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MAARTJE WORTEL

Lente 2019 

In de lente van 2019 las ik in Japan de verza-
melde verhalen (en romans) van Junichiro 
Tanizaki, die gebundeld zijn in het boek De 
brug der dromen. In het verhaal ‘De gulden 
dood’ schrijft de ik-persoon over zijn goede 
vriend Okamura, die de Japanse literatuur 
de rug toekeert en zich enkel nog richt op 
buitenlandse literatuur: ‘Talenstudie, dat 
was nog tot daaraan toe, maar het gekke 
was dat Okamura zo dol was op toesteltur-
nen.’ Wanneer Okamura even niet aan het 
lezen is, traint hij obsessief  zijn lichaam op 
gymtoestellen. De hoofdpersoon schrijft: ‘In 
den beginne smaalde ik om Okamura’s 
gymnastische bevlieging. Buiten de kun-
sten bestonden er volgens mij geen gepaste 
genoegens.’ En: ‘Als ik zag dat hij helemaal 
in zijn oefeningen opging en nergens anders 
aan kon denken, wilde ik hem toeslingeren: 
‘Zo, die artistieke carrière kun je wel op je 
buik schrijven.’’ Als de hoofdpersoon op een 
dag Okamura bezoekt, die eerst zijn oefe-
ningen af  wil maken omdat hij zich anders 
niet in staat acht helder te denken of  te spre-
ken, schrijft Tanizaki: ‘Die avond liet hij me 
niet gaan voordat hij mij uitgebreid de les 
had gelezen over het verband tussen kunst 
en gymnastiek. De Griekse geest was de 
bron van de westerse kunst, al wie die tradi-
tie echt begreep, ontkwam niet aan het 
belang van de gymnastiek. Alle literatuur 
en beeldende kunst begonnen bij de schoon-
heid van het menselijk lichaam. Een volk 
dat het lichaam versmaadde kon nooit 
gestalte geven aan grote kunst. Hij ging 
zelfs zo ver te beweren dat niemand, hoe 
geniaal ook, de naam van kunstenaar ver-
diende zonder zo’n training te ondergaan. 
Ik vond dat hij geen ongelijk had en zag wel 
dat mijn lage dunk van gymnastiek niets 
meer was dan een vooroordeel, maar zijn 
theorie over de absolute overmacht van het 
lichaam kon ik niet beamen. Ik weet nog dat 
ik hem van repliek diende met de uitspraak: 
‘Nee, de gedachte telt meer dan het lichaam. 
Geen grote kunst zonder grote gedachten.’’
 Ik moet toegeven dat ook ik een vooroor-
deel heb over sportende mensen. En over 
mezelf  wanneer ik sport. Ik denk altijd: heb-
ben jullie (heb JIJ) niet iets beters te doen 
met je tijd? Ik betrap mezelf  erop dat ik van 
mening ben dat ik beter een uur kan gaan 
lezen dan dat ik met een rood hoofd het dis-
play van mijn hometrainer in de gaten hou. 
Toch sport ik vier keer in de week. Natuurlijk 
ook omdat (het) denken, waarover ook de 
hoofdpersoon in het verhaal van Tanizaki 
zo hoog opgeeft, niet gaat als je niet beweegt. 
De ene beweging zet de andere beweging in 
gang. Ik zit op een hometrainer die in mijn 
slaapkamer staat. Ik staar naar een scherm 
dat aangeeft hoeveel calorieën ik verbrand 
heb (bij 666 kcal sluit ik even mijn ogen om 
het onheil buiten de deur te houden), ik volg 
nauwkeurig hoe hoog mijn hartslag is, en 
hoeveel minuten ik nog door moet fietsen. 
Ik fiets en ga nergens naartoe, steady going 
nowhere, en kan aan niets anders denken 
dan aan de tijd. En hoe die tijd afloopt, alsof  
ik mezelf  terug de dag in fiets in plaats van 
vooruit. Ik trap en trap en kan me niets min-
der sexy’s voorstellen. Ik vind sportende 
mensen eigenlijk altijd onaantrekkelijk. Het 
ziet er nooit mooi uit, zo’n lijf  dat de strijd 
aangaat met zichzelf. Om niet te zeggen: 
ongezond. Alsof  sportende mensen zich 
vrijwillig met spoed de dood instorten. 
Tijdens mijn fietstochten op de hometrainer 
maak ik af  en toe selfies. Ik wis ze voor ik ze 
bekeken heb. Terwijl ik de foto maak denk ik 
keer op keer: waar ben ik in godsnaam mee 
bezig? 
 En toch blijf  ik er maar mee bezig. Omdat 
ik ondanks alles blijf  geloven dat ik (dat 
mijn lichaam) dankzij mijn wilskracht op 
een dag volmaakt zal zijn. Alsof  ik jaar na 
jaar aan een kunstwerk werk dat op een dag 
de ultieme vorm van schoonheid heeft 
bereikt. Ik hou van mensen die hun lijf  
bezitten alsof  het een kunstwerk is, met een 
intuïtieve vanzelfsprekendheid. Ikzelf  voel 
me voornamelijk van mijn lichaam ver-
vreemd. Ik sleep mezelf  achter me aan en 
voel me vrijwel nooit op mijn gemak in of  
met of  bij mezelf. Om me beter te voelen fiets 

ik tot ik niet meer kan denken, ik fiets tot ik 
mezelf  ophef. En daarna voelt het voor een 
kort moment alsof  ik simpelweg besta en 
dat het prima is. Die staat van zijn duurt 
nooit lang en daarom fiets ik opnieuw. 
Monomaan.   

Mijn sportdagboek ziet er ongeveer als volgt 
uit:   

 1 juni 2019

Gefietst.   

 2 juni 2019  

Gefietst.  

 3 juni 2019  

Gefietst.  

 4 juni 2019  

Gefietst. 

 8 juni 2019  

Gefietst.   

 9 juni 2019 

Gefietst.  

 10 juni 2019  

Gefietst.   

Goed. U begrijpt het al: ik fiets. Sinds ik ben 
overgestapt van mijn oude Nokia naar een 
smartphone bekijk ik naast al dat gefiets 
ook mijn stappenteller. Mijn vrienden wor-
den er gek van. Ik wandel als een krankzin-
nige door de stad. Ik kom op plekken waar ik 
nooit eerder was. Ik wandel en ik denk dat 
wandelen sporten is. Maar wandelen is 
geen sport. Wandelen is niets anders dan 
wandelen. En toch reken ik al die stappen 
mee. Ik beweeg. Laten we het daarop hou-
den. Ik ga voort. (Als ik wandel denk ik vaak 
onafgebroken alleen maar: on y va. Erg ver-
heffend is dat niet. Dus de bewering dat 
lichamelijke beweging ook de geestelijke 
beweging op gang brengt, geldt in mijn 
geval wat minder. Maar ja: on y va.)

Zomer 2019 

Over de zomer kan ik kort zijn. Het was de 
zomer van 2019 en ik had al het hele jaar 
het idee dat 2019 geen goed jaar was. Dat 
begon op 1 januari en ik kwam niet meer 
van dat idee af. Ik wilde niet van het idee 
maar van het hele jaar af  zijn. Ik wilde 
mezelf  kwijt worden – en om dat te bewerk-
stelligen ga ik dan, zoals ik al schreef, op een 
dwangmatige manier sporten. Ik ben al een 
paar keer via die omweg bijna van mezelf  
afgekomen (als in: tot de dood er zowat op 
volgde), maar een lichaam is sterk, veel ster-
ker dan bijvoorbeeld de liefde. Meestal kom 
ik niet van mezelf  af, maar wel van een lief-
de. Het was de zomer van 2019 dat ik verke-
ring had. En daar wilde ik weer vanaf. Ik 
wist niet goed hoe. In plaats van de verke-
ring te beëindigen, wat toch echt de snelste 
weg is, besloten we erover te praten tijdens 
het maken van lange wandelingen. We gin-
gen op vakantie naar het Zwarte Woud. We 
dachten dat het Zwarte Woud ons zou hel-
pen. Dat we tot elkaar zouden komen tij-
dens wandeltochten door een bergachtig 
buitenlands landschap. Zoals je weleens in 
boeken leest. We reden met de auto door 
Duitsland en het regende onafgebroken. Het 
was zeer deprimerend. In plaats van te wan-
delen lagen we dagen achter elkaar in de 
tent naar de regen te luisteren. We raakten 
elkaar niet aan. We dronken Duitse wijn, 
werden dronken maar zeiden ondanks de 
dronkenschap alsnog niets tegen elkaar, ik 
las meer boeken dan ik normaal tijdens de 
vakantie doe, alles om maar niet te hoeven 
praten. En toegegeven: ook alles om maar 
niet te hoeven bewegen. De verkering ging 
uiteindelijk uit nadat ik een passage uit 
Turks Fruit voorlas. Ik lag op mijn buik op 
een campingmat.

Lees me voor, had die verkering me gevraagd. 
Laat me toe, zei ze. 
 Ik las hoe de hoofdpersoon uit Turks Fruit 
voor een meeuw had gezorgd. De meeuw 
knapte op en het onvermijdelijke moment 
brak aan: de meeuw moest vrijgelaten wor-
den: ‘En toen ik op een ochtend binnen-
kwam vloog hij ineens op en ging met grote 
krachtige vleugelslagen om me heen vlie-
gen. Het was of  de ruimte aan stukken 
sloeg. Of  hij met zijn vleugelpunten de wan-
den van het kamertje omverduwde. Hij 
bleef  maar om me heen vliegen. En toen 
heb ik staan grienen. Ik heb die hele vuile 
gore rotellende van die afgelopen twee jaar 
eruit staan janken. En met mijn smoel strak 
van het huilen heb ik hem in een doos naar 
de Dijk aan de Amstel gereden. Daar, op die 
opgespoten zandvlakte, met in de verte 
boven de plassen water de meeuwen, deed 
ik de doos open. Hij vloog meteen omhoog 
de ruimte in. En zoals het hoort bij het 
afscheid van een vogel cirkelde hij een paar 
keer boven mijn hoofd. Toen was hij ineens 
opgenomen in een hele vlucht schreeuwen-
de en krijsende soortgenoten. Ik had willen 
roepen, schreeuwen, maar ik kon geen 
geluid uitbrengen. Het was of  iemand van 
achteren zijn handen om mijn nek had 
gedaan en met zijn vingers uit alle kracht 
mijn strot dichtkneep.’  
 Ik stopte met lezen en bleef  zo stil moge-
lijk liggen. Ik moest, om met Jan Wolkers te 
spreken, bijna grienen. Ik wist dat ik mezelf  
en ook desbetreffende verkering vrij moest 
laten. Zoiets zou je ook beweging kunnen 
noemen. Ik kan een jaar lang iedere dag 
fietsen om fit te worden, om na te denken, 
om af  te vallen, maar één passage voorlezen 
uit een boek, en daarna terug naar huis rij-
den om alleen verder te leven, en je voelt al 
die dingen tegelijk. Ik ging fit, helder en 
slank de herfst van 2019 in. Via de Autobahn 
en de snelweg terug naar huis.   

Herfst 2019  
 
 21 september 2019  

Gefietst.  

 22 september 2019  

Gefietst.  

 23 september 2019  

Gefietst.  

 24 september 2019   

Het is vandaag dinsdag en op dinsdag reis ik 
naar Utrecht omdat ik fysiotherapie ben 
gaan studeren. Ik blijf  maar aan het verhaal 
van Tanizaki denken. Ik dacht dat het een 
goed idee was om het lichaam te leren ken-
nen. Dat het me zou helpen betere boeken te 
schrijven, beter te leren kijken, meer te 
bestaan. En hoe meer ik leer over een 
lichaam, hoe meer ik begrijp hoe filosofie, 
het leven, het heelal, de beeldende kunst, 
politiek en taal – hoe praktisch alles is terug 
te voeren op het lichaam. Hoe het werkt. En 
ook hoe het niet werkt.   

Op school moeten we buitengewoon veel 
bewegen. We moeten loopanalyses maken, 
longinhoud meten, trainingsschema’s 
bestuderen, de werking van spieren in kaart 
brengen. Spieren überhaupt in kaart bren-
gen. (En dat vind ik, in tegenstelling tot het 
sporten, wel sexy.) Als we een coopertest 
moeten doen in de regen val ik als een van 
de eersten af. Ik voel mijn longen branden. 
Ik dacht dat ik fit was en uithoudingsvermo-
gen had. Maar ik kan niet echt goed spor-
ten. Ik vind het niet belangrijk genoeg. Ik 
wil het zo graag belangrijk vinden, maar de 
waarheid is dat ik, net als de verteller uit 
Tanizaki’s verhaal, met een vooroordeel 
blijf  zitten. Misschien ook omdat ik nooit 
aan winnen denk. Wellicht moet je een 
ander willen aftroeven om beter te worden. 
Of  je moet jezelf  af  willen troeven. Dat heb 
ik nooit in me gehad, ook niet met het schrij-
ven, helaas. Ik doe dingen om het leven door 
te komen, en er misschien iets van te leren. 
C’est tout. En dat is vaak niet genoeg. Om 
een voorbeeld te noemen: Als kind zat ik op 

schaatsles. Op zaterdag bracht mijn vader 
mij naar De Vechtsebanen in Utrecht. Met 
een fluorescerend gele muts leerde ik aan de 
hand van een jongen die de naam Dylan 
droeg pootje over. Ik voelde dat ik veel meer 
leerde dan pootje over, dat Dylan het was die 
me mijn eerste zelfvertrouwen gaf. Hou 
mijn hand vast en laat je vallen, zei hij. Dat 
deed ik. Ik deed mijn best omdat er iemand 
was die dat van mij vroeg. Ik maakte deel uit 
van een ploeg. Een hardrijdersvereniging. 
We trainden een half  jaar de 500 meter 
sprint. Dylan zei dat ik talent had. Ik geloof-
de alles wat Dylan zei, want hij had mooie 
ogen en hij liet me niet vallen. Op de dag van 
de wedstrijd wonnen de kinderen uit onze 
ploeg stuk voor stuk de 500 meter. We ston-
den op de eerste plek totdat ik aan de beurt 
was. Mijn start was perfect, maar ik was nog 
niet glad honderd meter onderweg of  ik zag 
mijn oma aan de kant staan, in haar rol-
stoel. Mijn oma was al lange tijd haar dorp 
niet uit geweest en nu kwam ze kijken. 
Middenin die wedstrijd remde ik af  en reed 
naar de kant om haar een kus te geven. 
Onze ploeg raakte door die kus zover achter 
op de anderen, dat we van de eerste plek 
naar de laatste plek gleden. Alle kinderen 
moesten huilen, behalve ik, terwijl het toch 
mijn schuld was. Misschien omdat het mijn 
schuld was. Na afloop van die wedstrijd 
dronk ik chocomel met mijn oma. Ze zei dat 
ze trots op me was. Dylan heb ik nooit meer 
gezien. Soms droom ik over hem. Laat je val-
len, zegt hij.  

Winter 2019   

 22 november 2019

Gefietst.  

 23 november 2019

Gefietst.   

 24 november 2019

Gefietst.  

 25 november 2019 

Ik lees vaak schrijversdagboeken. Bijvoor-
beeld van Virginia Woolf  of  Daniil Charms. 
De dagboeken stellen me gerust. De meeste 
schrijvers zijn net als ik vaak moe. Vaak ben 
ik ook te moe om te sporten. En dan doe ik 
het toch. Ik sport zelfs meer dan dat ik 
schrijf. Dat gaat de verkeerde kant op.   

Ondertussen heb ik wel iemand weten te 
versieren door haar te palperen. Palperen is 
iets wat fysiotherapeuten doen. Ze voelen 
hoe de spieren lopen door heel zachtjes cir-
kelende bewegingen te maken langs de ran-
den van een spier. Het is een erotische bewe-
ging. Ik stond samen met een meisje (ze is 
eigenlijk een vrouw, maar ik snap nooit 
wanneer een meisje een vrouw wordt of  
wanneer een vrouw een meisje blijft) dat ik 
al lang kende buiten voor de Kleine 
Komedie. We moesten allebei voorlezen en 
we stonden een biertje te drinken. De recep-
tionist zei dat het verboden was om buiten 
te drinken. Ik zei dat ik de boete wel zou 
betalen. We gebruikten de drank als excuus 
om samen buiten te kunnen staan. We wis-
ten niet wat we tegen elkaar moesten zeg-
gen. Ik wist het in ieder geval niet, dus ik zei: 
‘Zal ik je palperen?’ Voordat er een ant-
woord kwam, draaide ik met twee vingers 
rondjes over haar rectus femoris. Daarna 
kusten we.  

 4 december 2019
  
We stonden gisteravond op een feestje van 
SLAA in de woonkamer van Bonne Reijn. Er 
hadden mensen voorgelezen. Ik had gela-
chen om Thomas Verbogt. Ik lach altijd om 
Thomas Verbogt. Op een gegeven moment 
werd het nummer Gold van Spandau Ballet 
opgezet. En ik weet niet waarom maar ik 
stak mijn vinger in de lucht, alsof  ik tegen 
de anderen wilde zeggen: moeten jullie 
horen. En dat zei ik ook. Een van mijn vrien-
den zei: ‘Echt?’ Alsof  ze me vroeg: meen je 
dat? Vraag je aandacht voor het nummer 
Gold van Spandau Ballet? En ik schaamde 

Sportdagboek 2019-2020
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me meteen. Het was automatisch gegaan. 
Ik was daar met het meisje met wie ik voor 
de Kleine Komedie had gekust. Ik was ver-
liefd op haar geworden. Er waren veel din-
gen misgegaan, en nu ineens ging het alle-
maal goed. Ik denk de hele dag aan haar. 
Ongeduldig. Ik heb loopdrang. Vandaag 
wandel ik uren en uren langs het IJ, waar ik 
tegen de daar geldende regels in een ruimte 
huur om te kunnen schrijven. Als iemand 
mij vraagt wat ik in dat atelier kom doen, 
moet ik zeggen dat ik assistent ben.   

‘Assistent in wat?’ vroeg ik de verhuurder.   

‘Bedenk maar iets,’ zei ze.   

Als mensen mij vragen iets te bedenken loop 
ik vast. Er valt zoveel te bedenken dat ik 
niets meer kan bedenken. En als ik vastloop, 
sta ik op en begin ik te wandelen. Rondje na 
rondje na rondje in het Oosterpark, of  kilo-
meters ver langs het IJ, kijkend naar mijn 
stappenteller. Het licht is vandaag op zijn 
mooist. Decemberlicht. Dit licht. En dat 
boven het water.    

 31 december  

Eerst fietsen. Daarna dronken worden. 
Geloven dat 2020 het beste jaar ooit gaat 
worden. The Roaring Twenties.   

Winter 2020 

 5 januari 2020 

Gefietst.  

 6 januari 2020  

Gefietst.  

 7 januari 2020   

Gefietst. 

En altijd luister ik naar het nummer WIN van 
Jay Rock. Dat ook. Terwijl er nog altijd niets te 
winnen valt, daar in mijn slaapkamer.   

 Januari-februari 2020
 
Vier dagen in de week fietsen.  

Mijn stappen tellen. En dan ineens valt het stil.   

 6 maart 2020  

Het is Boekenbal. We mogen elkaar inmid-
dels geen handen meer schudden. Niemand 
luistert ernaar. Ik word dronken en ziek.   

 7 maart-24 maart 2020

Ik blijf  binnen.   

Ik sport niet. Ik lig in bed en staar naar het 
plafond. Ik ben stilgevallen.  
 Ik beweeg op geen enkele manier. Ik ga 
niet naar Utrecht om te studeren. Ik schrijf  
niet. Ik lees niet. Ik wandel niet. Ik fiets niet. 
Ik zie mijn geliefde niet. Ik kan niet meer 
denken. Ik kan ook bijna niet meer ademen.   

 Maart 2020 

Kan ik wegstrepen. Mijn telefoon zegt de 
hele tijd dat ik deze week minder heb bewo-
gen dan vorige week. En de week daarop 
minder dan de week daarvoor. Tot ik bijna 
geen stappen meer zet. Ik zet geen stappen. 
En dus moet er iets gebeuren.  

Lente 2020 

 6 april 2020  

Ik fiets weer. Maar op halve kracht. In plaats 
van een uur ga ik een half  uur fietsen. Ik 
wandel wel iedere dag buiten langs de 
Amstel.   

 13 april 2020 

Gefietst.   

 14 april 2020   

Gefietst.  

 15 april 2020  

Gefietst.  

Een dadaïstisch gedicht: pagina na pagina 
een datum met daarachter het woord 
gefietst. En dat het waar is.   
 Misschien heb ik variatie nodig. Maar niet 
alleen ik ben stil komen te vallen, de hele 
wereld is stil komen te vallen. Behalve 
natuurlijk die hardlopers in het park. Soms 
zit ik op een bankje naar ze te kijken en dan 
krijg ik zin om een sigaret te roken.   

