank Halmans, Warffemius 
Michel Hoogervorst, Joncquil… [tot 25/8] 

GEM Museum voor Actuele Kunst
❑ ‘Hauruck d’Orange’ – Kati Heck [6/6 
tot 8/11] 

Kunstmuseum Den Haag
❑ ‘Tussen Constructivisme en De Stijl’ 
– Friedrich Vordemberge-Gildewart 
(1899-1962) [tot 21/6] ❑ ‘Breitner vs 
Israels. Vrienden en rivalen’ [1/6 tot 6/9] 
❑ ‘Lucassen’ [1/6 tot 11/10] ❑ ‘How it 
works’ – A.R. Penck (1939-2017) [1/6 
tot 27/9] ❑ ‘I am because of you’ – 
Navid Nuur [1/6 tot 18/10] 

Choosing Architecture
Criticism, History and Theory since the 19th Century
Christophe Van Gerrewey

Een overzicht op het architectuurdenken in de 
Westerse wereld sinds de negentiende eeuw, aan de 
hand van vier wandelingen met als thema wonen, 
maatschappij, geschiedenis en kunst

‘Een experiment...  een bloemlezing zonder de 
bloemen... interessante keuzes in korte essays.’
—Tibor Joanelly, werk, bauen + wohnen
Verkrijgbaar bij Copyright Bookshop (Gent/Antwerpen), NAi Booksellers 
(Rotterdam) en CIVA Bookshop (Brussel), of via epflpress.org
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Mauritshuis
❑ ‘George Stubbs (1724-1806). De man, 
het paard, de obsessie’ [tot 30/8]

Museum Beelden aan Zee
❑ ‘Mensbeeld/Mensbeest ‘ – Germaine 
Richier (1902-1959) [tot 6/9] 

Parts Project
❑ ‘Entre ‘21. Ruimtelijke installatie van 
Pim Voorneman in kader van het 
initiatief Unlocked/Reconnected + privé 
collectie accenten in de achterruimte’ 
[1/6 tot 12/7] 

Stroom Den Haag
❑ ‘See You in The Hague’ [tot 31/12] 
❑ ‘Our House, Your Home: internationale 
organisaties nemen tijdelijk de 
tentoonstellingsruimte over’ [tot 31/12] 

West
❑ ‘Rethinking the embassy. Eindhoven 
University of Technology’ [tot 1/8] 
❑ ‘Alphabetum VI. Free Emoji’ [tot 16/8] 
❑ ‘A variable number of things’ – Cesare 
Pietroiusti [tot 22/2/2022] 
❑ ‘Theodore’s Dream’ – Mattia Denisse 
[tot 16/8] 

Diepenheim

Kunstvereniging Diepenheim
❑ ‘Buiten Westen #2 – Recent 
afgestudeerde kunstenaars aan 
kunstacademies in het oosten van 
Nederland’ [tot 23/8] 

Eindhoven

lxhxb
❑ ‘Groep B’ – Robin Waart, gerlach en 
koop, Daniel Eatock, Willem Oorebeek, 
Tim Bruggeman [tot 20/6] 

Van Abbemuseum
❑ ‘The Making of Modern Art – Een 
verhaal over moderne kunst’ [tot 3/1/2021] 
❑ ‘The Way Beyond Art’ [tot 3/1/2021] 
❑ ‘Museumindex – het museum in 
getallen’ [tot 3/1/2021] 
❑ ‘Multisensory museum. Experimentele 
multi-zintuigelijke museumruimte’ [tot 
3/1/2021] 
❑ ‘1525’ – Victor Sonna [tot 16/5/2021] 
❑ ‘A Daily Practice’ – Yael Davids [2/6 
tot 27/9]

Enschede

Rijksmuseum Twenthe
❑ ‘Beauty is a line’ – Picasso & Matisse 
[tot 13/9] 

Gorssel

MORE – Museum voor modern 
realisme
❑ ‘After All’ – Jan Beutener [tot 20/9] 