 Mei 2020  

Vier keer in de week fiets ik 30 minuten per 
dag.  
 Moet je die nieuwe cd van Run the Jewels 
horen. 
 Moet je die nieuwe cd van Fiona Apple 
horen.  
 Moet je die nieuwe cd van Laura Marling 
horen.   

 8 mei 2020  

Ik zwem voor het eerst dit jaar in zee. Samen 
met mijn nichtje van vijf. Er zijn veel kwal-
len en het is veel te koud. Maar er is weer 
meer mogelijk, er komt weer ruimte. En nu 
mijn lijf  op andere manieren kan bewegen, 
begin ik ook weer te schrijven en te lezen. En 
ben opnieuw verliefd (wel nog altijd op 
dezelfde vrouw). 

 5 juni 2020  

Het museum is weer open, maar je moet 
reserveren. Het zwembad is weer open, 
maar je moet reserveren. Het enige tijdslot 
dat nog over was, was vandaag om zeven 
uur ’s ochtends. De afgelopen weken was 
het warm, maar vandaag is het koud. Het 
regent. Ik kan moeilijk mijn bed uitkomen, 
maar ik doe wat ik van plan was: ik ga toch. 
Ik woonde een tijdje in Brussel en daar heb 
ik gezwommen zoals ik nu fiets. Iedere dag 
trok ik banen. Van zwemmen krijg je een 
veel mooier lichaam dan van fietsen 
Tenminste: dat geloof  ik. Ik mis het water. Ik 
ben verliefd op zwemmen en op het boek 
Swimming Studies van Leanne Shapton. 
Shapton bestudeert de vorm van zwemba-
den, de kleuren van het water en schrijft 
ondertussen over beweging en beeldende 
kunst. Ze zwom op hoog niveau (ze deed 
mee aan de voorrondes voor de Olympische 
Spelen) tot haar familie besloot om te ver-
huizen. Omdat ze haar familie niet achter 
wilde laten, gaf  ze haar zwemcoach en 
vaste trainingen op. In Swimming Studies 
beschrijft ze hoe ze na haar voortijdig afge-
broken zwemcarrière kunstenaar werd. 
Hoe het zwemmen door blijft werken in 
haar tekeningen en ook in haar manier van 
denken. ‘Artistieke discipline en sportieve 
discipline zijn van hetzelfde laken een pak: 
ze vereisen precies hetzelfde, eenzelfde prak-
tijk: eentonig en gitzwart onzichtbaar, zo 
particulier als ingewanden, maar altijd hei-
lig.’ Ze schrijft ook: ‘Na twintig jaar ben ik 
nog steeds op zoek naar die stomme focus 
die ik als wedstrijdzwemmer had.’ Focus. 
Om zeven uur sta ik met paarse voeten van 
de kou en de slaap aan de rand van het 
zwembad in het Flevoparkbad. Er mogen 
maar twintig mensen naar binnen en we 
moeten ons uitkleden naast het bad. Het 
water is nog kouder dan ik dacht, maar het 
is water, ik ruik eindelijk weer naar chloor. 
Ik los eindelijk weer eens op.

Ann Veronica Janssens, Bikes, 2001
Foto MAC’s, Grand-Hornu, 2018
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ROLAND BARTHES

Wat is dat toch, de behoefte van die mensen 
om aan te vallen? Waarom worden mensen 
onrustig van dit schouwspel? Waarom 
leven ze zo intens mee? Waarom die nutte-
loze strijd? Wat is sport?
 De corrida is nauwelijks een sport, en 
toch is het misschien het model en de limiet 
van alle sporten; de ceremonie is sierlijk, de 
gevechtsregels zijn streng, de tegenstander 
is sterk, de mens is kundig en moedig – onze 
moderne sport is helemaal aanwezig in dit 
schouwspel uit een ver verleden, een erfenis 
van oude religieuze offerrituelen. Maar dit 
theater is een neptheater – hier wordt echt 
gestorven. De stier die deze arena betreedt 
zal het niet overleven; en juist omdat zijn 
dood onvermijdelijk is, is de corrida een tra-
gedie. Die tragedie kent vier bedrijven, met 
als epiloog de dood.
 Ten eerste de passes met de muleta; je 
moet de stier leren kennen, anders gezegd 
met hem spelen – hem uitdagen, hem ont-
wijken, hem onnadrukkelijk omsingelen, 
kortom je ervan vergewissen dat ook hij 
bereid is gedwee, overeenkomstig de regels 
te strijden.
 Vervolgens de picadors; achter in de 
arena zien we ze te paard binnenkomen, 
langs de schutting. Hun functie is om het 
dier uit te putten, zijn aanvallen af  te bre-
ken, en zo zijn in vergelijking met de mens 
verwoestende kracht te verminderen.
 Derde bedrijf: de banderilla’s. 
Een man alleen, met geen ander wapen dan 
een smalle, van weerhaken voorziene stok, 
tart de stier – hij roept hem – hij steekt hem 
soepel in zijn nek – hij ontwijkt hem achte-
loos.
 Dan komt het laatste bedrijf. De stier is 
nog steeds de sterkste, en toch is zijn dood 
onontkoombaar… De corrida vertelt men-
sen waarom de mens de beste is. Ten eerste 
omdat de moed van de mens bewust is; zijn 
moed is het bewustzijn van een vrijelijk 
aanvaarde, vrijelijk overwonnen angst.
 De tweede superioriteit van de mens is 
zijn kundigheid. De stier kent de mens niet, 
de mens kent de stier; hij voorziet zijn bewe-
gingen, de grenzen ervan; hij kan zijn 
tegenstander naar de plek leiden die hij zelf  
heeft gekozen, en is die plek gevaarlijk, dan 
weet hij dat, dan heeft hij dat gewild.
 Er is nog iets anders in wat de torero doet: 
stijl. Wat is stijl? Het is het omvormen van 
een moeilijke handeling tot een sierlijk 
gebaar, het is het aanbrengen van ritme in 
het noodlot. Het is als je moedig bent zonder 
wanorde, als je aan wat noodzakelijk is de 
schijn van vrijheid geeft. Moed, kundigheid 
en schoonheid, dat is wat de mens tegen-
over de kracht van het dier kan stellen, dat 
is de menselijke beproeving, die de stier met 
zijn dood moet bekopen.
 Wat toeschouwers in de winnaar eren, 
wanneer ze hem bloemen en geschenken 
toewerpen, die door hem gracieus worden 
teruggeworpen, is daarom niet de overwin-
ning van de mens op het dier, want de stier 
wordt altijd overwonnen; het is de overwin-
ning van de mens op onkunde, op angst, op 
de noodzaak. De mens heeft die overwin-
ning tot een schouwspel gemaakt, zodat 
iedereen die naar hem kijkt en zich in hem 
herkent in zijn overwinning deelt.

En wie herkennen toeschouwers in de grote 
autocoureur? De overwinnaar van een heel 
wat ongrijpbaarder vijand: de Tijd. Hier 
richten alle moed en kundigheid van de 
mens zich maar op één ding: de machine. 
Door de machine zal de mens overwinnen, 
maar misschien ook zal hij door de machine 
sterven. Daarom komt er bij de verhouding 
mens-machine eindeloos veel behoedzaam-
heid kijken; datgene wat razendsnelle reac-
ties vereist moet eerst buitengewoon traag 
worden uitgeprobeerd, want snelheid kan 
alleen maar de beloning van uiterste traag-
heid zijn; eerst moet je volledig vertrouwd 
zijn met de stuurinrichting, want daaraan 
worden grote eisen gesteld – tot tweedui-
zendvijfhonderd keer schakelen per uur; 
ook moet je je de plaats waar de wedstrijd 
wordt gehouden zorgvuldig hebben eigen-
gemaakt; eerst het racecircuit controleren, 
zijn bochten, zijn hoeken, zijn niveauver-
schillen…

Vervolgens dat circuit uittesten, alleen rij-
den, met geen andere vijand dan de tijd, en 
zowel de machine als het terrein de con-
frontatie met die tijd laten aangaan, want 
die drie moet de coureur eerst weten te over-
winnen voordat hij over zijn menselijke 
rivalen kan zegevieren.
Ten slotte moet, het allerbelangrijkste, de 
motor worden geprepareerd. En de rijkdom 
daarvan is haast gênant, net als een geniaal 
brein; hier zijn het twaalf  bougies die om de 
vijf  rondes moeten worden vervangen.
 We bevinden ons in Sebring, Florida; het 
is een twaalfuurswedstrijd waar verschil-
lende types wagens aan meedoen. Meteen 
als het startsein wordt gegeven, is elk bewe-
gingsatoom aan een onverbiddelijke econo-
mie onderhevig, want de tijd is nu overal.
 Op rechte stukken is de kracht van de 
motor doorslaggevend, maar in zekere zin 
blijft ook die kracht menselijk; ze is de uit-
drukking van het werk, de vindingrijkheid 
en de toewijding van tientallen mensen, die 
de lastigste vergelijking moesten oplossen, 
verfijnen en verifiëren: extreem vermogen 
combineren met minimale weerstand, het-
zij van het gewicht, hetzij van de wind.
 Maar in de bochten komt – afgezien dan 
van de wielophanging van de machine – 
alles neer op de coureur; want daar werkt de 
ruimte tégen de tijd. Je moet dus zien vals te 
spelen met de ruimte, besluiten of  je de 
bocht omzichtig ingaat… dan wel of  je hem 
ruw afsnijdt; en die gok moet je durven 
nemen tot aan de rand van het onmogelijke.
 Niet alleen de coureur vecht tegen de tijd, 
maar zijn hele team. In Sebring is het circuit 
een voormalig vliegveld, de banden slijten 
snel; sommige teams slagen erin ze binnen 
anderhalve minuut te vervangen; ook hun 
komt een deel van de eindoverwinning toe.
 Bij die strijd tegen de tijd, hoe zwaar je er 
soms ook voor moet boeten, speelt woede 
geen enkele rol, alleen maar een onmetelij-
ke moed, gericht tegen de traagheid van de 
dingen. Daarom is de dood van een coureur 
zo ontzettend verdrietig, want niet alleen 
sterft dan een mens, ook verdwijnt er een 
beetje perfectie van deze wereld. Maar juist 
doordat die perfectie sterfelijk is, is ze men-
selijk. Nauwelijks is alles hier verloren, of  
daar nemen anderen de fakkel al over.
 Hier zien we de start van een van ’s 
werelds Grands Prix; het is de wedstrijd die 
het meeste gewicht in de schaal legt, want 
hoe krachtiger de machine, des te zwaarder 
ze is, en uit die contradictie moet de grootste 
snelheid worden gehaald; daarom ook heb-
ben deze machines geen startmotor – een 
paar kilo’s weglaten is een paar seconden 
winnen. 
 Door zulke voorbereidingen voor de start 
krijgt de autorace zijn betekenis: die van een 
overwinning op de zwaartekracht en op de 
traagheid van de dingen. In rust zijn deze 
machines zwaar, passief, moeilijk te ver-
plaatsen; ze verkrijgen hun zwaarte door 
hun virtuele vermogen, als een vogel die 
door zijn vleugels wordt gehinderd. Maar 
amper staan ze naast elkaar aan de start-
streep, en komen ze in de buurt van wat 
hun functie is, namelijk de strijd, of  ze wor-
den al lichter, ongeduldiger… Zijn ze een-
maal vertrokken, dan transformeren de 
machines hun massa gaandeweg in wend-
baarheid en hun gewicht in vermogen; 
zodra ze hun element hebben gevonden, 
namelijk snelheid, omhullen ze de hele 
wereld ermee, op de meest gevarieerde race-
banen en circuits: de Nürburgring, de 
gevaarlijkste; die van Monaco, de onstui-
migste; die van Monza, de uitputtendste, tot 
die van Spa, de snelste.
 Stoppen is haast sterven. Is de machine 
ziek, dan moet je dat behoedzaam meedelen 
aan zijn baas. Want een grote coureur dres-
seert zijn machine niet, hij maakt hem han-
delbaar en gedwee; hij is niet alleen de win-
naar, hij is ook degene die niets vernietigt. 
Een machine die de wedstrijd moet verlaten, 
is het verdriet van een schepsel dat sterft en 
niet te vervangen is, zelfs als eromheen het 
leven doorgaat.
 Dit is wat een grote autorace betekent: de 
snelste kracht is niets anders dan een geheel 
bestaand uit doorzettingsvermogen, meet-
capaciteit, subtiliteit, grenzeloos nauwkeu-
rige en grenzeloos veeleisende handelingen. 
 Wat deze man heeft gedaan: zichzelf  en 
zijn machine tot de grens van het mogelijke 

drijven. Zijn overwinning heeft hij niet 
behaald op zijn rivalen, maar integendeel 
met hen, op de hardnekkige traagheid van 
de dingen; de dodelijkste sport is tegelijk ook 
de edelmoedigste. 

Elk jaar vindt in Frankrijk een machtig 
sportevenement plaats, waar de hele natie 
bij betrokken is: de Tour de France voor 
wielrenners. Prestigieuze wielervedettes… 
Een tiental regionale of  nationale wieler-
ploegen… een wedstrijd die een maand 
duurt, over twintig etappes. Een plechtige 
start, als een militaire parade of  de ont-
vangst van een staatshoofd.
 Heerlijke omzwervingen gevolgd door 
verbeten strijd, dat vrije, voor Fransen zo 
typerende ritme van serieuze inspanning en 
vrolijke luiheid; drama, humor, emotie, dat 
is het wonderbaarlijke spektakel dat begint 
wanneer op die zomerochtend het grote 
leger van renners en volgers traag in bewe-
ging komt. 
 Door zijn geografische uitgestrektheid 
neemt de Tour ook de afgelegenste regio’s 
van Frankrijk in zich op; elke Fransman 
wordt in de Tour opnieuw deelgenoot van 
de huizen en monumenten van zijn land, 
van zijn provinciale heden en zijn antieke 
verleden. Naar verluidt heeft de Fransman 
geen gevoel voor geografie; zijn geografie is 
niet die van boeken, maar die van de Tour; 
elk jaar leert hij door de Tour weer hoe lang 
zijn kusten en hoe hoog zijn bergen zijn. Elk 
jaar herschept hij zijn land als materiële 
eenheid, inventariseert hij de grenzen en 
producten ervan. 
 Dat is het strijdperk: heel Frankrijk. Het 
decor is dat van een grote oorlog; een heel 
leger van volgers zal voor generale staf  spe-
len en zorgen voor de intendance. Dat leger 
heeft zijn generaals, die wijdbeens, met star-
re blik, staan te kijken naar de horizon. Het 
heeft zijn lichte cavalerie, die de contacten 

verzorgen, het heeft zijn denkers en zijn wis-
kundigen… het heeft zijn tirailleurs… zijn 
historici… en zijn verslaggevers.
 Het heeft ook en vooral zijn kwartierma-
kers, zijn zware konvooien, beladen met 
voorraden, machines en voedsel. Want 
steeds moet er, zonder te stoppen, worden 
gedronken en gegeten.
 Net als op oude oorlogsbeelden reikt 
iedereen de voortmarcherende krijger te 
drinken aan… En al drinken de coureurs 
zelf  geen wijn, er moet Wijn in de Tour aan-
wezig zijn, want de Tour, dat is Frankrijk als 
geheel. Deze grote oorlog, die een maand 
duurt, bestaat uit opeenvolgende campag-
nes. Elke dag heeft zijn veldslag, elke avond 
zijn winnaar: water, bloemen, kussen… dat 
alles voordat de renner die de dagzege 
behaalt de gele trui aantrekt, het buitenge-
wone overwinningsritueel. Oorlog heeft zijn 
vredige momenten, de Tour zijn momenten 
van geluk: net als bij het krijgsvolk van wel-
eer worden ’s avonds de wapens afgegord, 
en is het opnieuw alom vredig; rust treedt 
in, de krijger wordt verzorgd.
 De mensen dansen op het plein… De 
menigte kuiert rond en slaat geamuseerd de 
reclamekaravaan gade waardoor de Tour 
wordt gevolgd. Het verhaal van het dage-
lijkse heldendicht wordt door de Tour in 
heel Frankrijk verspreid, want de Tour heeft 
zijn schrijvers… en zijn bevlogen dichters. 
Elders vindt de broederlijke maaltijd van de 
strijders plaats, het commentaar van de 
baas, het zwijgen van wie goed hebben 
gevochten. En ten slotte worden de wapens 
voorbereid voor de dag van morgen.
 Want morgen, bij het krieken van de dag, 
moet alles opnieuw beginnen.
 De Tour is namelijk niet alleen een mooi 
verhaal, het is ook een serieus gevecht. 
Gevecht waartegen? Tegen mensen en ploe-
gen, natuurlijk. Maar zoals haast altijd in de 
sport is die strijd een krachtmeting, geen 

Wat is sport?
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conflict. Dat betekent dat de mens niet zozeer 
een overwinning moet behalen op de mens, 
maar op de weerstand van de dingen.
 En die strijd is zozeer een zaak van ieder-
een dat in de Tour de barrières van spektakel 
en strijd omver worden geworpen door 
onderlinge hulp. Niet alleen draagt de 
menigte actief  bij aan de inspanning van de 
renners, de mensen helpen ze, voeden ze, 
rennen met ze mee… Maar ook de renners 
zelf  verenigen zich, wanneer een van hen 
dreigt te moeten opgeven. Want dat is de 
inzet van de Tour: volhouden. Volhouden 
tegen de woede, volhouden tegen de pijn. 
Volhouden, dat wil zeggen: opnieuw begin-
nen. De echte vijand van de wielrenner is de 
tijd. Die tijd is meestal de tijd van de anderen. 
Maar soms, in bepaalde uitzonderlijk wrede 
etappes, is het de zuivere tijd, die van de klok.
 De renner vertrekt alleen, hij gaat zo snel 
mogelijk elke seconde tegemoet, alsof  op de 
hele wereld alleen de tijd en hij nog over 
zijn. Nooit ervaart hij zijn overwinning in 
levenden lijve. De klok zegt hem in abstracto 
dat hij heeft gewonnen. En omdat in sport 
de weerstand afkomstig is van de dingen en 
niet van de mensen, kunnen mensen elkaar 
onderling zo makkelijk helpen, zelfs wan-
neer ze onderling de strijd aangaan… Elkaar 
helpen, dat betekent soms op elkaar wach-
ten… en bij gelegenheid zelfs elkaar voort-
duwen. Want de inzet van de strijd is niet 
om te weten wie de ander te grazen neemt, 
wie de ander vernietigt, maar wie het best 
die derde, gemeenschappelijke vijand 
onderwerpt: de natuur. Warmte, koude, die 
uitersten, en erger nog, hun onderlinge 
tegenspraak, die moet de renner gelijkmatig 
en onverzettelijk het hoofd bieden; hij moet 
de weerstand van de aarde bij de weerstand 
van de dingen voegen…
 De zwaarste beproeving die de natuur de 
renner oplegt, is die van de bergen. De ber-
gen, oftewel de zwaartekracht. Overwint de 
mens de helling en het gewicht van de din-
gen, dan is hij ontegenzeglijk het hele fysie-
ke universum de baas. Maar die verovering 
is zo zwaar, dat de mens daartoe al zijn gees-
telijke reserves moet aanspreken. Daarom – 

en dat weet het hele land – zijn bergetappes 
de sleutel van de Tour; niet alleen zijn ze 
beslissend voor wie de eindwinnaar wordt, 
maar ze brengen ook de aard van de inzet, 
de betekenis van de strijd, de deugden van 
de strijder aan het licht. 
 Het einde van een bergetappe is dus het 
hele menselijke avontuur in een notendop. 
Er zijn winnaars… Er zijn anderen die het 
onderspit delven…
 Er is wanhoop. Er is wijsheid.
 Nee, niet spieren maken de sport uit – dat 
is wat de Tour de France ons te zeggen heeft. 
Spieren, hoe waardevol ook, zijn op zijn best 
een grondstof; wat wint, is niet spierkracht. 
Wat wint, is een bepaald idee van de mens 
en de wereld, van de mens in de wereld. Het 
idee namelijk dat de mens zich ten volle defi-
nieert door zijn handelen, en dat dat hande-
len niet het overheersen van andere men-
sen is, maar het overheersen van de dingen. 