Groningen

Groninger Museum
❑ ‘In collectietentoonstelling: Memphis 
Design’ [tot 31/12/2021] 
❑ ‘Pronkjewails. Design uit heden en 
verleden – Samenstelling: John 
Veldkamp’ [tot 9/5/2021] 
❑ ‘Mondo Mendini’ [tot 30/8] 
❑ ‘Drukker in oorlogstijd – H.N. Werkman 
en de Blauwe Schuit’ [tot 4/10] 
❑ ‘Wat zullen de buren zeggen? 
Fotografie uit eigen collectie’ [tot 4/10] 

Haarlem

Frans Halsmuseum
❑ ‘Het fenomeen Hals’ [tot 1/1/2023] 
❑ ‘Haarlemse Helden. Andere Meesters’ 
[tot 1/7/2022] 
❑ ‘Beeldmacht – Kunst van Kritiek in 
tijden van TikTok’ – Andrea Fraser, Tracey 
Emin, Tony Cokes, Sarah Lucas, Tenant of 
Culture… [tot 20/9] 

Heerlen

SCHUNCK
❑ ‘Rietveld Architecture-Art-Affordances 
(RAAAF) – The End of Sitting’ [tot 31/12] 
❑ ‘U bevindt zich hier – Geschiedenis 
van het Glaspaleis’ [tot 30/12] 
❑ ‘Wandschildering: Homage to the 
Soul’ – George Korsmit [tot 31/12]

Leeuwarden

Fries Museum
❑ ‘Hindeloopen’ [tot 31/12/2021] 
❑ ‘Other.Worldly. Hedendaagse Kunst’ 
– Edgar Cleijne en Ellen Gallagher, 
Charles Avery, Ricardo Brey, Philip 
Taaffe, Femmy Otten… [tot 3/1/2021] 
❑ ‘Tenant of Culture’ – Hendrickje 
Schimmel [tot 13/9] 
❑ ‘75 jaar vrij’ [tot 6/9] 

Keramiekmuseum Princessehof
❑ ‘Van Oost en West. De nieuwe 
presentatie van de vaste collectie’ [tot 
31/12] ❑ ‘Design #5: Jólan van der 
Wiel’ [tot 25/10] ❑ ‘Falling Feathers’ 
– Jennifer Tee [tot 25/10] 

Leiden

Galerie LUMC
❑ ‘Taboe of niet? Controverses in 
openbare kunstcollecties’ [tot 30/8] 

Maastricht

Bonnefantenmuseum
❑ ‘The absence of Mark Manders’ [tot 
23/8] ❑ ‘Beating around the bush. 
Episode #6: Scenes from the 
Anthropocene’ – L.A. Raeven, Raymond 
Pettibon, Melanie Bonajo, Camille 
Henrot, Paul Chan… [tot 3/1/2021] 

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
❑ ‘Yes, Please! Een ode aan de erotische 
fantasie ‘ – De Nieuwe Helden [tot 9/8] 

Otterlo

Kröller-Müller Museum
❑ ‘Inopportune: Stage two (2004)’ – Cai 
Guo-Qiang [tot 14/6] ❑ ‘Parels uit het 
Verre Oosten’ [tot 30/8] ❑ ‘Niet met 
zoveel woorden’ – Marcel Broodthaers, 
Jenny Holzer, Joseph Kosuth, Niels Post, 
Guido de Boer, Fillip Studios… [tot 13/9] 
❑ ‘Work in Progress (1959-2020)’ – 
Ewerdt Hilgemann [tot 23/8] 
❑ ‘Accumulation of things’ – Anne Geene 
[tot 4/10] ❑ ‘Paint it black’ – Armando, 
Ad Reinhardt, Robert Smithson, Louise 
Nevelson, Jo Baer… [tot 31/1/2021] 
❑ ‘Film: restauratie ‘Jardin d’émail’ – 
Jean Dubuffet (nu weer open voor 
publiek)’ [tot 30/8] 

Rotterdam

A Tale of a Tub
❑ ‘Grenouille du Sang – group 
exhibition’ – Gaëlle Choisne, Jean Rouch, 
Markus Selg, Floris Schönfeld, Natalia 
Sorzano [tot 23/8] ❑ ‘Institute for 
Cognitive Prosperity – Noble Ideas and 
Undeniable Facts are Our Weapons’ – 
Antye Guenther [tot 23/8] 