Van alle sportieve landen is Canada een van 
de koudste, en toch is van alle voetsporten 
ijshockey de snelste; sport is het vermogen 
om elk ding te veranderen in zijn tegendeel. 
En aan dat steeds hernieuwde wonder werkt 
een heel land mee, met zijn publiek, zijn 
pers, zijn radio, zijn televisie; achter de 
strijd, voorafgaand aan de strijd, hoe fel ook, 
is er de fysieke band tussen een gebied en 
zijn inwoners.
 Wat is een nationale sport? Het is een 
sport die voortkomt uit de eigenlijke grond-
stof  van een natie, dat wil zeggen uit haar 
bodem en uit haar klimaat. IJshockeyen is 
steeds weer herhalen dat mensen de onbe-
weeglijke winter, de steenharde bodem en 
het opgeschorte leven hebben omgevormd 
en dat ze precies dat alles tot een lichtvoeti-
ge, veerkrachtige, hartstochtelijke sport 
hebben gemaakt.
 Die kinderen lijken met elkaar te vechten, 
maar het enige wat ze doen is leren hoe ze 
hun land moeten bewonen, en in het eerste 
volwassen optreden van hun nakomelingen 
volgen moeders niet zozeer de uitkomst van 
een gevecht als wel de ontwikkeling van een 
initiatie. Die oerwet van het klimaat vind je 

volledig terug in het gebaar waarmee het 
strijdveld gereed wordt gemaakt; een beetje 
bevroren water, en ijshockey is mogelijk. 
 Met die ruimte hoeft nog maar één ding te 
gebeuren, er moeten alleen nog spelregels 
op van toepassing zijn, oftewel een strategie, 
een idee. In deze vlugge sport kan het den-
ken alleen een reflex zijn, en die reflex valt 
aan te leren, zoals alle reflexen. Alle voor-
spelbare bewegingen lenen zich voor een 
leerproces: de schijf  in volle vaart controle-
ren en langs ontelbare hindernissen voeren, 
ook hoe je een goal moet maken… en zelfs 
hoe je stil moet staan.
 Dat is wat er allemaal te gebeuren staat in 
de wedstrijd die begint. Eén regel beheerst 
de strijd: dat geen enkele speler mag door-
dringen in het vijandelijke kamp vóór de 
schijf; vandaar het onweerstaanbare, 
bevrijdende aspect van die grote collectieve 
aanvalsbewegingen. Het lijkt wel alsof  de 
spelers worden opgezogen, niet zozeer door 
het doel van de tegenpartij, als wel door het 
geniepige object dat hen voortjaagt naar dat 
doel. Luid koorgezang van de toeschouwers 
begeleidt de volle duur van de wedstrijd. Met 
hun duizendkoppig roepen becommentari-
eren de toeschouwers het spektakel. Alle 
morele waarden kunnen bij sport worden 
ingezet: doorzettingsvermogen, koelbloe-
digheid, onverschrokkenheid, moed. Grote 
spelers zijn helden en geen vedettes.
 Wordt er een goal gescoord, dan is dat net 
als in alle sporten een grote overwinning. 
Maar bij ijshockey gaat het spel zo snel, en is 
de puck zo vluchtig, dat een geïncasseerde 
goal niet zomaar een nederlaag is, het is 
haast een verwonding, schrijnend als een 
pistoolschot – want het falen van de mens is 
nog bitterder als hij door ongrijpbare in 
plaats van zware dingen wordt verslagen.
 Er staat niemand voor het doel. Waarom?
Omdat ijshockey een offensief  spel is, waar-
in het plezier van het aanvallen alle risico’s 
rechtvaardigt. Soms besluit de aanvoerder 
van een team het eigen kamp ongedekt te 
laten en een extra strijder bij zijn aanvals-
groep te voegen, om zo de druk op de vijan-
delijke linies nog te kunnen opvoeren.

Juist aan de extreme intensiteit ervan ont-
leent deze sport een permanente dreiging 
van ontsporing; er bestaat steeds een kans 
dat het spel het bewustzijn te vlug af  is en 
overbelast. Dan doet zich een soort bewijs 
van de sport uit het ongerijmde voor: het 
sportieve schandaal. Het schandaal vindt 
plaats wanneer de spelers de smalle grens 
tussen twee vormen van strijd doorbreken, 
die van de sport en die van het leven. Raakt 
de strijd tussen de spelers elke bemiddelaar 
kwijt, heeft die strijd geen inzet en geen regels 
meer, dan is hij niet langer onderworpen aan 
de afstand die voor elk menselijk samenleven 
vereist is – hij wordt opnieuw een conflict.
 Dan keert de sport terug naar de onmid-
dellijke wereld van emotie en agressie, en 
sleept daarin ook de toeschouwers mee, die 
nu juist aan de sport kwamen vragen om 
daarvan te worden gelouterd. Sport, dat is 
de afstand tussen strijd en volksoploop.

Het regent in Engeland, en toch is heel 
Engeland buiten. Waarom?
 Er is voetbal in Wembley. 
 Net als bij alle grote sportevenementen 
wordt het openingsritueel plechtig in acht 
genomen. In sommige tijden en in sommige 
samenlevingen had het theater een grote 
maatschappelijke functie; het riep alle bur-
gers van de stad bijeen om een ervaring te 
delen – hun eigen hartstochten te leren 
kennen. Tegenwoordig wordt deze functie 
op zijn manier uitgeoefend door sport. Maar 
de stad is gegroeid; het is geen stad meer, het 
is een land en in zekere zin vaak zelfs de hele 
wereld; sport is een grote, moderne institu-
tie, die in de oude, voorouderlijke vormen 
van het spektakel is gegoten.
 Waarom? Waarom van sport houden? We 
mogen om te beginnen niet vergeten dat 
alles wat de speler overkomt, ook de toe-
schouwer overkomt. Maar terwijl in het the-
ater de toeschouwer niet meer is dan een 
voyeur, is hij in sport een acteur. En verder 
staan in sport mensen niet rechtstreeks 
tegenover elkaar; er is tussen hen een bemid-
deling, een inzet – machine, schijf  of  bal. En 
dat ding is het eigenlijke symbool van de din-
gen; sterk, behendig of  moedig ben je alleen 
om dat ding te bezitten en te beheersen.
 Toekijken is hier niet alleen maar meele-
ven, meelijden, hopen, begrijpen, maar ook 
en vooral daaraan uitdrukking geven, met 
je stem, je gebaren, je gezicht, het is de hele 
wereld tot getuige nemen – in één woord, 
het is communiceren.
 Er zijn in de mens krachten, conflicten, 
vreugden en angsten; die worden door sport 
uitgedrukt, vrijgemaakt, tot een kookpunt 
gebracht, maar zonder dat ze al doende iets 
kunnen vernietigen. In sport beleeft de 
mens de noodlottige levensstrijd, maar die 
strijd wordt door het spektakel op afstand 
geplaatst en tot zijn eigen vormen geredu-
ceerd, hij wordt ontdaan van de ermee 
gepaarde gaande effecten, gevaren en ver-
nederingen; hij verliest zijn schadelijkheid, 
niet zijn gloed of  betekenis.
 Wat is sport? Sport antwoordt met een 
wedervraag: wie is de beste? Maar die vraag 
uit de oude duels krijgt in sport een nieuwe 
betekenis, want de uitmuntendheid van de 
mens wordt hier alleen ten opzichte van de 
dingen gezocht. Wie is de beste van alle-
maal in het overwinnen van de weerstand 
van de dingen, in het te boven komen van de 
onbeweeglijke natuur? Wie is de beste in het 
bewerken van de wereld, teneinde hem aan 
de mensen… aan alle mensen te geven? Dat 
is wat sport zegt. Soms wil men hem iets 
anders laten zeggen. Maar daarvoor is sport 
niet gemaakt. 
 Wat is dat toch, de behoefte van die men-
sen om aan te vallen? Waarom worden 
mensen onrustig van dat schouwspel? 
Waarom leven ze zo intens mee? Waarom 
die nutteloze strijd? Wat is sport? Wat leg-
gen mensen toch in sport? Zichzelf, hun 
menselijke wereld. Sport is gemaakt om het 
menselijk contract uit te drukken. 

Vertaling uit het Frans: Rokus Hofstede

Deze tekst werd geschreven voor Le sport et 
les hommes van Hubert Aquin, uitgezon-
den op tv in 1961 door Radio-Canada. Het 
essay – dat niet werd opgenomen in de 
Oeuvres complètes van Seuil – verscheen in 
2004 bij Les presses de l’Université de 
Montréal.
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GALERIE ONRUST
juni–juli 
U bent van harte uitgenodigd de tentoonstelling  
te komen bekijken, ieder dag, op afspraak!

ARNULF RAINER
VERON URDARIANU
TOON VERHOEF
22/08–26/09

HEAT
Han Schuil

SLEWE
04/09–10/10

NEW WORKS
Martin Gerwers

EENWERK
05/09–05/10

CHAE EUN RHEE
10/10–10/11

J&B
14/11–14/12

WOODY VAN AMEN
19/12–19/01/2021

KLAAS GUBBELS 

ANDRIESSE EYCK 
GALERIE
op afspraak t/m 22/08

ZOMER ACCROCHAGE
Carel Blotkamp, Bert Boogaard, Charlotte Dumas, 
Jakup Ferri, Natasja Kensmil, Marijn van Kreij, 
Antonietta Peeters, Rory Pilgrim

t/m 22/08

MAXIMUM CALM
t/m 22/08

UNLOCKED/RECONNECTED
Rory Pilgrim

03/09–31/10 
Opening: 03/09, 17:00–21:00 
04/09, 12:00–18:00 
05/09, 12:00–18:00

WHAT’S LEFT?
Michael Landy

GALERIE VAN GELDER
tot 25/08

WET RENT WRONG
Özgür Atlagan, Ian Page, Salim Bayri

05/09–14/10

TELL ME WHEN TO STOP
Henry Byrne (schilderijen en teksten)

01/10–04/10

BIG ART OP HET HEMBRUGTERREIN,  
AMSTERDAM-N

Lee McDonald, Henry Byrne, Ian Page

GALERIE RON MANDOS
t/m 16/08

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

Digital Group Exhibition 17/07–16/08 
www.ronmandos.nl / Viewing Room

CHANGEZ! ART BRUSSELS IN AMSTERDAM
Anthony Goicolea

05/09–03/10

Katinka Lampe
19/09–21/09

UNSEEN AMSTERDAM
Erwin Olaf en Alex Avgud

06/08–03/09 
www.ronmandos.nl / Viewing Room

UNSTILLED LIFE:  
ARTIST ANIMATIONS 1980-2020

o.a. Levi van Veluw, Hans Op de Beeck,  
Jacco Olivier

THE MERCHANT HOUSE
Vanaf 01/06

OF THE WORLD WE SHARE
Craigie Horsfield in een nieuwe installatie

Samengesteld door Marsha Plotnitsky

THE INDISPENSABLE EXPERIENCE OF ART —
PART 1: URBAN IMAGE-JITTERS

Wisselende groepstentoonstelling met werk van
Dennis Oppenheim, Pino Pinelli en Sylvie Bonnot

17/09–21/09

UNSEEN AMSTERDAM
André de Jong

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 
Tijdens de zomer enkel open op afspraak. 

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) 
23/07–22/08: enkel open op afspraak 

www.andriesse-eyck.com
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MARK GREIF

Had Kafka ‘In de strafkolonie’ vandaag de 
dag geschreven, dan had het wel over een 
fitnessapparaat moeten gaan. In plaats van 
het vonnis op het slachtoffer te tatoeëren, 
zou het apparaat rijen getallen in zijn huid 
griffen. Zoveel calorieën, zoveel kilometer, 
zoveel watt, zoveel rondes.

Doe je vandaag de dag aan lichaamsbewe-
ging, dan dwingt dat je je bewust te worden 
van de machine die binnen in je aan het werk 
is. Alleen de moderne sportschool kan nog de 
suggestie wekken dat we heimwee koesteren 
naar fabrieksarbeid. Op ons werk hoeven we 
allang niet meer te gehoorzamen aan de hef-
boom van de matrijzenpers. Maar in de 
sportschool toveren we verouderde industri-
ele productietechnieken om tot een vorm 
van vrijetijdsbesteding. We trekken de deur 
van ons kantoor achter ons dicht, zetten een 
lopende band onder onze voeten en rennen 
alsof  de duivel ons op de hielen zit. Vrijwillig 
halen we onze benen door de mangel en leg-
gen we onze stijve armen onder de pers.
 Het is cruciaal dat de apparaten eenvou-
dig zijn. De hellende vlakken, pinnen, hefbo-
men, katrollen, grendels, zwengels, rekken 
en riemen van onze fitness- en aerobics-
apparaten bootsen vroegere stadia van tech-
nologische ontwikkeling voor ons na in 
miniatuurvorm. Het zijn de uit hun context 
gehaalde, onschadelijk gemaakte sporen 
van behoeften waar niet langer denkwerk of  
vernuft aan te pas hoeft te komen.
 Ooit gebruikte een boer een katrol, kabel 
en stang om zijn zolderbalk omhoog te krij-
gen; nu gebruik je diezelfde middelen om je 
brede rugspieren te trainen. Nu we ons onze 
hersenen voorstellen als computers, heeft 
het beeld van de machinemens – of  het nu 
dat van Descartes is of  dat van La Mettrie – 
iets vertrouwds en eerbiedwaardigs gekre-
gen, als een vergeelde poster aan de muur 
van een ziekenzaal. Bloeddruk is hydrauli-
ca, kracht mechanica, voeding verbran-
ding, ledematen zijn hefbomen, gewrichten 
kogelscharnieren.
 De wereld van de lichaamsbeweging biedt 
ons geen revolutionaire inzichten als het 
gaat om onze status van mechanische man-
nen en vrouwen. Die status hadden we al, 
natuurwetenschappelijk gezien althans. Ze 
spreekt eerder boekdelen over de wil, aan-
wezig in elk individu, om de machinale pro-
cessen in ons eigen lichaam te ontdekken en 
te reguleren.
 We verzetten al die zware arbeid zonder 
uitzicht op een onmiddellijke beloning, 
behalve onze vrijheid om het te doen. 
Misschien is die vrijheid alleen al genoeg. 
Fitness apparaten geven je de superieure 
macht om je lichaam aan experimenten te 
onderwerpen. We verbergen onze eigenlijke 
drijfveren voor het verrichten van deze 
arbeid en stellen er gedachteloos een nieu-
we levensbehoefte voor in de plaats. En nie-
mand die zich afvraagt of  het wel zo’n goed 
idee is onze levens het rijk der lichaamsbe-
weging binnen te slepen.
 Lichaamsbeweging is geen keuze. Ze doet 
zich voor als een gezant uit de wereld van de 
biologische processen. Ze valt onder de 
jurisdictie van de verplichtingen aan het 
leven zelf, die alleen door zelfdestructieve 
geesten worden verwaarloosd. Onze contro-
versiële toekomst zal naar verluidt in het 
teken staan van gentechnologie, hersen-
scans, neurowetenschappen, laserstralen. 
Over dat soort zaken worden geruchtma-
kende, vruchteloze maatschappelijke debat-
ten gevoerd – terwijl de echte historische 
verschuivingen zich voltrekken op de vinyl-
matjes in de sportschool, met op de achter-
grond het gezoem van een vliegwiel en het 
geratel van een verstelbaar hellend vlak.

In de sportschool zie je mensen bezig met 
een basaal biologisch proces: zelfregulering. 
Alle andere activiteiten die daarmee samen-
hangen behoren tot de privésfeer. De vraag 
is dan ook waarom lichaamsbeweging niet 
privé blijft. Het had iets kunnen zijn voor 
thuis, net als andere, aanverwante proces-
sen: eten, slapen, ontlasten, schoonmaken, 
lichaamsverzorging en masturberen.
 Lichaamsbeweger, wat zie je in de spiegel-
wand van de sportschool? Je grimassen 

doen denken aan pijn, tranen, een orgasme 
of  het soort inspanning waarbij anderen je 
normaal gesproken onmiddellijk te hulp 
zouden schieten. Maar je verbergt je gezicht 
niet. Je kreunt alsof  je je darmen leeg perst. 
Je verricht onprettige, repetitieve handelin-
gen, alsof  je de vloer aan het dweilen bent. 
Je puft en schreeuwt en zwoegt. Je loopt 
rond in strakke maar vormloze lycrapakjes. 
Kleding die de vorm van genitaliën en afge-
bonden, platgedrukte borsten zichtbaar 
maakt voor het oog van anderen, maar 
voorbijgaat aan het bestaan van seksuele 
verlangens.
 Het Engelse woord voor sportschool, gym-
nasium, komt van de oude Grieken, maar in 
de hedendaagse gym is de geest van het 
oude Griekenland ver te zoeken. Atletiek 
was in het antieke instituut iets publieks en 
competitiefs. Ze behelsde het trainen van 
jongens voor openbare wedstrijden. Het 
gymnasium valt nog het best te vergelijken 
met een hedendaagse boksschool, met als 
verschil dat er ook volwassen mannen 
naartoe kwamen om de mooiste jongens te 
bewonderen en, naar Atheens gebruik, als 
seksueel mentor onder hun hoede te nemen. 
Het was de plaats bij uitstek waar de syste-
matische opvoeding van de jeugd kon wor-
den bevorderd, waar volwassenen onder-
ling ongedwongen debatteerden en een 
intellectuele uitwisseling onderhielden die 
losstond van de politieke sfeer en die de oor-
sprong is van de westerse filosofie. Socrates 
bracht het grootste deel van zijn tijd in gym-
nasia door. Aristoteles begon zijn filosofi-
sche school in de overdekte wandelgalerij 
van een gymnasium.
 De socratische en peripatetische metho-
den zouden in de hedendaagse sportschool 
weinig weerklank vinden. Wat wij daar 
vandaag de dag doen behoorde tot de stille 
privésfeer. De Grieken hadden een aange-
wezen plaats voor handelingen die zuiver 
privé waren: de oikos, oftewel het huishou-
den. Tot het huishouden behoorden alle 
handelingen die het naakte biologische 
bestaan in stand hielden. Daaronder vielen 
de noodzakelijke inspanningen om een 
woning en een lichaam te onderhouden, 
het verbouwen en eten van voedsel, het 
baren en voeden van kinderen. Hannah 

Arendt zag dit scherpe Griekse onderscheid 
tussen het huishouden en het openbare 
leven als een symbool voor een universele 
waarheid: het is noodzakelijk om handelin-
gen die het naakte leven in stand houden af  
te schermen voor andermans blik. Een ver-
borgen sfeer, gevrijwaard van kritische blik-
ken, is het fundament voor een publieke 
persoon: iemand die zijn privéleven veilig 
genoeg weet om de drastische risico’s van 
het openbare leven op zich te nemen, om te 
denken en te zeggen wat tegen andermans 
wil indruist, om volledig onafhankelijke 
keuzes te maken. Privé, alleen met het eigen 
gezin, kan aan de prangendste levensbe-
hoeften en woordeloze verlangens worden 
voldaan, gedachteloos, in een impuls om te 
overleven.
 Onze sportschool zou je beter een gezond-
heidsclub kunnen noemen, al is het geen 
club waar leden in gelijkwaardigheid 
samenkomen. Het is de versplinterde ruim-
te waar je handelingen die eens privé waren 
verricht voor het oog van anderen, in de 
eenzame afzondering van een lichaam dat 
zich gedraagt alsof  het zich nog altijd in een 
privéomgeving bevindt. Je wringt je in dit 
soort bochten om een privaat zelf  te ont-
mantelen en opnieuw vorm te geven; en al 
hebben de toekijkende anderen het recht 
niet om daarover te oordelen, een denkbeel-
dige, overkoepelende ‘ander’ heeft dat recht 
wel. Lichaamsbeweging in sportscholen 
haalt biologische processen het niet-sociale 
gezelschap van vreemden binnen. Je wordt 
geacht je in dezelfde ruimte te begeven, 
maar niet al te goed om je heen te kijken en 
de metalen handvatten en rubberen matten 
schoon te vegen alsof  je er nooit bent 
geweest. Net als in de lift is het de bedoeling 
dat je voor je kijkt.
 Het is een soort straf  voor onze bevrij-
ding. Voor de levensbehoeftes waaronder 
we het zwaarst gebukt gingen – de strijd om 
aan eten te komen, om ziekte te vermijden, 
altijd door middel van afmattende lichaams-
arbeid – hebben we oplossingen gevonden. 
Het was misschien naïef  om te denken dat 
de nieuwe menselijke vrijheid de weg zou 
bereiden voor een maatschappij die draait 
om publieke taken, zoals het Athene van 
Perikles, of  voor een eenvoudig genieten 

van alles wat is, zoals in de Hof  van Eden. 
Maar een maatschappij die privévrijheden 
en privévrijetijdsbestedingen tot hoofdzaak 
verheft, heeft ons in werkelijkheid iets veel 
onverwachters opgeleverd. Wat het ons 
heeft opgeleverd zijn vormen van lichame-
lijke zelfregulering die de laatste sporen van 
ons biologische leven bij wijze van sociale 
attractie het daglicht in slepen.

Getallen zijn de enige echt onmisbare werk-
tuigen voor de lichaamsbeweging van van-
daag de dag. Of  het nu gaat om de sport-
school of  de hardlooproute, de technologie 
is terug te voeren op eenvoudige rekensom-
metjes. De gewichten die je optilt worden 
geteld, net als de afstanden die je rent, de 
tijd dat je beweegt, de versnelling van je 
hartslag.
 Een eenvoudige proef  om te bepalen of  een 
activiteit onder hedendaagse lichaamsbewe-
ging valt of  niet, is de vraag of  die activiteit 
zonder tellen of  meten nog zinvol zou zijn. 
(In sport worden getallen anders gebruikt: 
daar is punten tellen een manier om tijdens 
een sociale ontmoeting de stand van de wed-
strijd bij te houden.) Zelfs vormen van 
lichaamsbeweging die het zonder mechani-
sche werktuigen kunnen stellen, zoals hard-
lopen, kunnen niet buiten getallen.
 Wie aan lichaamsbeweging doet, krijgt 
het idee dat zijn eigen lichaam een verzame-
ling getallen is die staan voor bepaalde ver-
mogens. De enige andere plaats waar getal-
len zo’n amuletachtige status krijgen is de 
spreekkamer van de arts. De plaatsen waar 
we aan lichaamsbeweging doen liggen in 
zekere zin in het verlengde van de inrichtin-
gen waar mensen op ziektes worden getest, 
reparaties ondergaan en sterven. In de 
spreekkamer van de arts, het bloedafname-
lab en het ziekenhuis ben je overgeleverd 
aan tellende deskundigen. Een verpleeg-
kundige bindt een band om je arm, sluit je 
aan op een ecg, stelt met eenvoudige metin-
gen je lengte en gewicht vast – waar je nooit 
blij van wordt. Ze beloont je met glasheldere 
getallen over bloeddruk, vetpercentage, 
lengte en gewicht. Het klembord met je 
getallen wordt doorgegeven. Tot slot neemt 
de arts plaats, een monteur die het witte 
gewaad van een engel draagt en arrogant is 
als een baas. In vakjargon dat je angst en 
spanning nog verder aanwakkert, krijg je 
misschien iets te horen over de getallen aan-
gaande je cholesterol (twee soorten), je 
witte bloedcellen, je ijzergehalte, antistof-
fen, urineanalyse, enzovoorts. Hij hoeft je 
nauwelijks nog te vertellen dat die getallen 
een indicatie zijn van je overlevingskansen.
 Waar vinden we de moed om te bestaan 
als een verzameling getallen? De sport-
school of  hardlooproute opzoeken geeft je 
de rusteloze vrijheid om het tellen in eigen 
hand te nemen. Wat een opluchting kan dat 
zijn. Eindelijk getallen waar je iets aan kunt 
veranderen. Lichaamsbeweging wordt een 
reeks proeven die je uitvoert op materie die 
binnen je bereik ligt, het uitwendige pantser 
van je vet en spieren. Het is geruststellend 
dat ook die getallen, en niet alleen de onom-
keerbare onvoldoendes in het dossier van de 
arts, iets zeggen over hoelang je nog te leven 
hebt. Met wilskracht en voldoende zelfdisci-
pline – dat wil zeggen: als je je maar weet te 
onderwerpen aan een regel – zul je een ver-
andering ondergaan.
 De sportschool heeft wel wat weg van een 
vrijwillig ziekenhuis. De personeelsleden 
zijn ook de patiënten. Sommige machines 
leggen je in een tractie waaruit je kunt ont-

Tegen lichaamsbeweging
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snappen. Andere bevrijden je uit de gevan-
genis van een beademingsapparaat en laten 
je op een signaal zelf  je longen volpompen 
terwijl je je hartfrequentie afleest op een 
scherm. Geholpen door een liefde die je 
soms ontwikkelt voor je lichamelijke pijn, 
wordt dit zelftesten een automatisme. Het 
eigenaardige geheel van getallen dat je bent 
wordt een onderdeel van je vrijheid, soms 
zelfs het belangrijkste onderdeel, dat je meer 
in beslag neemt dan je gedachten of  je dro-
men. Je ontdekt tot wat voor enorme getal-
len je jezelf  kunt opwerken, en hoe onsterfe-
lijk je kunt worden. Want als je maar genoeg 
krediet opbouwt zul jíj het eeuwige leven 
hebben. Je wordt tot in het oneindige onder-
houden.

De rechtvaardiging voor alles wat samen-
hangt met de plicht om aan lichaamsbewe-
ging te doen is gezondheid. Trek je de telma-
nie die eigen is aan lichaamsbeweging 
verder door, dan krijgt gezondheid iets 
exacts, iets economisch. Het wordt een maat 
voor het verwachte aantal dagen en uren 
van iemands leven.
 We kunnen onszelf  vandaag de dag 
inderdaad een stuk langer conserveren. De 
middelen om jezelf  te conserveren zijn 
betrouwbaar en goedkoop. De haast om je 
in het sterfelijke leven te storten neemt af. 
De verleiding van eeuwige houdbaarheid 
neemt toe. We houden een levend lijk in 
optimale staat, niet om er iets mee te doen, 
maar alleen om het behaaglijke gevoel van 
eeuwige fitheid, vertrouwen en veiligheid. 
We potten ons kapitaal op om rente te ver-
dienen en overleven dag in, dag uit op droog 
brood. Maar er is niemand die onze goede 
gezondheid erft als we doodgaan. De uren 
levensonderhoud verdwijnen met de per-
soon zelf.
 De persoon die niet aan lichaamsbewe-
ging doet, is naar onze huidige maatstaven 
een langzame zelfmoordenaar. Hij slaagt er 
niet in de verantwoordelijkheid te nemen 
voor zijn eigen leven. Hij beult zichzelf  niet 
af  om zijn dood te voorkomen. En zo langza-
merhand geloven we dat hij die daarom ver-
oorzaakt. Als een kennis van een van je 
ouders sterft, is het misschien geruststel-
lend om jezelf  eraan te herinneren dat hij of  
zij niet gezond at of  het niet kon opbrengen 
om te gaan hardlopen. De niet-lichaamsbe-
weger wordt op één hoop gegooid met ande-
re stumpers die we maatschappelijk hebben 
afgeschreven. Hun levens zijn een fractie 
waard van dat van ons, vanwege hun eigen 
nalatigheid. Hun waarde is verminderd 
door hun onvermogen om de houdbaar-
heidsdatum van hun fysieke bestaan tot het 
uiterste te rekken. De niet-lichaamsbeweger 
sluit aan in het rijtje met alle andere min-
derwaardige personen: de tragen, de oude-
ren, de kanslozen en de armen. ‘Wil je dan 
niet ‘leven’?’ zeggen wij. Zijn antwoord vin-
den we hoe dan ook onbevredigend.
 Stel je voor dat er een maatschappij 
bestond waarin de mensen geloofden dat de 
zintuigen uitgeput konden raken. Je 
gezichtsvermogen ging achteruit naarmate 
je meer levendige beelden zag. Je gehoor ver-
slechterde als je meer intense geluiden hoor-
de. Zo’n idee zou onvermijdelijk doorsijpelen 
in het hele levenspatroon van mensen, en de 
manier veranderen waarop ze hun leven 
inrichten. Zouden ze hun krachten gebrui-
ken om zich te laven aan de diepste kleuren 

en bedwelmendste geluiden? Of  zouden de 
leden van die maatschappij misschien op 
één plaats blijven, hun ogen dichthouden en 
hun oren bedekken om hun resterende zin-
tuiglijke vermogens te sparen?
 Ook wij geloven niet dat ons dagelijks 
leven opraakt of  verbruikt wordt, maar op 
onrechtvaardige wijze wordt weggevreten 
door ouderdom. En dus gaan we wanhopig 
met onze tijd om. Op de wanhopige materia-
listische beloningen van een hedonistische 
maatschappij, met haar zucht naar onmid-
dellijk comfort en geluk, enten we een wan-
hopige gezondheidseconomie en we jagen 
een langere tijdspanne uitgesteld geluk en 
opgeschort comfort na door het grootste 
deel van ons leven te besteden aan levensbe-
houd.
 Lichaamsbeweging zorgt ervoor dat je als 
statistische persoon onderdeel wordt van 
verschillende categorieën mensen die op 
opeenvolgende leeftijden minder vaak dood-
gaan. Wat je ermee wint is een betere kans. 
Dit is de belangrijkste openlijk uitgedragen 
beweegreden achter al die miljoenen man- 
en vrouwuren in de sportschool. De waar-
heid is echter ook dat gezond zijn ervoor 
zorgt dat je je radicaal anders voelt. Voor een 
deel van haar vurigste beoefenaars is 
lichaamsbeweging in haar huidige vorm 
vooral een zoektocht naar een bepaald soort 
gevoelstoestand. Vertrouwder dan de jonge-
re die fysiek ongelukkig is omdat hij nooit 
aan lichaamsbeweging doet, is het fenomeen 
van de jongere die eronder lijdt dat hij één of  
twee dagen lichaamsbeweging heeft overge-
slagen. Bewegen is een levensbehoefte. Er 
zijn genoeg goede redenen om ‘gewoon’ te 
bewegen, van je gat te komen, met die kont 
van links naar rechts te schudden, rusteloos-
heid om te zetten in beweging en levenslust; 
maar lichaamsbeweging is geen gewone 
beweging. Het is meer een soort heen en 
weer slingeren. Het bekendste fenomeen is 
misschien wel het individu dat voortdurend 
in gedachten, zo niet hardop, zijn totale 
gezondheidstoestand aan het beoordelen is, 
waarbij voldoening en teleurstelling elkaar 

afwisselen afhankelijk van wat het heeft 
gegeten, wat het heeft gedronken, hoeveel 
lichaamsbeweging het heeft verricht en 
wanneer, hoe het zich voelde toen het daar-
mee bezig was en hoe zich dat verhoudt tot 
de nieuwe aanbeveling of  waarschuwing 
waarover het heeft gehoord in het recentste 
gezondheidsitem op het nieuws. Je voelt je 
gezonder, zelfs als je lichaam niet merkbaar 
anders aanvoelt; je voelt je ongezond, zelfs 
als je lichaam niets mankeert. Of  het lichaam 
begint inderdaad anders aan te voelen – lich-
ter, sterker, efficiënter, schoner – op een 
manier die nooit een direct gevolg kan zijn 
van de lichaamsbeweging die je hebt ver-
richt; maar zulke gevoelens houden nooit 
lang aan, ze vereisen altijd meer werk. Dit 
zou wel eens een veel belangrijkere, psychi-
sche, ‘medicalisering van het menselijk 
bestaan’ kunnen zijn dan alles wat een arts 
met zijn tests kan uitrichten.
 De minder gerespecteerde, maar nog 
dwingendere rechtvaardiging voor dage-
lijkse lichaamsbeweging is dun zijn. Daarbij 
gaat het eerder om het tuchtigen van een 
slappe wil dan om de morele plicht de 
lichaamsmachine en het kapitaal dat ze 
vertegenwoordigt gezond te houden.
 Vrouwen stropen lagen vet van hun 
lichaam om een vorm te onthullen die is 
ontdaan van zijn normale overschot aan 
vlees. Ondanks de nieuwe nadruk op atleti-
sche vrouwelijke vormen blijft de taak van 
de vrouwelijke lichaamsbeweger draaien 
om uithongering. Ook mannen doen aan 
afslanken, maar het gaat hun vooral om het 
opblazen van bepaalde spieren, het oppom-
pen van de grote spiergroepen, de biceps, 
borst en hamstrings. Ze wekken een in aan-
leg aanwezig spierstelsel tot leven dat geen 
werk of  wereldse activiteit ooit op die 
manier tot ontwikkeling zou brengen. Hun 
taak draait om expansie en ontdekking.
 Hongerende vrouwen zijn een bron van 
vrouwelijk misprijzen en betreurenswaardi-
ge bijnamen: de ‘Social X-ray’, de filmster als 
wandelend geraamte. De trotse mannelijke 
expansie en ontdekking van zes onderbuik-
spieren, met een resultaat dat doet denken 
aan het gesegmenteerde exoskelet van een 
insect, krijgt eveneens een ludieke bena-
ming die spreekwoordelijk is geworden: het 
‘sixpack’, waarin lichaamsbeweging gekop-
peld wordt aan het mannelijke van bier.
 Anders dan het gezondheidsparadigma, 
dat een gestage winst op de sterfelijkheid 
belooft, spelen dun zijn en spierexpansie 
zich af  in een wrede economie van versneld 
verlies. Sterfelijkheid nam een aanvang 
toen de eerste man en vrouw het paradijs 
verlieten. Iedereen moet sterven, maar nie-
mand hoeft zijn figuur vorm te geven, en als 
dat gesleutel aan het lichaam eenmaal 
begint, is het onverbiddelijker dan de dood. 
Iedere lichaamsbeweger weet dat de neiging 
van het lichaam om aan te komen de fysieke 
uiting is van moreel verval. Iedere lichaams-
beweger weet dat de hebbelijkheid van het 
lichaam om, als het zich in een comfortabe-
le positie bevindt of  uitrust, zacht te worden 
in plaats van eeuwig hard te blijven, getuigt 
van een gebrek aan discipline. Zo smaakt 
onze nieuwe Boom der Kennis. In ons tijd-
perk van overvloed zien we eten als iets wat 
ons dik maakt in plaats van weldoorvoed, 
plezier als iets wat ons kwabbig maakt in 
plaats van blij, en anorexiapatiënten als de 
enigen met voldoende wilskracht om te 
stoppen met eten en dood te gaan.
 Lichaamsbeweging betekent iets anders 
dan gezondheid voor een jongere die seksu-
ele aantrekkingskracht als een persoonlijke 
waarheid beschouwt die vóór al het andere 
verdedigd dient te worden. En jeugd wordt 
steeds meer iets permanents aangezien we 
eisen dat volwassenen een uiterlijke schijn 
van jeugdigheid blijven ophouden. 
Sexappeal wordt iets wat gelegen is in het 
lichaam zelf, in plaats van in kleding, gevat-
heid of  charisma. Al gaat dit waarschijnlijk 
niet zozeer op voor de maatschappij – waar-
in nog steeds waarde wordt gehecht aan 
persoonlijkheid – als wel voor de lichaams-
beweger zelf, die zich een denkbeeldig 
publiek voor ogen tovert. Het treurigst van 
al is wel het geloof  dat de onbeminde geluk 
zal vinden als hij zijn lichaam maar weet te 
verbeteren.
 De stoottroepen van de hedendaagse 
lichaamsbeweging zijn vrouwen die net 
hun eerste studentenjaren achter zich heb-
ben liggen. Als kersverse bezitter van een 
seksueel volwassen lichaam en een van de 
weinigen in onze cultuur die bedeeld zijn 
met het vetarme lichaamstype waaraan we 

de voorkeur geven – een voorkeur waar we 
met de dag openlijker en vuriger voor uitko-
men – is het meisje van tweeëntwintig als 
prototype van de lichaamsbeweger een 
paradoxale figuur. Zij behoort nog niet tot 
de afgeschrevenen. Maar ze kent haar lots-
bestemming. Onmiddellijk stort ze zich in de 
race om een vorm te behouden waaraan 
nooit ook maar een gram vlees te veel mag 
zitten. Onder lichaamsbewegers die nog niet 
gevangen zitten in de gezondheidsdoctrine 
kan sprake zijn van een verfrissende eerlijk-
heid. Het stijgende aantal rokers onder 
jonge vrouwen baart volksgezondheidsijve-
raars zorgen, maar het stijgend aantal 
sportschoolbezoeken dat ermee gepaard 
gaat niet. Sigaretten dempen het hongerge-
voel (rebels), de StairMaster opent de aanval 
op de calorieën (braaf). Allebei kunnen ze 
een intens, erotisch genot teweegbrengen, 
en geen van beide is echt bedoeld voor een 
gezonder of  langer leven.
 De doctrine van het dun zijn nodigt uit tot 
een doorgeslagen fantasie over lichaamsbe-
weging tot op het bot. Ze verwelkomt de 
droom van een lichaam dat niet wordt 
gehinderd door het kleinste beetje overtolli-
ge lichamelijkheid. Thanatos glipt naar bin-
nen door de deur die Eros op een kier heeft 
gezet, en lichaamsbeweging flirt met het 
verlangen het onaantrekkelijke lichaam te 
vernietigen in plaats van het zo lang moge-
lijk in leven te houden. Zonder gezondheids-
ideologie zou het dunheidsideaal in feite 
grenzeloos worden en zou lichaamsbewe-
ging de gedaante van een doodshoofd krij-
gen. Merkwaardig genoeg doet gezondheid 
zich hier gelden als enige rem op een prak-
tijk die anders zou uitdraaien op ongebrei-
delde agressie tegen het lichaam.
 Doet de gezondheidsgedachte haar werk, 
dan blijft de agressie beperkt tot de psyche. 
Aldaar opgekropt wordt ze een bron van 
haat tegen die verdorven menselijke vorm, 
die het werk dat je erin investeert voortdu-
rend ongedaan maakt. Vijfenvijftig kilo 
lichaamsmassa wordt een rotsblok van 
Sisyphus. Maar de bittere gevoelens waar-
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mee je toeziet hoe je lichaam je werk onge-
daan maakt, worden verzacht door een 
beloning die Sisyphus niet kreeg. Je lichaam 
mag dan een strijdtoneel zijn, die eindeloze 
oorlog levert ook een zeker genot op, en in 
een hedonistische wereld die voortdurend 
overhoopligt met haar eigen zachte luxes is 
dat misschien wel het enige genot dat eeu-
wig kan duren.

Een van de meest raadselachtige aspecten 
van lichaamsbeweging is de bekerings-
drang die ermee gepaard gaat. Lichaams-
bewegers willen niets liever dan anderen in 
hun ervaring te laten delen. Waarom moet 
iedereen aan lichaamsbeweging doen, 
alleen maar omdat één iemand dat doet?
 Geen honkballer of  hockeyer die eist dat 
alle anderen zijn sport ook gaan beoefenen. 
Sport is iets sociaals. Overwinningen in 
sport worden zichtbaar in de tijdelijke 
publieke verstandhouding van een wed-
strijd. Prestaties die door anderen worden 
erkend op het moment dat ze tot stand 
komen vormen wellicht een eigen categorie. 
De sportschoolbezoeker daarentegen is een 
solitaire geloofsijveraar. Hij staat de ganse 
dag op je deur te kloppen om gedaan te krij-
gen dat je de macht erkent die hem geen 
rust gunt. Ook jij moet aan lichaamsbewe-
ging doen. Je redding gaat hem aan het 
hart, maar tegelijkertijd straalt hij uit dat 
hij je mijlenver vooruit is, als een uitverko-
rene van God.
 Bijzonder slinks is hardlopen, omdat de 
bekeringsijver zich daarmee ook buiten de 
sportschool verbreidt. Het is niets minder 
dan een invasie van de publiek ruimte. Het 
tellen en meten, de gecontroleerde waanzin, 
het vertrouwde ondergoed-als-bovengoed 
en het skeletachtige voorkomen worden 
opgedrongen aan wie doodgewoon buiten 
een ommetje maakt. Wat je de sportschool 
moet nageven is dat iedereen die zich in die 
met spiegels beklede, onwelriekende hal uit-
slooft akkoord gaat met een stilzwijgende 
overeenkomst. De aanwezigen zijn bereid 
hun inspanningen afzonderlijk te verrich-
ten en elke vorm van aandacht voor elkaar 
te verbergen, als in een goed georganiseerd 
masturbatorium. De sportschool is wat dat 
betreft beleefder dan de smalle rivieroever, 
straat of  wandelweg door de natuur, of  al 
die andere gedeelde plaatsen die de hardlo-
per voor zichzelf  opeist. Met zijn snelheid en 
narcistische felheid bederft de hardloper de 
ruimte waar gewandeld, nagedacht en 
gepraat kan worden en alledaags contact 
plaatsvindt. Ruw schudt hij de slenteraar 
wakker uit zijn dagdromen. Hij spurt tussen 
converserende voetgangers door. De hardlo-
per verzet zich tegen zowel gemeenschappe-
lijkheid als alleen-zijn door het ervaren 
ervan met zijn gezweet en plein public te 
bezoedelen.
 De onmogelijkheid om lichaamsbeweging 
met anderen te delen wakkert een onge-
woon soort eenzaamheid aan. Zodra 
lichaamsbeweging werkelijk gedeeld wordt 
en er sprake is van onderlinge zichtbaar-
heid, zoals bij sommige aan dans verwante 
vormen van aerobics, of  de per definitie ero-
tische en broederlijke hardcore variant, 
bodybuilding, nadert ze sport of  kunst en 
maakt een draai om haar as. Als lichaams-

beweging wordt verricht in de beslotenheid 
van het eigen huis, of  in verlaten gebieden, 
of  zonder formele methode, apparatuur of  
tellen, herwint het iets van het excentrieke 
en het vrije van de zelftechnieken die je 
privé beoefent. Je zou evengoed aan het 
dansen kunnen zijn. Maar hedendaagse 
lichaamsbeweging in haar zuivere vorm 
draait noch om het creatieve proces van 
reproductie (zoals activiteiten die je met 
anderen deelt), noch om de pure ontdekkin-
gen van het alleen-zijn (zoals zonderling 
gedrag dat privé blijft). Wat het najaagt zou 
je replicatie kunnen noemen. Replicatie qua 
lichaamsbeweging wil zeggen dat je met het 
materiaal van je eigen lichaam de vorm en 
vermogens van anderen nabootst, zonder 
dat daar iets nieuws uit ontstaat, en zonder 
uitwisseling met anderen of  een kruisbe-
stuiving tussen versies van een zelf.
 Het is maar zeer de vraag in hoeverre ‘jij’ 
en ‘je lichaam’ bij lichaamsbeweging 
samenvallen. Enerzijds lijkt lichaamsbewe-
ging de vereenzelviging van de beoefenaar 
met zijn lichaam te versterken door die twee 
gezamenlijk aan uitputtende arbeid te 
onderwerpen; anderzijds lijkt ze hem te ver-
vreemden van dat lichaam dat hij moet ver-
zorgen en controleren. Waar moeten we die 
‘fitheid’ eigenlijk zoeken? Het lijkt iets te zijn 
dat diep in je binnenste nestelt, maar dat 
verborgen innerlijk is langzamerhand naar 
een veranderlijke buitenkant gestuwd. En 
die buitenkant is niet langer iets wat je kunt 
uittrekken, zoals je deed met een kostuum 
bij vroegere methoden om jezelf  aantrekke-
lijker te maken. Modehistorici wijzen erop 
dat vrouwen zichzelf  bevrijd hebben van 
het uitwendige korset en zich vervolgens 
een intern korset hebben aangemeten door 
hun buik- en borstspieren te verstevigen, te 
lijnen en aan lichaamsbeweging te doen om 
het weldoorvoede lichaam, dat vroeger met 
baleinen hulpstukken tijdelijk in de juiste 
contouren werd geperst, nu permanent weg 
te frezen. De lichaamsbeweger werkt aan 
zichzelf, maar dat zelf  begint steeds meer 
samen te vallen met de zichtbare buiten-
kant. Hij werkt aan zijn eigen lichaam, 
maar door replicatie wordt dat lichaam 
steeds minder eigen.