Het Nieuwe Instituut
❑ ‘The Hoodie’ [tot 23/8] 
❑ ‘G/D THYSELF: Spirit Strategy On 
Raising Free Black Children’ – The 
Ummah Chroma [tot 28/6] 
❑ ‘Set Stage Screen: Realities of 
Postproduction’ [tot 3/1/2021] 
❑ ‘Atelier Nelly en Theo van Doesburg’ 
[tot 2/5/2021] 

Kunsthal Rotterdam
❑ ‘Extase’ – Sanne Sannes [tot 30/8] 
❑ ‘Inertia’ – Sil Krol [tot 30/8] 
❑ ‘Extra Large. Wandkleden van Picasso 
en Le Corbusier tot Louise Bourgeois’ 
[tot 3/1/2021] ❑ ‘Black Album / White 
Cube – A Journey into Art and Music’ 
[tot 10/1/2021] 

Nederlands Fotomuseum 
❑ ‘Museumcollectie: Sterke verhalen’ 
[tot 30/8] ❑ ‘De Migrant’ – Anaïs López 
[tot 31/12] ❑ ‘De collectie belicht door 
Marwan Magroun’ [tot 22/2/2021] 

TENT
❑ ‘Witte de With & TENT: Rotterdam 
Cultural Histories #17: Kunstenaars als 
stadsmakers, de casus Kaus Australis’ 
[tot 19/7] ❑ ‘The Visual Life of Social 
Affliction, een project van Small Axe, 
internationaal tijdschrift voor Caribische 
kunstkritiek’ [10/7 tot 27/9] 
❑ ‘The Whole World Is Turning’ – Adam 
Patterson [10/7 tot 27/9] 

Wereldmuseum
❑ ‘Dossier Indië. Anders kijken naar 
koloniale fotografie. Gastconservator 
Thom Hoffman’ [tot 12/7] 

Witte de With – Centrum voor 
Hedendaagse Kunst 
❑ ‘Een tentoonstelling met posters’ – 
Rory Pilgrim, Chloë Delanghe, Tramaine 
de Senna, Vera Gulikers… [tot 23/8] 
❑ ‘Een tentoonstelling met werk van 
Athos Bulcão, Marcos Castro, Anna 
Franceschini, Ni Haifeng, Nicolás Lamas, 
Praneet Soi, Adriana Varejão, Ana Vaz, 
Bouke de Vries, Raed Yassin, Karlos Gil 
& Belén Zahera’ [tot 19/7] ❑ ‘Alia 
Farid, een solotentoonstelling’ [tot 23/8] 
❑ ‘Adriano Amaral, nieuw werk’ [tot 23/8] 

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
❑ ‘De vuilniszak als muze’ – Jan Eric 
Visser [tot 4/10] ❑ ‘Realisme nu’ – Maria 

Roosen, Sarah van Sonsbeeck, Jurre Blom, 
Daan van Golden, Maria Barnas… [tot 
4/10] ❑ ‘Jungle’ – Zoro Feigl [tot 4/10] 

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
❑ ‘A realistic portrayal of someone using 
love as an escapist drug’ – Marijke De 
Roover [tot 30/8] ❑ ‘uit de collectie’ 
– Marc Mulders [tot 16/8] ❑ ‘Pictures 
from another wall. De collectie van Huis 
Marseille in De Pont’ [tot 23/8] 
❑ ‘De route wordt opnieuw berekend. 
Nieuwe grote presentatie van de 
collectie’ [2/6 tot 3/1/2021] 

TextielMuseum
❑ ‘The Art of Lace. Haute couture van 
Chanel tot Iris van Herpen’ [tot 6/9] 
❑ ‘Rode draden. Oude en nieuwe 
verhalen in kunst en design’ [tot 
7/3/2021] 

Utrecht

Centraal Museum
❑ ‘Andere Geschiedenis volgens Dirkje 
Kuik en Philipp Gufler’ [tot 7/6] 
❑ ‘Annex: Jon Rafman’ [tot 16/8] 
❑ ‘De tranen van Eros. Moesman, 
surrealisme en de seksen’ – Johannes 
Moesman, Max Ernst, Claude Cahun, 
Leonora Carrington, Paul Kooiker, 
Viviane Sassen… [tot 16/8] 

Vijfhuizen

Kunstfort bij Vijfhuizen
❑ ‘Groeps ten toon stel ling: Plural 
Fertilities’ [14/6 tot 26/7] 

Wassenaar

Museum Voorlinden
❑ Anselm Kiefer [tot 30/8] 
❑ ‘Momentum’ – Ryan Gander, Bridget 
Riley, Rineke Dijkstra… [tot 20/9] 

Onomatopee 151 

THE TROUBLE WITH VALUE
ART AND ITS MODES OF VALUATION 
Kris Dittel

This book discusses the symbolic and economic 
value that a work of art holds, being a 
product of its maker’s labour. This dynamic 
compilation of theoretical texts, essays and 
artistic contributions provides insight into 
current notions of value and value systems.

Onomatopee 169 

PERMANENT RECESSION: 
A HANDBOOK ON ART, LABOUR AND CIRCUMSTANCE 
Channon Goodwin

An enquiry into the capitals and currencies 
of experimental, radical and artist-run 
initiatives in Australia.

Onomatopee 170 

ENTREPRECARIAT
EVERYONE IS AN ENTREPRENEUR 
Silvio Lorusso

Entrepreneur or precarious worker? These are 
the terms of a cognitive dissonance that 
turns everyone’s life into a shaky project in 
perennial start-up phase. 

Onomatopee 127

ARTIST-RUN EUROPE 
PRACTICE/PROJECTS/SPACES 
Mark Cullen, Gavin Murphy

Artist-Run Europe looks at the conditions, 
organisational models, and role of artist-led 
practice within contemporary art and society. 

NEW!
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OMA/Rem Koolhaas
A Critical Reader from Delirious New York 
to S,M,L,XL
Christophe Van Gerrewey (red.)

Meer dan 125 kritische teksten, zowel 
klassiek als totaal vergeten, over het werk 
van Rem Koolhaas en OMA, voor het eerst 
verzameld, vertaald, ingeleid en gebundeld

‘De verbazingwekkende tekstualiteit van de 
architectuur laat zich hier lezen.’
—Mathilde de Laage, Tracés

‘Een stringente intellectuele krachttoer, om de 
mist te verjagen na teveel pasta van Bottura.’
—Stephen Todd, Australian Financial Review
Verkrijgbaar in hardcover en paperback, 464 pagina’s

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt 
op 15 juli 2020. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 juni 2020 op het postbus adres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of ‘De Witte Raaf’ will
be released on July 15th, 2020.
Please send your information before
June 15th, 2020 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Wijlre

Buitenplaats Kasteel Wijlre 
❑ ‘Route – Greyometer’ – Oscar Lourens 
[tot 1/11] ❑ ‘Conversations #2’ – Chaim 
van Luit & Jo Eyck [tot 1/11] 
❑ Giuseppe Penone – Giardino Eyck [tot 
1/11] ❑ Klaas Kloosterboer [tot 1/11]

GEEF WAT JE KAN MISSEN.
NEEM WAT JE NODIG HEBT.

S0SRELIEF.NET
EEN INITIATIEF VAN STATE OF THE ARTS
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Personalia

JanWillem Anker schrijft en dicht over klimaatverande-
ring. Recente publicaties: de klimaatkomedie Vichy (2017) 
en de poëziebundel Ware aard (2019).

Godart Bakkers organiseert tentoonstellingen en filmver-
toningen, en is onderzoeker en docent aan KASK, School of  
Arts, Gent.

Margreet Brinkman is beeldend kunstenaar, kunsthisto-
rica en filosoof. Zij doceert filosofie en cultuurgeschiedenis 
(ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten), en schrijft essays.