De lichaamsbeweger conformeert zich, en 
zijn conformisme is van een bijzonder scha-
delijke soort. Maar lichaamsbeweging zelf  
zorgt ervoor dat normen over gezondheid en 
seksuele aantrekkelijkheid steeds extremer 
worden. De feedback helpt niet om het sys-
teem te stabiliseren, maar maakt het met de 
jaren alleen maar radicaler. Alleen in een 
sportschoolcultuur wordt overgewicht ‘de 
tweede belangrijkste doodsoorzaak’ (zoals 
het nieuws afgelopen voorjaar meldde) in 
plaats van een variabele die gecorreleerd is 
met de hartaanvallen, de kankers, het 
orgaanfalen en de terminale ziektes die vroe-
ger onze moordenaars waren. Alleen in een 
sportschoolcultuur worden fysieke kenmer-
ken die vroeger als afstotelijk werden 
beschouwd kenmerken van seksuele superi-
oriteit. (Tegenwoordig geilen we op de ver-
nietiging door middel van lichaamsbewe-
ging van het eens voluptueuze vrouwelijke 
vlees, en kijken we verlekkerd toe hoe het in 
zijn natuurlijke vorm wordt weggehongerd 
en selectief  wordt vervangen door borstim-
plantaten, collageeninjecties en billifts. We 
hebben geleerd opgewonden te raken van 
opgepompte spieren met gezwollen aderen, 
waardoor mannen met een doodgewoon 
pennenlikkersbestaan veranderen in 
Incredible Hulks.) Omdat gezondheid en seks 
de terreinen zijn waar we vandaag de dag 
onze waarheid opeisen, moeten nieuw 
gemunte idealen worden uitgedragen als 
ontdekkingen van de medische wetenschap 
of  revelaties over onveranderlijke, ‘evolutio-
naire’ menselijke verlangens. De technische 
mogelijkheden van lichaamsbeweging in de 
sportschool vormen de drijvende kracht 
achter de maatschappelijke eisen en idealen.
Ligt in deze kritiek een afkeer van het 
lichaam besloten? Integendeel.
 Het sportschoolethos berooft mensen van 
de veilige afstand tussen zelf  en lichaam. 
Mannen en vrouwen lijken zich in het hui-
dige klimaat van biologische zichtbaarheid 
meer te schamen voor hun lichaam als 
zodanig dan vóór de komst van de sport-
school het geval was. Het tijdperk van de 
lichaamsbeweging heeft ons eerder meer 
dan minder obsessie en zelfhaat gebracht.
 Een zorg van feministen wordt op dit punt 
belangrijk. Het is zeker mogelijk om mensen 
eraan te laten wennen dat biologische ver-
anderingsprocessen door anderen gezien 
mogen worden. Feministen hebben zich dat 
in het verleden bij tijd en wijle ten doel 
gesteld, in hun aanval op een patriarchaat 
dat het natuurlijke lichaam verketterde en 
biologische processen bestempelde als een 
bron van schaamte en minderwaardigheid. 
Maar het soort zichtbaarheid dat de laatste 
tijd in opmars is, heeft weinig van doen met 
de feministische bevrijding van het onge-
conditioneerde lichaam.
 Het patriarchaat maakte biologie tot een 
negatief  spektakel, iets smerigs dat verbor-
gen diende te worden. Het lichaamsbewe-
gingsethos maakt het tot een positief  spek-
takel, een voorwerp van competitie en 
fascinatie dat onthuld moet worden. Leuzen 
als ‘Hou van je lichaam’ lenen zich dan ook 
goed voor misbruik. Aangevuld met het 
cliché dat je ‘je niet moet schamen’ voor je 
lichaam, maken ze mensen minder weer-
baar tegen de verwachting dat hun lichaam 

zoals het is en hun biologische processen 
altijd maar zichtbaar moeten zijn en bloot-
gesteld dienen te worden aan een nieuw 
soort tuchtiging die privé noch publiek is. 
Het wordt gezien als een terugkeer naar de 
negentiende eeuw, een morele tekortko-
ming, wanneer mensen zich niet wensen 
bloot te geven, wanneer ze hun gezondheid, 
lichaam, seksualiteit en zelfregulering willen 
afschermen van het sociale leven, alsof  die 
vorm van privacy alleen maar wenselijk kan 
zijn voor de preutsen en de onderdrukten.
 Eenmaal onderworpen aan deze sociali-
satie van biologische processen ondergaat 
het lichaam een vernedering die niet langer 
geworteld is in het onderscheid tussen het 
onthulde en het verborgene, het natuurlijke 
en het beschamende, het seksuele ideaal en 
de lichamelijke werkelijkheid, maar in de 
veel ergere misdaad gewoon maar te 
bestaan als een ongereguleerde, vormloze, 
niet-sexy, niet-fitte persoon, iemand die 
‘niet meetelt’.

Onze praktijken keren ons gaandeweg bin-
nenstebuiten. Ons verborgen vlees wordt 
ons publieke gezicht. De medische pri-
véwaarheid over onze lichamelijke gezond-
heid wordt bepalend voor ons psychische 
zelfbeeld. In de openbaarheid treden, voor 
het oog van vreemden en bekenden, is niet 
langer de spil van onze belevingswereld als 
betrokken burger, en wordt vervangen door 
in het openbaar verrichte lichaamsbewe-
ging; taal maakt plaats voor biologisch 
spektakel.
 Doe je aan lichaamsbeweging, dan behoor 
je tot de koplopers in twee wedstrijden, een 
die draait om een zo lang mogelijk leven en 
een die draait om seks. Geconfronteerd met 
zijn sterfelijkheid ziet de lichaamsbeweger 
zichzelf  als gezondheidspromotor – terwijl 
hij zich eerder tot een voorbeeldige patiënt 
maakt. Geconfronteerd met de seksuele 
strijd beult de sportschoolklant zich af  om 
een voorsprong te behalen, wat de competi-
tie alleen maar tot nieuwe, onbereikbare 
extremen opzweept.
 Het gevolg is niet alleen dat ons bewust-
zijn volledig in beslag wordt genomen door 
het gereguleerde, in getallen gevangen 
lichaam, of  dat het eindeloos in stand hou-
den van het leven ons afleidt van het leven 
zelf, maar ook de teloorgang, samen met de 
laatste, ooit ongenaakbare privédomeinen, 
van een bewustzijn van het publieke en van 
wat er in die publieke sfeer collectief  tot 
stand kan worden gebracht, zodat het biolo-
gisch leven, in goede en slechte zin, voort-
aan altijd zichtbaar zal zijn, alom aanwezig, 
ons enige bezit.
 ‘Je bent gedoemd. Je bent gedoemd. Je 
bent gedoemd.’ Dat zingen de machines met 
hun knarsende ritme te midden van het 
lawaai op de sportschoolvloer. Ooit, heel 
lang geleden, leek het primaat van de 
gezondheid en het openlijk vertoon van 
onze biologische processen iets goedaar-
digs, iets bevrijdends zelfs. We zouden ziekte 
overwinnen, we zouden de victoriaanse 
preutsheid met wortel en tak uitroeien. 
Maar onze pijlen verdwaalden op weg naar 
hun doel en sommige doorboorden onze 
privacy.

De vermagering die we najagen wordt iets 
geestelijks. Dit is niet de toekomst die ons 
voor ogen stond. De tinteling onder de huid 
van de lichaamsbeweger als hij van zijn 
loopband stapt is niets anders dan zijn nieu-
we zelf, zijn afgeslankte bestaan, dat zich in 
een zoektocht naar een diepere waarheid 
over wie hij nu is vergeefs een weg graaft 
van binnen naar buiten.

Vertaling uit het Engels: Heleen Oomen en 
Jeske van der Velden

Afbeeldingen: William Blaikie, Sound Bodies 
for Our Boys and Girls, New York, Harper 
& Brothers, 1884.

Oorspronkelijk verschenen in Against 
Every thing. On Dishonest Times, Londen/
New York, Verso, 2016, pp. 3-15.
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CHRISTOPHE VAN GERREWEY

‘Elke dag, elke nacht komt het lichaam tus-
senbeide; verzacht of  scherpt, kleurt of  ont-
kleurt, wordt tot was in de warmte van juni, 
en hardt uit tot talg in de donkerte van 
februari. Het schepsel binnenin kan alleen 
maar door de ruit kijken – vlekkerig of  roos-
kleurig; het kan niet losgemaakt worden 
van het lichaam, zelfs niet voor heel even, 
zoals het blad van een mes of  een erwt van 
een peul; het moet die hele oneindige stoet 
doorlopen van veranderingen, warm en 
koud, comfort en ongemak, honger en 
bevrediging, gezondheid en ziekte, tot de 
onvermijdelijke catastrofe zich aanbiedt; 
het lichaam slaat zichzelf  in gruzelemen-
ten, en de ziel (zo zegt men) ontsnapt. Maar 
al dat dagelijkse drama van het lichaam is 
geen vermelding waard. Mensen schrijven 
altijd over de bezigheden van de geest; de 
gedachten die zich aanbieden; de nobele 
plannen; hoe de geest het universum 
beschaafd heeft gemaakt.’ (Virginia Woolf, 
‘On Being Ill’, 1930.) Wanneer heeft het 
lichaam zich aangediend als enige echte 
realiteit, als laatste onderwerp? En is toen 
voorgoed de hoop verlaten dat ‘de geest’ het 
universum ‘maakt’ – beter maakt?

Belang van de Eerste Wereldoorlog en – ver-
borgen, ontkend, verdrongen – van de 
Spaanse Griep van 1918-19, die een derde 
van de wereldbevolking besmet heeft, en 
waaraan vermoedelijk honderd miljoen 
mensen stierven? Oorlog en epidemie – twee 
keer een samenvallende crisis, een opstoot 
van technologie, dood, verwoesting, als 
noodzaak voor verandering? Of  eerder als 
besef: vanaf  nu is het ieder voor zich, redde 
wie zich het vege lijf  redden kan? Denk wat 
je wil, wat maakt het nog uit? Andere kijk 
op dit bekende citaat van Walter Benjamin, 
over de jaren na 1918, uit ‘Ervaring en 
armoede’ (1933): ‘Een generatie die nog 
met de paardentram naar school was 
gegaan, stond onder de blote hemel in een 
landschap waarin niets onveranderd was 
gebleven behalve de wolken, en in het mid-
delpunt, in een krachtveld van verwoesten-
de stromen en explosies, het nietige, broze 
mensenlichaam.’ 

Een mensenleven later, aan het eind van de 
twintigste eeuw: ‘Het lichaam is niet langer 
de schaduwreferent of  een sous-entendu van 
de verschijning, de blik of  de conversatie, 
maar eist, als Eerste Realiteit, alle aandacht 
op: de échte dood, het bloed, de geboorte, de 
ziekte, de rijen penissen verzadigen de ogen, 
en maken elke betekenis flauw en overbo-
dig. En het gaat nu met het denken dezelfde 
kant op. Het lichaam is het onvermijdelijke 
thema, of  zelfs het verplichte uitgangspunt 
van het denken geworden.’ (Bart 
Verschaffel, ‘Overal, het lichaam’, 1995.)

Oefening: probeer een dag door te brengen 
zonder naar één afbeelding van een lichaam 
te kijken. Dat we in een beeldcultuur leven 
is een omschrijving die het aan precisie ont-
breekt. In De Standaard van woensdag 24 
juni: 117 beelden (foto’s, tekeningen, car-
toons, schema’s), waarvan 98 met mense-
lijke lichamen.

Verondersteld kritische (avant-gardisti-
sche?) stellingname van Hugo Claus, in 
1995, tegen het denken, tegen ideeën, tegen 
‘de geest’, ook vanuit een ziedend antikleri-
kalisme, aangedreven door een afwijzing 
van om het even welk idealisme, van elke 
vorm van metafysica: ‘Ik ben een beest, 
mevrouw, en dat zou ik u proefondervinde-
lijk kunnen laten zien. Er is niets anders dan 
het lichaam! Er bestaat niet een lichaam en 
nog ergens een geest. Er valt hier een veelbe-
tekenende stilte. Is er nu ergens een ziel die 
vlot in mij? Neen! Er zijn klieren en die pro-
duceren bepaalde stoffen en de hersenen 
reageren daarop. Dat is iets wat men 
gemakshalve ziel noemt. Er is niet anders 
dan het lichaam. Ik wil het woord ziel wel 
hanteren – dat doe ik ook – maar dat is dan 
een gedeelte van het lichaam. Niet iets wat 
God over de aarde blies.’ 

‘Maar waartoe dient het om voor het lichaam 
te kiezen als er niets meer zou overblijven om 

van deze keuze te genieten? Het lichaam, dat 
is zoals de kat die ligt te slapen in het zonlicht 
op de vensterbank. Je kunt het strelen en het 
begint te spinnen, maar het weet niet dat het 
gestreeld wordt, en het weet niet waarom het 
spint.’ (Patricia de Martelaere, ‘Voor-
geschreven variaties’, 1993.)

Pervertering – radicalisering? – van het pri-
maat van het lichaam: het maatschappelijk 
gesprek gaat over het lichaam (eten, gezond-
heid, mode, diëten, seks), maar het bedient 
zich ook van het lichaam als maatstaf, al dan 
niet figuurlijk. In de politiek zijn niet zozeer 
ideeën doorslaggevend, als wel leiderschap, 
verschijning en uithoudingsvermogen. Ook 
spreken over kunst wordt lichamelijk, in 
metaforen met een (soms) onpeilbaar 
komisch werkelijksheidsgehalte: een boek is 
als ‘een mokerslag’, een televisieserie ‘komt 
keihard binnen’, een schrijver ‘boert in het 
gezicht van de literatuur’, een tentoonstel-
ling ‘blaast je van je sokken’, een gedicht is 
‘als een stomp in je maag waar je dagenlang 
niet goed van bent’, na een tentoonstelling 
blijft de bezoeker ‘op ‘z’n honger zitten’, cul-
tuur is ‘broodnodig’, dit boek is ‘een schreeuw 
om erkenning voor al het geleden leed’, ‘wat 
een hartverwarmende voorstelling was dit’, 
‘alweer werden wij in deze galerie aan de 
grond genageld’, ‘ik was vooral verrukt door 
een klein schilderijtje – a slap in the face’. 
Meest origineel, maar misschien wordt het 
een trend: ‘Toen ik thuiskwam van het muse-
um, was ik helemaal bouche bée.’

Wat werpt ons het meest op onszelf  terug? 
Wat is het meest ‘individualiserend’? Het 
lichaam of  de geest? Wat kan het best 
gedeeld worden: ideeën of  lichamelijke 
ervaringen? Wat een stuitende vragen! De 
ervaring van een migraineaanval of  een 
bevalling is nog nooit in woorden gevat – 
het historisch materalisme of  de negatieve 
dialectiek kan je op vijf  minuten uitleggen. 
Probeer je kleinkind maar eens diets te 
maken hoe constipatie, menstruatie of  een 
vuistslag voelt. 

‘Niets is overdraagbaar buiten de gedachte, 
adel van de vrucht van de arbeid.’ (Le 
Corbusier, Mise au point, 1966.)

Lichamen hebben (maken) geen geschiede-
nis. Bestaat er een politiek die enkel op licha-
men is gebaseerd, en ideeën – ‘de geest’ – als 
onbelangrijk of  onbestaand beschouwt? 
Vormen van collectiviteit moeten zich licha-
melijk manifesteren, maar ze komen slechts 
door middel van ideeën tot stand.

Als we dan toch niets meer dan lichamen 
zijn, dan wordt sport – het trainen, op peil 
houden, uitbouwen en gezond maken van 
dat lichaam – belangrijk, ook als entertain-
ment, als het kijken naar excellerende licha-
men. Stuitende inconsequentie (bij – twin-
tigste-eeuwse? – intellectuelen): we zijn 
slechts lichamen die taal voortbrengen, 
maar toch blijven we denken en schrijven – 
toch blijven we het leven van de geest culti-
veren, en wordt het lichaam enkel voor gas-
tronomie en seksualiteit ingezet, niet voor 
sport. Opnieuw Hugo Claus, in 1988, ook 
uit Groepsportret. Een leven in citaten: ‘Ik mag 
sport graag zien, niet doen. Naar mijn 
gevoel krijgen joggers iets te vaak een hart-
aanval.’ 

Kijken naar lichamen die bewegen, of  een 
lichaam worden dat beweegt. Is het ene het 
gevolg van het andere? Worden wielerlief-
hebbers wielertoeristen? Voetbalfans voet-
ballers? Worden lezers schrijvers? Museum-
bezoekers kunstenaars? Al is het antwoord 
nooit volmondig ja – ook dat maakt deel uit 
van de ‘activering’ van de wereldbevolking, 
de aanmoediging tot ‘participatie’. Ook op 
het vlak van kunst en sport is consumeren 
een luxe – produceren is beter.

Kijken naar lichamen die bewegen, of  een 
lichaam worden dat beweegt (bis). Porno-
grafie kijken enerzijds, en de liefde bedrijven 
anderzijds? Waarom is porno kijken nog 
altijd afstompend en beschamend (zielig), 
en creëert het verkeerde verwachtingspa-
tronen, terwijl sport kijken een gesponsord, 
gesubsidieerd en onbeschroomd collectief  
tijdverdrijf  is?