Jordan H. Carver is een Amerikaanse architectuurcriticus 
en -onderzoeker, verbonden aan New York University. In 
2018 verscheen zijn boek Spaces of  Disappearance: The 
Architecture of  Extraordinary Rendition.

Christophe Van Gerrewey is auteur van enkele romans, 
redacteur van De Witte Raaf en professor architectuurtheo-
rie (EPFL Lausanne). In oktober 2019 verschenen Choosing 
Architecture (EPFL Press) en OMA/Rem Koolhaas. A Critical 
Anthology (Birkhäuser).

Maarten Hell is historicus, tekstschrijver en (eind)redac-
teur. Hij schreef  zijn dissertatie over het Amsterdamse her-
bergwezen en doet postdoconderzoek naar de migranten-
wijk Vlooienburg/Stopera. 

Laura Herman is redacteur van De Witte Raaf, curator bij 
La Loge in Brussel en docent aan de Design Academy 
Eindhoven.

Beatriz Van Houtte Alonso is afgestudeerd als ingeni-
eur-architect aan de UGent. Ze volgt een masteropleiding 
architectuurgeschiedenis aan de Bartlett School of  
Architecture in Londen.

Sem de Maagt is universitair docent Ethiek en Politieke 
Filosofie aan het Ethiek Instituut van de Universiteit 
Utrecht.

Maria van Oosterhout is kunsthistoricus, co-curator bij 
LOGMAN, galerie voor hedendaagse kunst, en collectiebe-
heerder bij de MuseumDepotShop.

David Rijser is classicus en bijzonder hoogleraar receptie-
geschiedenis van de Oudheid. De Engelse versie van zijn 
boek Een telkens nieuwe Oudheid komt volgend jaar uit bij 
Cambridge University Press.

Ingrid Robeyns is hoogleraar Ethiek van Instituties aan 
het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht.

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

Kim Schoof schrijft essays en kritieken voor onder meer De 
Nederlandse Boekengids, Hollands Maandblad en Het Parool. Ze 
is promovendus in de letterkunde (Open Universiteit).

Matthias Somers is opgeleid als filosoof. Hij werkt bij denk-
tank Minerva.

Thema’s van de komende nummers: sport, het banale 
kunstboek, redigeren en corrigeren, Zwitserland. 
Bijdragen (ongevraagde inzendingen) over deze en 
andere onderwerpen kunnen worden ingestuurd via 
redactie@dewitteraaf.be.
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MATTIA DENISSE 
THEODORE’S DREAM 22.02.2020 — 16.08.2020
—————————————————————————————————————————————

CESARE PIETROIUSTI 
A VARIABLE NUMBER OF THINGS 22.02.2020 — 22.02.2021
—————————————————————————————————————————————

RETHINKING THE EMBASSY 24.01.2020 — 01.08.2020  
—————————————————————————————————————————————

ALPHABETUM VI / FREE EMOJI 22.02.2020 — 16.08.2020  
—————————————————————————————————————————————

SPINOZA AND THE ARTS CIRCLES
READING AND DISCUSSION HOSTED BY BARUCH GOTTLIEB 28.06.2020 / 26.07.2020 / 23.08.2020
—————————————————————————————————————————————

ARCHITECTUUR RONDLEIDINGEN
—————————————————————————————————————————————
LOCATION: FORMER AMERICAN EMBASSY BY MARCEL BREUER — LANGE VOORHOUT 102, DEN HAAG / OPEN: WEDNESDAY TILL SUNDAY 12:00 — 18:00 H
—————————————————————————————————————————————

 ▶ THUISTEZIEN DAILY ONLINE SECTION 
—————————————————————————————————————————————

 

West          INFORMATION / RSVP / TICKETS: WWW.WESTDENHAAG.NL 

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

Michel François 

10 March — 21 June 2020 

Pierre Guyotat 
26 May — 25 July 2020

Sterling Ruby 

18 June — 1 August 2020 

6 rue St-Georges | St-Jorisstraat

107 rue St-Georges | St-Jorisstraat

44 rue Van Eyck | Van Eyckstraat