Onvergelijkbaarheid van intellectuele en 
lichamelijke prestaties, terwijl de tweede het 
begrippenapparaat van de eerste overne-
men, of  eigenlijk stelen. Deconstructie van 
het begrip ‘kwaliteit’ in de kunst – wat is 
weggehaald of  afgebroken, wordt als luis-
terrijke ornamenten aangebracht in het 
huis van de sport. Het modernisme van een 
schrijver als Musil: ironische vaststelling 
dat wat de maatschappij waardeert, niet 
meer hetzelfde is, misschien niet eens 
onterecht. ‘Het is alweer lang geleden dat er 
voor het eerst in de krant sprake was van 
‘het geniale renpaard’, en ik geloof  dat het 
voortkwam uit het protest dat een manege 
tot een sportredacteur richtte die meer-
maals over voetballers had geschreven als 
genieën van ‘het groene tapijt’, en op die 
manier paarden iets had ontzegd waar ze 
nochtans recht op hadden. En deze manege 
had gelijk. Voorheen had men enkel over 
geniale ontdekkingsreizigers, tenoren of  
schrijvers gesproken; dat was in de tijd 
waarin de mensen nog beneveld waren door 
een vaag idealisme, en dus nog voor een 
meer zakelijke denktrant in voege trad. Toen 
werd het echter duidelijk dat men helemaal 
niet wist of  deze genieën werkelijk geniaal 
waren. Hoe zou je dat bijvoorbeeld bij een 
schrijver kunnen vaststellen?! Alle schrij-
vers beschikken over recensies waarin het 
hun verzekerd wordt. Sommigen hebben er 
meer, maar dat bewijst niets, zo zeggen hun 
tegenstanders, buiten hun trivialiteit. Dus 
als je echt precies wil zijn, dan zit er niets 
anders op dan het geniebegrip psychotech-
nisch te normeren. Het hoofdbestandeel is 
dan het onvergelijkbare, en dit kan natuur-
lijk duidelijker van toepassing zijn op snel-
heden, spieren, lichamelijke trefzekerheid 
en dergelijke meer, eerder dan op intellectu-
ele prestaties. Andere vaardigheden, zoals 
vechtlust, arbeidsprecisie, ambitie, concen-
tratie, wendbaarheid en de gave om opko-
mende hindernissen te vermijden dankzij 
een combinatie van oordeelskunde en asso-
ciatieve lenigheid, die zijn in de borst en de 
hersenen van een geniaal renpaard even-
zeer ontwikkeld als in die van een dichter. 
Een overtuigende psychotechniek zal 
slechts één onderscheid laten bestaan: de 
samenhang van deze vaardigheden tussen 
het type prestatie en de persoon. Maar 
onder de verworvenheden zijn het vandaag 

toch vooral de lichamelijke die plezier ver-
schaffen aan alle mensen, wat men van 
geestelijke prestaties niet zeggen kan, en op 
het vlak van het persoonlijke, daar heeft 
men zich zopas van het menselijke naar het 
paardachtige gekeerd, omdat er wat dat eer-
ste betrof  geen overeenstemming kon wor-
den bereikt.’ (Robert Musil, ‘Durch die Brille 
des Sports’, 1925-26.)

Deze (Oostenrijkse?) terughoudendheid, 
ingegeven door twijfel, verworden tot razend 
cultuurpessimisme: ‘Sport! Sport is de orga-
nisatie van menselijke onmondigheid, die in 
zeventigduizend personen verzameld wordt 
en dan over een paar miljoenen thuis voor 
de beeldschermen uitgegoten wordt.’ 
(Elfriede Jelinek, Ein Sportstück, 1999.)

Sport kan bekritiseerd worden, maar reikt 
ook begrippen aan om kritiek mogelijk te 
maken – conflict, onenigheid, strijd, diagno-
se van de onverenigbaarheid van mensen, 
en symptoombestrijdend medicijn daarvoor. 
Fik Meijer in de Volkskrant van 17 april: ‘De 
geschiedenis heeft het geleerd: de mens wil 
onder alle omstandigheden competitie zien. 
Wie is de sterkste? Wie faalt? Competitie, 
competitie, competitie. Het zit in ons. Sport 
is denk ik meer dan de belangrijkste bijzaak. 
[…] Sport biedt vermaak. Het kan een uit-
laatklep vormen. Het geeft identiteit. Je 
hoort ergens bij door partij te kiezen.’

De traditie in de literatuur van Amerikaanse 
mannen om lyrisch te schrijven over sport: 
David Foster Wallace over tennis, Paul 
Auster over baseball, John Updike over golf, 
Don DeLillo over American football – is het 
meer dan briljante beschrijving – ekphrasis 
– waarin vooral het verlangen naar strijd 
wordt gesublimeerd? 

‘Dit spel is, uiteindelijk, bekend omwille van 
het motief  van de aanvalstechnologie, en 
talrijke commentatoren hebben de 
dood-door-analogie geriskeerd tijdens 
publieke discussies over de gelijkenis tussen 
football en oorlog. Maar zoiets interesseert 
de voorbeeldige toeschouwer niet. Zoals 
Alan Zapalac het later zal zeggen: ‘Ik ver-
werp de notie van football als oorlog. Oorlog 
is oorlog. We hebben geen plaatsvervanging 
nodig want we hebben al wat echt is.’ De 

Stretchoefeningen
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voorbeeldige toeschouwer is de persoon die 
begrijpt dat sport een goedaardige illusie is, 
de illusie dat orde mogelijk is. Het is een 
maatschappijvorm zonder ratten waarin 
het ongeboren leven geen kwaad wordt 
aangedaan; georganiseerd zodanig dat 
iedereen precies dezelfde regels volgt; elek-
tronisch gecontroleerd, waardoor menselijk 
falen wordt gereduceerd en de industrie er 
wel bij kan varen; waarin inefficiëntie wordt 
uitgeroeid en schuldigen worden bestraft; 
en waarin er altijd in de richting van perfec-
tie wordt voortbewogen. De voorbeeldige 
kijker heeft occasionele verlangens, maar 
niet naar oorlog, helemaal niet naar oorlog. 
Nee, het zijn details die hij nodig heeft – 
indrukken, kleuren, statistieken, patronen, 
mysteries, nummers, idiomen, symbolen. 
Football, meer nog dan andere sporten, 
bevredigt die behoefte. Het is de ene sport 
die geleid wordt door taal, door het woord-
signaal, het nummer, de kleurcode, de 
naam van het spel. Het plezier van de kijker, 
indien niet afgeleid van de actie zelf, komt 
voort uit een notie van de unieke organi-
sche natuur van het spel. Dit is niet zomaar 
orde hier, maar beschaving. En een deel van 
de behoefte van de toeschouwer bestaat erin 
de vele materiaalniveaus te sorteren: toe te 
wijzen, comprimeren, catalogeren. Deze 
behoefte piekt van seizoen tot seizoen, en 
verslindt veel van de passie en de sereniteit 
van de toeschouwer. Hij probeert niet te 
panikeren wanneer de laatste wedstrijd 
voor het laatst weer van start gaat. Hij weet 

dat hij iets moet bewaren, een beetje eten 
hamsteren voor de winter van de zomer. Hij 
voelt de tedere nood om het einde van de 
verlengingen te overleven. […] De auteur, 
altijd een beetje corrupt in zijn verzinsels en 
ijdelheden, heeft geprobeerd om de wed-
strijd te reduceren tot basiseenheden van 
taal en actie. Elk begin, zo wordt aangeno-
men, moet iets van een neonflits van gevaar 
hebben, en grootmoeders, mietjes, lepidop-
teristen en anderen zijn gewaarschuwd dat 
de nomenclatuur die volgt vaak niet te ont-
cijferen valt. Dit is niet het medelijden dat je 
zou verwachten. Veel van de aantrekkings-
kunst van sport is een gevolg van de afhan-
kelijkheid van elegant gebrabbel.’ (Don 
DeLillo, End Zone, 1972.)

Is ook kunst een van de meer vreedzame 
manieren om ruzie te maken, oorlog te voe-
ren, anderen te bekampen en zelfs te haten 
– om strijd een gecontroleerde plek te geven 
in de maatschappij? ‘Partij kiezen’ in de 
kunst gebeurt steeds vaker totaal – je bent 
voor de kunst in het algemeen, en tegen 
iedereen die tegen de kunst is. Partij kiezen 
binnen de kunsten, om artistieke redenen – 
voor of  tegen abstractie, voor of  tegen plot, 
voor of  tegen activisme – wordt als onpro-
ductief  beschouwd, oncollegiaal, als infigh-
ting, als bewijs dat ‘de sector’ zijn zaakjes 
niet goed op orde heeft en enkel om indivi-
duele belangen draait. Geen kunstenaar 
mag een collega naar het leven staan, en 
kritiek is onsympathiek, want kritiek komt 
voort uit jaloezie en frustratie. Een com-
mentaar, 23 mei, op de Facebook pagina 
van Chantal Pattyn, netmanager en presen-
tator van radiozender Klara, onder een lof-
zang op de tentoonstelling Double takes van 
Marlene Dumas in Zeno X: ‘Leuk, maar ben 
jij dan nooit ontgoocheld? Of  schrijf  je er 
dan gewoon niks over? Het kan toch niet dat 
al wat je bezoekt super is?’ (Auteur: 
Véronique De Craecker.) Waarna een emo-
ticon volgt met gesloten ogen, treurige 
mond, zakkende wenkbrauwen. Reactie 
van Chantal Pattyn: ‘Ik ben heel vaak ont-
goocheld. Maar dan zwijg ik.’ (Zes duimp-
jes.) Nog een reactie, van Stefan Loeckx: ‘Je 
hebt gelijk. Maar iemand zou het toch moe-
ten doen (aandurven????).’ (Eén hartje, van 
De Craecker.)

Een sportwedstrijd heeft winnaars en verlie-
zers, maar van een kunstwerk wordt steeds 
meer verwacht dat het voornamelijk blije 
gezichten oplevert, en door dankbare 
gezichten wordt gemaakt of  opgevoerd. 
Gejammer van de kunstenaar en geklaag 
van de schrijver worden afgestraft: zoveel 
mensen hebben het immers zoveel erger! 
Geroep, gevloek, gespuw en gekreun van de 
atleet is bij het entreeticket inbegrepen. ‘De 
glimlach van de performende danser is niet 
zozeer een glimlach als wel een categorieke 
ontkenning van wat hij of  zij eigenlijk 
ervaart – want ongemak, en vaak pijn, gaat 
gepaard met ieder optreden. Dit is een 
belangrijk verschil tussen de danser en de 
atleet, die vaak veel gemeenschappelijk heb-
ben (beproeving, wedstrijd, een korte car-
rière). Tijdens het sporten worden tekenen 
van inspanningen niet verhuld: integen-
deel, inspanning zichtbaar maken is deel 
van het vertoon.’ (Susan Sontag, ‘Dancer 
and the Dance’, 1987.)

Sociale positie van kunst en sport: alles wat 
de ‘kunstwereld’ wordt aangewreven, kan 
met hetzelfde gemak op het conto van de 
‘sportwereld’ worden gezet. Beroemde cura-
toren, architecten en kunstenaars vliegen 
klimaatverwoestend de wereld rond, maar 
stervoetballers doen precies hetzelfde. Het 
gelijk van Marx: de economische onder-
bouw is even uniform als bepalend, en alle 
vormen van cultuur in de bovenbouw zijn 
aan dezelfde wetten onderworpen: op dat 
vlak is er inderdaad geen verschil tussen 
sport en kunst. En toch: Woody Allen zou 
zijn dochter misbruikt hebben en hij mag 
geen films meer maken, Cristiano Ronaldo 
zou een vrouw anaal verkracht hebben en 
hij mag blijven scoren.

‘Met een maatschappij waarin veronderstel-
de idealen zodanig op gespannen voet leven 
met actuele praktijken, en dan vooral die 
praktijken die noodzakelijk zijn voor succes 
in de zakenwereld, zou het nogal vreemd zijn 
mocht sport […] minder corrupt zijn dan het 
equivalent in de ‘echte wereld’. […] Prestatie 
is alles dat nog telt in de samenleving, in de 
politiek, in de kunsten, in het zakendoen en 

in het entertainment. Waarom zou het dan 
niet van tel zijn in de sportwereld? […] 
Intellectuelen kunnen toch iets doen: ze 
kunnen de idealiseringen van het sportsys-
teem aan het licht brengen, die vooral die-
nen om institutionele infrastructuren te 
rechtvaardigen door een beroep te doen op 
de vermeende ‘sublieme schoonheid’ van de 
prestatie van de individuele atleet. Daarom 
ben ik het niet eens met mijn oude vriend 
Hans Ulrich Gumbrecht. Zijn recentste 
boek, In Praise of  Athletic Beauty, is briljant 
gecomponeerd en het resultaat van ernstig 
onderzoek, maar het is ook uitermate senti-
menteel. Het is een vergissing om het 
fandom te verwarren met filosofie. De 
‘momenten van presentie’ in de sport ver-
heerlijken staat gelijk aan een goedkope 
knieval voor de entertainmentindustrie, de 
pr-bureaus van professionele sporten, en de 
gokindustrie die meer winsten maakt uit de 
sport dan de spelers zelf. Sport kijken verge-
lijken met een religieuze ervaring, zoals 
Gumbrecht doet, leidt alleen maar de aan-
dacht af  van de smerigheid en de lelijkheid 
van instituties – op bijna dezelfde manier 
meenden bepaalde ideologen uit de jaren 
dertig de aandacht af  te moeten leiden van 
oorlogsgeweld door het ‘sublieme’ karakter 
van de strijd te vieren.’ (Hayden White, 
‘They Have Betrayed Their Educa tio nal 
Purpose’, Chronicle of  Higher Education, 
2006.)

‘De meest voor de hand liggende verklaring 
voor de wijdverspreide populariteit van 
sport is esthetische aantrekkingskracht, 
even machtig als de ervaring van een prach-
tig kunst- of  muziekwerk. Een perfect uitge-
voerde worp in baseball, een pas van een 
linksachter naar een vrijstaande speler, of  
een complexe beweging in de vrouwengym-
nastiek zijn openbaringen van vorm en 
lichamelijke gratie. Als dusdanig ervaren, 
kunnen ze ons helpen om een positief  
gevoel te recupereren voor de lichamelijk-
heid van ons bestaan in een fysiek univer-
sum – en in dit potentieel effect vallen sport-
activiteiten samen met de effecten van een 
opera van Mozart, een schilderij van 
Jackson Pollock of  een roman van Toni 
Morrison. […] In ons onderwijs en in de evo-
lutie van de universiteiten het verlangen 
naar dergelijke momenten verraden zou 
even onverantwoord zijn als het uitbannen 
van de geest van de kritische theorie, waar-
van ik het belang uiteraard voor geen 
minuut betwijfel.’ (Hans Ulrich Gumbrecht, 
‘They Have a Powerful Aesthetic Appeal’, 
Chronicle of  Higher Education, 2006.)

Een van de beste contemporaine kunstwer-
ken over sport en kunst – veel concurrentie 
is er niet – is Zidane: A 21st Century Portrait 
van Douglas Gordon en Philippe Parreno uit 
2006. Gordon en Parreno filmden de wed-
strijd tussen Real Madrid en Villareal op 23 
april 2005, en gebruikten 17 verschillende 
camera’s, waarvan er twee (met de grootst 
mogelijke zoomlens) werden geleend van 
het Amerikaanse leger. Waar camera’s nor-
maal gezien de bal volgen tijdens een voet-
balmatch, focussen ze op één speler: 
Zinédine Zidane (1972), de knappe, coole 
voetbalster die niet alleen op zijn gezicht, 
maar op zijn gehele schedel op elk moment 
van de dag over een five o’clock shadow lijkt te 
beschikken. Zidane is vele dingen tegelijker-
tijd – een liefdevolle analyse van een sport, 
zoals Barthes over catch schreef; een drei-
gend portret van razendsnelle efficiëntie, en 
van tactische, ononderbroken, schijn baar 

emotieloze concentratie (met een sound-
track van Mogwai); een ongekend spannen-
de actiefilm (bijvoorbeeld wanneer Zidane 
aan het eind van de wedstrijd een smerige 
overtreding maakt); een voorspelling van 
de carrière van Zidane (die een jaar later, tij-
dens de finale van het Wereldkampioenschap, 
de beroemdste kopstoot uit de voetbalge-
schiedenis zou uitdelen); een voorspelling 
van de evolutie van de bijwijlen belachelijk 
precieze cameraregistratie van het voetbal 
(met de introductie van de video assistant 
referee); maar ook en vooral een eenentwin-
tigste-eeuws portret van een mens, zoals de 
ondertitel enigszins pompeus aankondigt. 
Zidane toont, letterlijk en figuurlijk uitver-
groot, wat het doet met een mens om 90 
minuten lang deel uit te maken van een 
nauwgezet geregistreerd en door miljoenen 
mensen gevolgd spektakel, en zich daar 
maar al te goed bewust van te zijn. De vraag 
die de film stelt is in welke mate dit nog een 
privilege genoemd kan worden voor wereld-
sterren. Hebben we niet allemaal, steeds 
meer, al dan niet terecht, het gevoel gemoni-
tord te worden, in de eerste plaats door ons-
zelf? We weten steeds meer, zeker over ons 
lichaam, en het is die wetenschap, dat 
bewustzijn, die ons ook tot het sporten drijft.

Wat is beter: geschreven hebben of  gesport 
hebben? In beide gevallen gaat het niet, of  
nauwelijks, om de lange termijn: vooral 
ijdeltuiten denken voor de eeuwigheid te 
schrijven, en enkel narcisten sporten om 
hun levensduur met een paar jaar te verlen-
gen. De individuele ‘werking’ van sport of  
van kunst duurt – helaas – zelden langer 
dan een dag, en de basisoperatie is altijd 
weer die van de verwezenlijking: ik heb iets 
zinvols gedaan, ik kan blij terugblikken. 
Schrijven is de geest tevreden stellen door 
het verlangen naar creatie en ordening te 
beantwoorden, waarna het lichaam – dat 
ook een rol heeft gespeeld – wordt bedankt 
met een dosis rust: angsten en zorgen waai-
en als wolken weg, de veelkleurige leegte 
van de wereld irriteert me niet meer, maar 
lijkt als door mezelf  in het leven geroepen. 
Sporten, zwemmen bijvoorbeeld, is het 
lichaam bewegen op geordende, nooit wille-
keurige manieren – lijnen trekken, afstan-
den opmeten, hoeveelheden in de tijd of  in 
de ruimte bij elkaar sparen – waardoor 
zuurstof  wordt aangemaakt, en het leven 
eveneens, maar dan letterlijker, als minder 
luchtledig wordt ervaren.

‘Als ik de vurige wens koester lichte atletiek 
te beoefenen, dan is dat waarschijnlijk het-
zelfde als wanneer ik zou wensen in de 
hemel te komen en daar zo wanhopig te 
mogen zijn als hier.’ (Franz Kafka, Dagboeken 
1914-1923, 1974.)

Wellicht is het zo dat pas aan de verloste 
mens een vredig, volledig evenwicht tussen 
lichaam en geest ten deel valt. Sport en 
kunst – voor niet meer dan de duur van een 
halte, en vanuit tegenovergestelde richtin-
gen – garanderen het bestaan van het para-
dijs, zij het als fata morgana.

Afbeeldingen: Douglas Gordon, Philippe 
Parreno, Zidane: A 21st Century Portrait, 
2006.
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DANIËL ROVERS

Voor wie ernstige rugproblemen heeft, is 
museumbezoek vaak de enige manier om 
kunst nog uit eerste hand te ervaren. In een 
museum of  galerie kun je vrijuit bewegen, 
in tegenstelling tot in een theater, een bio-
scoop of  een concertzaal, en hoef  je niet op 
de comfortabele stoelen met vering plaats te 
nemen die voor rugpatiënten een regelrech-
te kwelling zijn. Heb je een lage hernia, kan 
ik uit ervaring meedelen, dan is de enige 
stoelzitting die je kunt verdragen een hard 
en horizontaal zitvlak van het type kerk-
bank, en zelfs dan knelt langer dan tien 
minuten zitten de zenuwen af, en gaan voe-
ten of  handen tintelen. Beter dus om losjes 
te blijven bewegen en, wanneer het niet te 
druk is in de zalen, en passant enkele pijn-
verzachtende yogaoefeningen te doen, je 
rug wat rekken, of  gewoon tegen een wand 
staan en de ruggengraat in een rechte lijn 
brengen. Zulke museumbezoekers zijn er 
veel, en zodra je lijdend voorwerp bent 
(geweest), herken je ze op tientallen meters 
afstand.
 Dat de tentoonstelling A Daily Practice – 
met werk van Yael Davids (1968) en door 
haar geselecteerde kunstenaars – van start 
gaat met een staande ontmoeting met 
Moshe Feldenkrais (1904-1984), doctor in 
de natuurkunde, oprichter van de Jiu-Jitsu 
Club de France én stichter van de naar hem 
vernoemde bewegingsleer die mensen leert 
hun (alledaagse) bewegingen heel bewust 
waar te nemen en stukje bij beetje te veran-
deren, is een heilzaam begin. Op een beeld-
scherm op gezichtshoogte vertelt Feldenkrais 
een anekdote over een Jemenitische Jood die 
in de trein tegenover hem zat te lezen, en hoe 
hij ontdekte dat hijzelf  mee kon lezen door-
dat de man het boek op zijn kop hield. Zo was 
het die oudere heer in de woestijn geleerd, 
waar weinig lampen en nog minder boeken 
waren, zodat kroostrijke gezinnen zich ’s 
avonds kringsgewijs om één boek schaarden 
en alle gezinsleden mee konden lezen. Zo 
snel – of  zo makkelijk – slijten bepaalde 
patronen in, legt Feldenkrais uit, en zo sterk 
laten we ons beperken door verondersteld 
comfortabele conventies. Wat voor mogelijk-
heden liggen er in het verschiet als we ons 
lichaam en onze hersenen, voor zover je die 
twee zou willen scheiden, een andere manier 
van bewegen aanleren…
 Iedere tentoonstelling heeft een deur om 
door naar binnen te gaan, en bij A Daily 
Practice is dat een extra opening van de 
tweede naar de derde zaal. Die werd in 2005 
aangebracht door stanley brouwn en heeft 
dezelfde afmetingen als een deur aan de St 
Servaasweg nummer 34 in Eindhoven – 
waardoor het tegelijk een heel reële én een 
imaginaire toegang biedt. Er is flink wat 
sloopwerk voor nodig geweest om een door-
braak te forceren in de betonnen museum-
wand, en het nodige slijpwerk om er vervol-
gens zo’n keurige rechthoek van ruim twee 
meter bij tachtig centimeter van te maken, 
maar nu die opening er is lijkt ze er altijd al 
geweest te zijn: de kunstenaar heeft het 
deurgat conceptueel tot kunstwerk benoemd. 
Een terugkerend thema in het werk van 
brouwn is het onderscheid tussen enerzijds 
de objectieve en meetbare, en anderzijds de 
subjectieve kwaliteit van afstand en bewe-
ging. De doorgang die hij schept is geheel 
vrijblijvend en mist elke noodzaak, want er 
was al een deur tussen de twee zalen, zodat 
je als bezoeker bijna gedwongen wordt om 
naar andere betekenissen te speuren. Het 
kan toch niet zo zijn dat al die tijd en moeite 
om een opening te fabriceren zuivere ver-
spilling zijn geweest? En zo niet, in welke 
verbeeldingsruimte ben je dan beland?
 Aan de andere zijde wacht een andere 
wereld – een wereld in zwart-wit waar op 
een plat dak ergens in New York twee men-
sen dansen: criticus Jill Johnston en danser 
Fred Herko, in een korte film van Andy 
Warhol, die vanaf  een hoger gelegen punt 
al hun bewegingen heeft geregistreerd. 
Geen strakke choreografie, geen opzwepen-
de muziek, louter de losse, geïmproviseerde, 
wentelende dansbewegingen van Johnston 
(ze draagt een jurk van lichte tule) en de 

krachtigere draaien van Herko (hij danst 
met sigaret en ontbloot bovenlijf). Johnston, 
opgeleid als danser, begon begin jaren zestig 
over contemporaine dans te schrijven in The 
Village, en begeleidde daarmee de experi-
menten van het pas opgerichte Judson 
Dance Theatre. Ze stelde onder meer de 
moeilijkheid aan de orde om op een 
niet-functionele manier te kijken naar 
kunst, en naar dans in het bijzonder, zo 
schrijft Davids in de brochure bij de ten-
toonstelling. De meeste mensen die een 
dansvoorstelling bezoeken, en de dansers 
zelf  ook, kijken meestal niet goed, of  beter 
gezegd, ze kijken te veel en kunnen daar-
door nooit echt de voorstelling en de bewe-
gingen binnengaan.
 Hoe kunnen we kunstwerken benaderen 
vanuit een fysieke in plaats van een eerder 
intellectuele of  visuele invalshoek? Dat is de 
vraag die in A Daily Practice centraal staat, 
en omdat die vraag – zoals alle vragen – al 
in taal gevat is, hebben we bij aanvang al 
het fysieke verlaten en zijn we in het intel-
lectuele domein beland, waar verdere 
bedenkingen zich aandienen, bijvoorbeeld 
over de (nieuwe) taal waarover we zouden 
moeten beschikken om het vluchtige, fysie-
ke aspect van kunst aan te duiden.
 Noah Eshkol (1924-2007) is bekend 
geworden door een bewegingsnotatieme-
thode die ze ontwikkelde samen met archi-
tect Avraham Wachman. Bij de Eshkol-
Wachman-notatie wordt een (bewegend) 
lichaam geabstraheerd tot de verschillende 
ledematen, en van die ledematen wordt, 
afgezet tegen de tijd, de bewegingsrichting, 
dynamiek en snelheid genoteerd. De metho-
de kan voor allerhande bewegingen en 
lichamen worden ingezet, voor tai chi bij-
voorbeeld, maar ook voor de feldenkraisme-
thode (Eshkol werkte nauw samen met 
Moshe Feldenkrais), gebarentaal, dans en 
hippisch concours. Op zaal worden de gra-
fieken en notities van Eshkol getoond, 
gerangschikt in een door Davids en haar 
partner André van Bergen gefabriceerde 
houten kijkkast. Eshkol is voor Davids een 
moederfiguur, zo schrijft ze in de brochure, 
en haar nalatenschap roept de inmiddels 
gemarginaliseerde progressieve krachten 
van het moederland Israël terug in herinne-
ring. De Eshkol-Wachman-notatie is door 
en door democratisch, stelt Davids, en als 
ondersteunend bewijs voert ze aan dat 
Eshkol Arabische dansen mooi en 
Israëlische dansen lelijk vond – wat vooral 
een smaakoordeel impliceert. Kan een 
bewegingsnotatiemethode, een vorm van 
taal, als zodanig democratisch of  juist 
onderdrukkend worden genoemd? Eshkol 
heeft dans en dansnotatie gestudeerd in 
Londen bij de Hongaarse danswetenschap-
per Rudolf  Laban, die in de hoogdagen van 
het structuralisme de Laban-notatie intro-
duceerde, waarbij vier categorieën 
(lichaam, dynamiek, vorm en ruimte) tegen 
de tijd worden afgezet. Het is nog altijd een 

veelgebruikt systeem bij dansopleidingen. Is 
zijn methode fundamenteel anders dan die 
van Eshkol? Hun biografie is dat in ieder 
geval: Laban heeft in de jaren dertig ballet-
ten in opdracht van Joseph Goebbels op de 
planken gebracht en na zijn migratie naar 
Engeland zette hij zijn kennis in de automo-
bielindustrie in, opdat arbeiders alle loze, 
nutteloze bewegingen zouden kwijtraken.
 Je zou ook het idee om bewegingen in een 
taal te vatten als inherent beperkend (want 
reducerend) kunnen beschouwen. Merce 
Cunningham heeft opgemerkt dat het 
schrijven over dans is als het schrijven over 
water – de vluchtigheid van een beweging is 
niet na te volgen in een lineaire zin. En hoe-
wel hij erkende dat notatiesystemen nuttig 
konden zijn, stelde hij ook vast dat ze in 
gebreke blijven, want elke danser die uitvoe-
ring geeft aan een – voorgeschreven – cho-
reografie is uniek, simpelweg omdat hij 
werkt met de inzet van zijn lichaam. 
 A Daily Practice draait om de verkenning 
van de mogelijkheden van de abstractie, van 
manieren om open te staan voor wat de 
wereld aan vormen te bieden heeft, in plaats 
van in vaste patronen te denken en handelen. 
Het werk van Eshkol wordt getoond naast dat 
van onder meer Nasreen Mohamedi, die in 
haar foto’s, inkt- en potloodtekeningen de 
lijnen van het licht en landschap probeerde 
te vangen, of  beter gezegd, dat landschap 
probeerde te imiteren, erbinnen probeerde 
te gaan. Van Lee Lozano hangt er een schil-
derij (in olieverf, al lijkt het een potloodteke-
ning) uit 1968 van een elektromagnetische 
golf  waar een enorme intensiteit van uit-
gaat, en dat op geen enkele reproductie valt 
na te bootsen. Het werk is een bruikleen uit 
Zwitserland, en de collectie van het Van 
Abbe zelf  wordt vertegenwoordigd door El 
Lissitzky’s Proun P23, No.6 (1919), dat 
geen vaste onderkant heeft en dus – de kun-
stenaar heeft het zo gewild – 180 graden 
mag worden gedraaid. De geometrische 
schildering toont een wereld vanuit de 
ruimte bezien, een sfeer waar wat boven en 
onder is niet meer vanzelf  spreekt.
 Het werk van Yael Davids zelf  verkent op 
een soortgelijke manier de overgangen tus-
sen beschrijving en beweging, tussen aan-
wezig stellen en afwezig zijn. Dat doet ze in 
installaties en performances, maar ook in 
teksten. Davids is een beweeglijke schrijver, 
een goede auteur, en dat valt na te lezen in 
Dying is a solo, een in 2018 gepubliceerde 
neerslag van haar performances. Korte 
essayistische anekdotes over bijvoorbeeld 
het danshandboek van Pierre Rameau wor-
den afgewisseld met citaten (van Carl 
Andre, Trisha Brown, Else Lasker-Schüler) 
en persoonlijke herinneringen zoals die aan 
haar overleden moeder, en daartussen 
staan – vetgedrukt – opdrachten aan perfor-
mers (‘Y hangs from the ropes and recites 
the text’), zodat een tekstpartituur ontstaat 
waarin de lichamen van de uitvoerenden 
nadrukkelijk afwezig zijn. 

In een eerdere publicatie (No Object uit 
2002) heeft Davids verklaard dat haar per-
formances nooit op een afdoende wijze 
gerepresenteerd kunnen worden in een 
ander medium, in bijvoorbeeld de fotogra-
fie. In het Van Abbe staan nu twee installa-
ties waarin haar optredens plaatsvonden: 
Learning to Imitate in Absentia (2011), en  
A Reading That Loves, te zien op documen-
ta 14 in 2017. Hier zie je dan weliswaar de 
decorstukken, maar wat ontbreekt zijn 
stemmen en bewegingen – het moment 
waarop de ruimtes betekenis kregen. Wat 
wordt gepresenteerd is een herinnerings-
spoor, als bij een archeologische vindplaats, 
waaruit alle leven is verdwenen.
 A Daily Practice valt ook te zien (te benade-
ren) als een aanhoudende confrontatie van 
transparantie met opaciteit, van de wil alles 
te bekijken afgezet tegen de amnesie die het 
gevolg van die kijkdrift is. Vaak werkt Davids 
in haar installaties met grote, hangende of  
schuinstaande glasplaten, die de belofte van 
zichtbaarheid en voortschrijdende kennis 
impliceren, maar evengoed de wil tot 
afscherming en het gevaar van versplinte-
ring. Het glas is gemaakt door Oran Safety 
Glas (OSG), een firma die zich in 1979 ves-
tigde in de kibboets waar Davids opgroeide, 
en die voor haar een symbool werd van de op 
hol geslagen militarisering van Israël. 
Tijdens de Eerste Intifada in de jaren tachtig 
deed het bedrijf  goede zaken met zijn veilig-
heidsglas, en tijdens de Tweede Intifada, aan 
het begin van deze eeuw, was het glas vele 
centimeters dikker geworden. Toen de 
Amerikanen Afghanistan binnenvielen 
werd er zelfs glas van twintig centimeter 
geleverd, volgens de fabrikanten stevig 
genoeg om een antitankraket tegen te hou-
den. (Op de uitnodiging voor de performan-
ce Ending with Glass (2011) werd die toege-
nomen dikte van het veiligheidsglas grafisch 
weergegeven, als voorbeeld van hoe abstrac-
ties kunnen uitpakken – als verharding van 
de eigen positie, als keuze voor functionele 
blindheid.)
 Door vier zalen van het Van Abbe hangt 
een brede zwarte strook textiel van tiental-
len meters lang; in het midden is het doek 
wat uiteengerafeld, waardoor het enigszins 
doorzichtig is. Davids heeft dit werk Vanishing 
Point genoemd, misschien om te tonen dat er 
bij iedere selectie kunstwerken ook weer 
andere aan het oog onttrokken worden, of  
om aan te geven dat het belangrijk is naar 
voren te blijven kijken, naar een stip aan de 
horizon. Het is opvallend hoe sterk zo’n een-
voudig doek een ruimte bekleedt en daar-
door ook bepaalt. Het is alsof  je gesluierd 
door de zalen loopt, met een hoofddoek of  
een chador; de stof  brengt een scheiding aan 
tussen de ene en de andere zijde, tussen wat 
gezien mag worden en wat verborgen moet 
blijven, tussen angst voor het onbekende en 
de wil nieuwe dingen te ontdekken. Ik 
betrapte mezelf  erop dat ik door de doek 
heen wilde kijken om vast te stellen wat de 
huidskleur van een stel was dat lang bij een 
tekening van Adrian Piper stil bleef  staan 
(het bleek een ‘gemengd koppel’ te zijn). 
Vanilla Nightmares # 1 is een tekening van 
een witte vrouwenfiguur die van achter 
genomen wordt door een zwarte mannenfi-
guur, met houtskool aangebracht op de New 
York Times van 22 juni 1986. Het hoofd-
nieuws die dag is dat in Zuid-Afrika de nood-
toestand is uitgeroepen, en dat er wereldwijd 
protesten tegen het apartheidsregime en 
racisme plaatsvinden; Ronald Reagan kon-
digt grote investeringen in de Amerikaanse 
defensie aan. Met rode pastelverf  staat op de 
krant geschreven: So What?
 Van Adrian Piper is ook de reeks Food for 
the Spirit te zien (1971), een serie foto’s van 
de kunstenaar in diverse stadia van ontkle-
ding terwijl ze Kants Kritiek van de zuivere 
rede citeert – het boek waar Piper cum laude 
op promoveerde. Niet de inhoud van het 
boek staat centraal, of  de historische figuur 
van Immanuel Kant, maar de invloed die 
intense studie op het lichaam en de ziel van 
een studerend mens heeft. Maggie Nelson 
schrijft in Bluets (2009) over de prototypi-
sche intellectueel als iemand die zijn 
gezichtsvermogen zou opgeven om beter te 
kunnen denken, en stelt vervolgens dat zij-

Helend bewegen
Over A Daily Practice van Yael Davids

Andy Warhol, Jill and Freddy Dancing, 1963, © The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
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zelf  geen specifiek vrouwelijke intelligentie 
zou kunnen bedenken die daartoe in staat 
zou zijn. Ik twijfel. Is de lichamelijke verar-
ming (verenging) die iedereen wel kent die 
intensief  gestudeerd heeft, zeker wie een 
filosofische studie aangevangen heeft en 
teksten van Kant heeft gelezen waarin het 
fundament onder het denken lijkt te worden 
weggeslagen, niet iets dat elke (jonge) mens 
kan overkomen? Een wijsgerige ontdek-
kingstocht kan zo avontuurlijk zijn dat je 
het contact met de zogeheten echte wereld 
verliest – het bestellen van een eenvoudig 
brood is lastig wanneer je piekert wat dan 
precies een Ding an sich zou zijn. Het was 
Ludwig Wittgenstein, waarschijnlijk door 
ervaring wijs geworden, die de term ‘denk-
bewegingen’ muntte, en die het liefst veel 
liep terwijl hij nadacht, als het moest in de 
werkkamer, maar beter nog tijdens lange 
wandelingen in het open veld. 
 Net als Noah Eshkol is Adrian Piper voor 
Davids enorm belangrijk geweest – zowel 
wat haar kunst, haar kritische denken als 
haar bezigheden als yogaleraar betreft. Het 
is aan Piper te danken, schrijft Davids, dat 
ze zich ging bezighouden met Feldenkrais, 
en ook aan Pipers kritische houding ten 
opzichte van instituties en ideologieën heeft 
ze een voorbeeld genomen: ‘om kritisch te 
zijn en per se iets nieuws te willen creëren, 
iets dat bestand is tegen kritiek, is een deli-
cate materie waar ik dagelijks mee worstel’.
 Feldenkrais vormt de conceptuele basis 
van A Daily Practice, en dat fundament 
wordt gelegd aan de hand van analogieën. 
Zoals Feldenkrais leerde naar het hele func-
tioneren van een lichaam te kijken, en 
inzicht te verwerven in hoe dingen onder-
ling verbonden zijn, zo zouden we de ver-
schillende kunstwerken in musea moeten 
benaderen. En als we een groter bewustzijn 
van ons gedrag krijgen, en ingesleten patro-
nen en spanningen aanpassen, is het 
belangrijk dat te doen zonder de therapeut 
als een goeroe (of  een kruk) te beschouwen. 
Bovendien: pijn komt voort uit zelfbescher-
ming; dat geldt voor bijna elk systeem, en 
het gaat erom die bescherming deels los te 
laten, ook in het museum, of  het nu gaat 
om de verkrampte wil tot conserveren, of  de 
weerstand tegen (of  de geforceerde pogin-
gen tot) inclusiviteit. We moeten het zoeken 
in kleine, incrementele veranderingen, en 
niet hopen – of  bidden – op die ene grote 
verandering, die ene liefde, dat perfecte suc-
ces. Ze zullen niet komen zolang je op je gat 
blijft zitten, zolang je niet beweegt. 
 Er is ook een praktische uitwerking van 
Moshe Feldenkrais’ methode in het muse-
um. In twee grote zalen die samen tot ‘De 
school’ zijn gedoopt, stonden feldenkraisles-
sen en -demonstraties gepland aan de hand 
van werken uit de Van Abbecollectie – die 
lessen zullen, mede geleid door Davids zelf, 
in september weer worden opgepakt. De 
door museummedewerkers en bezoekers 
geselecteerde werken zijn in een aparte zaal 

boven en naast elkaar opgehangen, de alou-
de museumopstelling. Op grote kartonnen 
vellen valt de verklaring te lezen van wie het 
werk gekozen heeft. Rineke Dijkstra’s foto 
van een pubermeisje op het strand van 
Coney Island laat zien wat het ‘invullen van 
de leemtes’ betekent, en wat Feldenkrais 
bedoelde met het handelen in overeenstem-
ming met ons zelfbeeld. Bij een portret van 
Annie Fernhout door haar moeder Charley 
Toorop staat vermeld dat Feldenkrais als 
een zelfportret is, ‘een confrontatie met 
mezelf, een zelfreflectie en het maakt me 
meestal zachter van binnenuit’. Conservator 

Nick Aikens schrijft bij een door hem uitge-
kozen schilderij van Wilfredo Lam dat hij dit 
doek graag liggend op de vloer tegemoet wil 
treden, in de ervaring dat ‘de ruggengraat 
verbonden is met het hoofd, de armen en de 
handen’.
 Kritiek leveren kan doodeenvoudig zijn. Je 
zou de citaten belachelijk kunnen maken, 
eventueel aangevuld met het oordeel dat de 
zelfhulp hier zijn tengels uitstrekt naar de 
(weerloze) kunstwerken, of  opmerken dat 
zulk therapeutisch geneuzel het individu 
wil veranderen, maar de wereld ongemoeid 
laat. Het is kritiek die bijvoorbeeld op de vele 

variaties van ‘mindfullness’ geleverd is (oor-
spronkelijk bedoeld voor uitbehandelde 
patiënten met chronische pijn), en naar 
mijn idee terecht: dat het oplossingen aan-
reikt voor een wereld waarin een aanhou-
dend tijdtekort heerst, doordat tijd gelijk is 
komen te staan aan geld, zonder ook maar 
iets aan de oorzaken te doen. Toch is zulke 
kritiek voorspelbaar en niet echt interessant 
in verband met deze tentoonstelling – uit 
weinig blijkt dat Davids een escapistische 
tournure heeft ondergaan. Integendeel: je 
zou haar gunnen dat ze de last van de 
wereld – aanwezig gesteld, onder meer, door 
de dikke touwen waaraan de lichamen han-
gen tijdens performances – bij momenten 
van zich af  zou kunnen werpen.
 De kritiek kan trouwens evengoed wor-
den omgekeerd – zouden we ons niet moe-
ten afvragen waar de angst vandaan komt 
om voor ‘zweverig’ door te gaan? Er zijn een 
aantal zogeheten alternatieve therapieën of  
methoden die voornamelijk als ‘alternatief ’ 
gelden omdat ze niet zijn opgenomen in de 
ziekteverzekering, wat een gevolg is van 
vooral een economische ratio. Bewegings-
therapieën zijn doorgaans verrassend con-
creet – het is hard werk, het vergt veel oefe-
ning, en ja, er komt taal aan te pas, deels 
instructieve taal, deels begeleidende en 
troostende taal – het is niet eens de bood-
schap die telt, het gaat om de geruststellen-
de klanken, het besef  dat er iemand is die 
toezicht houdt (en de tijd bijhoudt) terwijl je 
rekkingen en strekkingen uit blijft voeren 
en zo door de pijn heen weet te komen. 
Alsof  op andere gebieden altijd en overal 
zinnige, falsifieerbare uitspraken worden 
gedaan! Een tijd terug stond er in NRC 
Handelsblad een lang interview met drie spe-
cialisten over rugpijn, een veelvoorkomen-
de kwaal bij krantenlezers, en alle drie wis-
ten ze veel over wervels en zenuwknellingen, 
al gaven ze vooral aan hoeveel er eigenlijk 
nog in kaart moet worden gebracht. Een 
van de drie mannen had een hele goede 
oefening voor zichzelf  bedacht, vertelde hij, 
die hij iedere ochtend in de douche deed. 
Deze medicus had, met andere woorden, op 
eigen kracht het nut van yoga ontdekt.
 Zou ik zelf  zulke lessen in het museum 
willen volgen? Dat geloof  ik niet, en even-
min zou ik naar een museum gaan om er te 
leren boksen of  dansen, wat tegenwoordig 
soms ook tot de mogelijkheden behoort. 
Yogalessen volg ik om onbekommerd en 
pijnloos door museumzalen te wandelen. 
Zoals de meeste liefhebbers houd ik vooral 
van musea als ze niet te druk zijn, zoals ik 
ook het liefst zwem in een rustig zwembad, 
en bewegingsoefeningen doe in een zo goed 
als lege sportzaal: hoe meer ruimte er is in 
fysieke zin, hoe meer bewegingsvrijheid er is 
in je hoofd. Maar er speelt nog iets anders 
mee, een verlangen dat politiek zou kunnen 
worden genoemd, en dan eerder op een 
melancholische dan een activistische 
manier: een lege gemeenschappelijke ruim-
te (museum, zwembad, park) toont dat een 
land of  stad waarde hecht aan publieke 
voorzieningen, ongeacht of  er dagelijks een 
grote schare bezoekers gebruik van maakt. 
Het toont de gedeelde rijkdom van een soci-
aaldemocratie, van een vorm van belasting-
heffing die gezondheid, denken, kijken en 
plezier bevordert in diverse culturele vor-
men – een wereld waarin ik ben opgegroeid 
en waarvan ik vaak vrees dat die bezig is 
verloren te gaan.
 Van een lichaam wordt gezegd dat het 
veroudert, verslijt en ten slotte verstart. En 
toch duurt het een mensenleven om het 
eigen lijf  te leren kennen, te weten wat het 
kan en waar het op gericht zou moeten zijn. 
Wanneer je het Van Abbemuseum verlaat, 
sinds kort verplicht langs de café-uitgang, 
merk je vanaf  het terras de hoge wand van 
de nieuwbouw op, met in het midden, op 
een smalle richel voor het enige raam, een 
bijenkast; zelfs op dertig meter afstand zie je 
op mooie dagen die kleine beestjes zwer-
men, als atomen of  elektronen in een simu-
latiemodel. Aan de voet van het terras 
stroomt de Dommel; meerkoeten, cana-
daganzen en hun jongen komen aange-
zwommen, en slaan dan weer een andere 
richting in. Er is zoveel dat we niet weten, 
zoveel dat we niet kunnen bewegen.

A Daily Practice van Yael Davids, tot 27 
september in het Van Abbemuseum, 
Eindhoven. Yael Davids – Dying is a solo 
verscheen in 2018 bij Roma Publications, 
Amsterdam.

Yael Davids, A Daily Practice, Van Abbemuseum, 2020
Foto Peter Cox

Yael Davids, A Reading that Loves, A Physical Act, documenta 14, 2017
Foto Émile Ouroumov

Feldenkraisles met het schilderij Le Marchand d’oiseaux van Wilfredo Lam (1962) uit collectie Van Abbemuseum, 28 september 2019
Foto Marcel de Buck
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WENDELIEN VAN WELIE-VINK

Geobsedeerd door de wond

‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn han-
den, en leg je hand in mijn zij. Wees niet lan-
ger ongelovig, maar geloof !’ (Johannes 
20:27) Om apostel Tomas ervan te overtui-
gen dat hij uit de dood herrezen is, maakt 
Christus gebruik van zijn lichaam. Een vijf-
tiende-eeuwse beeldengroep uit Thüringen 
toont dit moment: Tomas legt zijn hand op 
de ontblote borst van Christus. Zijn vingers 
raken de zijdewond. Het is een kalme en 
intieme scène. Het is alleen Tomas vergund 
om zo dicht bij Christus te komen. Op mees-
terlijke wijze weet de kunstenaar duidelijk 
te maken dat Christus menselijk, maar ook 
goddelijk is. Hij kan aangeraakt worden, hij 
is echt lichamelijk aanwezig. Tegelijkertijd 
lijkt Christus niet bij de scène betrokken. Hij 
kijkt niet naar Tomas, maar staart voor zich 
uit. Is dit een teken dat hij niet meer van 
deze wereld is? Tomas heeft al zijn aandacht 
op de zijdewond gevestigd. De wond die de 
opstanding bewijst, de wond die Christus 
aan God zal tonen bij het laatste oordeel.
 Tomas mag de wond aanraken. Ook apos-
tel Paulus kent de wonden van Christus van 
nabij: ‘En laat voortaan niemand mij meer 
tegenwerken, want ik draag de littekens van 
Jezus in mijn lichaam,’ zo schrijft hij aan de 
Galaten (Galaten 6:17). Volgens kerkgeleer-
den heeft Paulus de stigmata ontvangen 
dankzij zijn ascetische leven. Het ontvangen 
van de kruiswonden op het eigen lichaam 
zou een gevolg zijn van het lijden van een 
individu in naam en navolging van 
Christus.1 In de middeleeuwen zal er steeds 
meer nadruk op de wonden van Christus 
komen te liggen. Hierdoor beginnen de gelo-
vigen anders met die wonden om te gaan. Er 
ontstaat een diep verlangen om zelf  de won-
den van Christus te mogen ontvangen. Voor 
heiligen is dit het ultieme bewijs van hun 
deugdzame leven. 
 De bekendste heilige die de stigmata 
mocht ontvangen is Franciscus van Assisi 
(1181/82-1226). Rond 14 september 1224, 
de dag van de Heilige Kruisverheffing, krijgt 
Franciscus een visioen.2 Een zesvleugelige 
serafijn, genageld aan het kruis, verschijnt 
aan hem. Op dat moment ontvangt hij de vijf  
kruiswonden.3 Een paneel dat omstreeks 
1500 in de Noordelijke Nederlanden is ver-
vaardigd toont een unieke uitwerking van 
het beroemde visioen. Een gewone kruisi-
gingsscène met Christus, Maria, Johannes en 
Maria Magdalena is gecombineerd met de 
stigmatisering van Franciscus. Broeder Leo 
en Clara, Franciscus’ volgelingen, zijn ook 
aanwezig. In plaats van een gekruisigde 
serafijn is het de gekruisigde Christus die 
Franciscus de stigmata geeft. Bloedrode lij-
nen lopen van de wonden van Christus naar 
die van Franciscus. Ook bijzonder is een 
laatvijftiende-eeuws Utrechts beeld van de 
heilige. Franciscus toont zijn handen, waar-
in de wonden van de spijkers zichtbaar zijn. 
Door een opening in zijn habijt wordt ons 
een blik op de zijdewond gegund. De won-
den in de voeten zijn niet zichtbaar, omdat 
ze bedekt worden door de zoom van het 
habijt. Dat is niet erg: ook zonder verhalen-
de context weet de gelovige wie hier is ver-
beeld en wat de achtergrond van de getoon-
de wonden is. 
 Minder bekend is dat ook andere heiligen 
de stigmata ontvingen. De heilige Lidwina 
van Schiedam (1380-1433) raakte op vijf-
tienjarige leeftijd verlamd door een val op 
het ijs. Ze bracht de rest van haar leven lig-
gend in bed door. Daar kreeg ze vele visioe-
nen. In een daarvan verscheen Christus 
aan haar sponde. Uit zijn wonden kwamen 
lichtstralen die zich in haar lichaam druk-
ten en stigmata achterlieten. Dit is verbeeld 
in een van de prenten die aan haar vita zijn 
gewijd. We zien Christus aan haar voeten-
einde staan, met een enorm kruis dat tegen 
zijn schouder rust. Net als bij Franciscus 
lopen er lijnen vanuit de wonden van 
Christus naar de stigmata van Lidwina. Zo 
is ze letterlijk met Christus’ wonden ver-
bonden. 

Van wond naar vagina

Naarmate de middeleeuwen vorderen, 
wordt de fixatie op de wonden van Christus 
steeds groter. Diverse geschriften van theo-
logen en kerkgeleerden zijn hierop van 
invloed. Een van de belangrijkste werken is 
het twaalfde-eeuwse Cur Deus homo, 
geschreven door Anselmus, aartsbisschop 
van Canterbury (1033-1109). Aan de 
hand van de Bijbel probeert Anselmus uit te 
leggen waarom Christus mens moest wor-
den. Door de zondeval, die Adam en Eva 
veroorzaakten, was de menselijke schuld 
enorm. Geen gewone sterveling zou deze 
schuld kunnen inlossen door boete te doen. 
Alleen de mensgeworden zoon van God kon 
deze schuld dragen, door zijn ultieme offer 
aan het kruis.4

 Het werk van Anselmus zal grote invloed 
hebben op de wijze waarop men naar de 
passie van Christus kijkt. In steeds meer 
geschriften komt het lijden van Christus 
centraal te staan. De auteurs bevelen medi-
tatie aan om dit lijden maximaal te door-
voelen. Het bekendste voorbeeld is het veer-
tiende-eeuwse Meditationes Vitae Christi, 
geschreven door pseudo-Bonaventura, een 
noodnaam voor de verschillende anonieme 
auteurs van het traktaat. Meer dan twee-
honderd handschriften met dit werk zijn 
aan ons overgeleverd, waarvan zeventien 
exemplaren zijn voorzien van verluchtin-
gen. Net als de Legenda Aurea van Jacobus de 
Voragine (1228-1298) heeft de Meditationes 
Vitae Christi grote invloed op de kunst.5 Veel 
details van het lijden van Christus komen 
uitgebreid aan bod, waaronder de wonden. 

Onder franciscanen worden de wonden van 
Christus hevig vereerd, wegens de band met 
Franciscus en zijn stigmata.6 Sommigen 
gaan heel ver in hun poging tot imitatio 
Christi, het nadoen van Christus’ gedragin-
gen en vooral lijden. Wat te denken van de 
mystica Dorothea van Montau (1347-
1394)? Urenlang stond zij geleund tegen 
een muur, in de houding van de gekruisigde 
Christus. Deze wijze van imitatio is echter 
onschuldig vergeleken bij wat theoloog en 
historicus Jacobus van Vitry (1165/80-
1240) optekent. Een man uit Luik wilde 
zich laten kruisigen op Goede Vrijdag. Hij 
had een heuvel beklommen, als imitatie van 
Golgota, en had zich daar vervolgens aan 
een kruis laten nagelen. Zijn helpers waren 
vertrokken, en daar hing hij, helemaal 
alleen en vergeten. Hij werd net op tijd door 
herders gevonden, die hem van het kruis 
haalden. Jacobus van Vitry waarschuwt: dit 
kan niet! Een dergelijke imitatio Christi is 
zondig en ingefluisterd door de duivel.7 
Overdrijving ligt op de loer en moet te allen 
tijde vermeden worden. Imitatie is goed, 
maar dieper lijden dan Christus is onaan-
vaardbaar. Zo stuurt dominicaner prediker 
Venturino de Bergamo (1304-1346) zwe-
pen naar Katharina von Gueberschwihr, 
abdis van Unterlinden (ca. 1250-1330/45). 
Ze zijn bedoeld voor drie van haar nonnen, 
die ze willen gebruiken om de geseling van 
Christus te imiteren. Venturino voegt bij 
zijn geschenk een waarschuwing: zelfkastij-
ding mag niet te hard. Men mag niet in 
competitie met Christus, dat is ijdel.8

 Groter en groter wordt de fascinatie. Men 
wil nog dieper tot het lijden van Christus 

doordringen. Met het vijftiende-eeuwse 
traktaat Imitatio Christi van mysticus 
Thomas à Kempis (1380-1471) krijgt de 
gelovige aanwijzingen hoe dat te doen. Het 
lijden van Christus moet zo nauwkeurig 
mogelijk gevolgd worden. Dit kan alleen 
door meditatie. Elke wond van Christus 
moet apart bekeken worden om zo het lijden 
maximaal te ervaren. Visuele hulpmiddelen 
zijn een waardevolle ondersteuning.9 Zo 
ontstaan er gebeden voor de wonden van 
Christus, die opgenomen worden in getij-
denboeken. Vaak zijn deze gebeden van 
miniaturen van een of  meerdere van de 
wonden voorzien. Wonderlijke afbeeldingen 
zijn het: losse handen en voeten, die uit een 
wolk verschijnen. De zijdewond is soms als 
hart weergegeven, vergezeld van vier losse 
wonden. Vaker zien we de zijdewond afge-
beeld als een groot rood ovaal. Het lichaam 
van Christus is hierbij weggelaten, de aan-
dacht is geheel op de wonden zelf  gericht. 
De gebeden roepen de wonden aan: ‘Wees 
gegroet, gewonde rechterhand’ (Ave vulnus 
dextre manus): er is een directe relatie tussen 
tekst en beeld. 
 Door het weglaten van Christus’ lichaam 
worden de wonden losse objecten, net als 
andere aan de passie gerelateerde zaken als 
de gesel en doornenkroon. In een getijden- 
en gebedenboek vervaardigd in de Zuidelijke 
Nederlanden aan het einde van de veertien-
de eeuw volgen op de gebeden tot de won-
den beschrijvingen van objecten die een rol 
hebben gespeeld bij de passie van Christus. 
Na een initiaal met de vijf  wonden van 
Christus volgt een initiaal met een afbeel-
ding van een gewaad met dobbelstenen: het 
kleed van Christus waarom gedobbeld werd. 
Dat de wonden op een lijn worden gesteld 
met de passiewerktuigen zien we ook in de 
Passionale Ecclesiae Trajectensis, een hand-
schrift dat in 1424 is gemaakt in het kartui-
zerklooster Nieuwlicht in Utrecht. De leden 
van deze zeer strenge kloosterorde leidden 
een ascetisch bestaan, met als hoogste doel 
mystieke eenwording met God. Meditatie, 
gericht op het lijden van Christus, was heel 
belangrijk. Hieruit vloeide een grote devotie 
voor Christus’ kruiswonden voort. In een 
benedenmarge van het handschrift zijn de 
wonden van Christus en de passiewerktui-
gen afgebeeld. Ook hier zijn de wonden als 
objecten weergegeven. Ze hebben gestileer-
de vormen: ovaal voor de zijdewond, rond-
jes voor de door de spijkers veroorzaakte 
wonden. De randen van de wonden zijn 
rood, met een donkere kern waar de lans en 
de spijkers de huid doorboorden. Het gaat 
hier niet om de schoonheid van de afbeel-
ding; de functie is praktisch. De tekst gaat 
over de passie van Christus. De tekeningen 
illustreren dit en helpen de lezer hierop te 
focussen. 
 Ook in nonnenkloosters worden de won-
den van Christus diep vereerd. Net als voor 
monniken zijn voor nonnen meditatieve 
teksten en gebeden cruciaal in de geloofsbe-
leving en vormen afbeeldingen een waarde-
volle ondersteuning.10 Het zijn wonderlijke 
afbeeldingen, die overgebleven zijn uit de 
vrouwenkloosters. In het rijk verluchte 
Bohun psalter, gemaakt in Engeland 
omstreeks 1375, bevindt zich een bladvul-
lende miniatuur, in compartimenten opge-
deeld, waarin de gehele passie van Christus 
is samengebald. Bovenaan in het midden 
zien we Christus aan het kruis, vergezeld 
door Maria en Johannes. In de andere vak-
jes zijn de passiewerktuigen uitgestald. De 
getoonde objecten zijn min of  meer in ver-
houding met de kruisigingsscène. Dat geldt 
echter niet voor de zijdewond van Christus, 
onderaan in de miniatuur weergegeven. Hij 
is niet te missen: heel groot, rood en vlezig. 
Een associatie met een vagina dringt zich 
op. Toeval? Of  toch niet?
 Ook in getijdenboeken – handschriften 
met gebeden die gelovigen gebruikten voor 
privédevotie – komen dergelijke afbeeldin-
gen voor.11 In een getijdenboek dat deels in 
Vlaanderen en deels in Frankrijk werd ver-
vaardigd aan het begin van de vijftiende 
eeuw, bevindt zich een bladvullende minia-
tuur van alleen de gigantische zijdewond 
tegen een groene achtergrond. Roze huid 
met rode randen; de wond wijd openge-

Het menselijk lichaam is door God geschapen
Beelden van genitaliën in de middeleeuwen

De zijdewond van Christus, passiewerktuigen en scènes uit de passie van Christus,  
miniatuur in Bohun psalter, Engeland, ca. 1370-1380

Oxford, Bodleian Library, Auct. D. 4.4, f. 236v
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sperd. Bij nadere beschouwing is in de wond 
een groot hart zichtbaar, met daarin de vijf  
wonden van Christus. De grote wond is bloe-
deloos, uit de vijf  kleine wonden stroomt het 
bloed. De associatie met een vagina is hier 
nog veel sterker. Waar kijken we naar? En 
hoe moeten we dit duiden? Dit soort afbeel-
dingen ontstaan in een periode waarin de 
verering van de wonden van Christus – en 
dan vooral de zijdewond – hoogtij vierde.12 
Over de wonden ontstaan allerlei, soms 
haast onnavolgbare theorieën. Kunstenaars 
weerspiegelen deze ideeën in hun kunstwer-
ken. Zo claimde men de afmetingen van de 
wond te weten. Afgebeelde wonden volgen 
vaak die maatvoering. Bijbelteksten worden 
gebruikt om theorieën te ondersteunen.
 In Parijs worden in de eerste helft van de 
dertiende eeuw Bibles moralisées gemaakt: 
heel kostbare, rijk verluchte platenbijbels, 
die een selectie van teksten uit de Bijbel 
bevatten. De illustraties verbeelden de com-
plexe theologische concepten en dienen als 
aanvulling op geselecteerde bijbelpassages. 
Scènes uit het Oude en Nieuwe Testament 
worden gecombineerd. Vervolgens worden 
deze zogenaamde typologieën gekoppeld 
aan afbeeldingen, die op hun beurt als com-
mentaar op de tekstcombinaties fungeren. 

De afbeeldingen zijn vaak moeilijk te door-
gronden, ze vereisen veel theologische ken-
nis.13 In een dertiende-eeuwse Bible mora-
lisée, nu in de collectie van de Österreichische 
Nationalbibliothek in Wenen, wordt de 
gangbare scène, waar Eva wordt geschapen 
uit de zijde van Adam, gekoppeld aan een 
kruisigingsscène. Het is geen gewone kruisi-
gingsscène: zoals Eva uit Adams zijde naar 
buiten lijkt te komen, zo komt hier een 
vrouw uit de zijdewond van Christus. De 
vrouw is Ecclesia, personificatie van de 
kerk. Dit sluit aan op een passage in de brief  
van apostel Paulus aan de Efeziërs, waarin 
het huwelijk tussen man en vrouw wordt 
vergeleken met de band die Christus met de 
kerk heeft: ‘Want een man is het hoofd van 
zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van 
de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. […] 
Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus 
de kerk heeft liefgehad en zich voor haar 
heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar 
te reinigen met water en woorden.’ (Efeziërs 
5:22-23) Volgens Paulus zou Christus de 
kerk, ofwel Ecclesia, gered hebben. Door zijn 
kruisdood kan Ecclesia ontstaan. Dit idee is 
in de kruisigingsminiatuur wel heel plas-
tisch weergegeven. In beide afbeeldingen 
assisteert God, in de gedaante van de mens-
geworden Christus, bij de ‘geboorte’ van 
Adam en Ecclesia. In dit licht bezien is de 
associatie van de zijdewond met een vagina 
– als geboortekanaal – logisch, en niet ero-
tisch bedoeld. 
 Ook wordt de zijdewond, in de vele mystie-
ke teksten die de ronde doen, regelmatig ver-
geleken met een doorgang of  een deur.14 
Zoals zo vaak worden ook voor dit idee bijbel-
teksten aangehaald. Voor de vergelijking met 
de deur beroept men zich op Openbaringen 
3:20, waar wordt gezegd: ‘Ik sta voor de deur 
en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en 
de deur opent, zal ik binnenkomen, en we 
zullen samen eten, ik met hem en hij met 
mij.’ Men interpreteert deze deur als een toe-
gang tot het hart van Christus, waarin de 
gelovige spirituele voeding kan nuttigen. De 
zijdewond is volgens deze theorie de deur, die 
immers een letterlijke opening naar het hart 
van Christus biedt.15

 De gelovige wil heel dicht bij deze wond 
zijn, zo blijkt uit een laatdertiende-eeuws 
gedicht, Gott und die Seele. De ziel van de 
gelovige smeekt Christus: ‘nagel me in uw 
wonden, leer me uw wonden te bestude-
ren.’16 Bonaventura (1221-1274), invloed-
rijk franciscaner theoloog, spoort nonnen 
aan om de wond als toegangspoort te 
gebruiken naar het hart van Christus: ‘Kom 
dichterbij, o dienstmaagd, met liefdevolle 
passen naar Jezus die voor jou gewond is 
geraakt […] wees niet tevreden met je vin-
gers te stoppen in de gaten in zijn handen, 
gemaakt door de spijkers; laat het ook niet 
voldoende zijn om je hand in zijn zijdewond 
te leggen… maar treed binnen door de toe-
gang in zijn zijde en ga meteen naar het 
ware hart van Jezus.’17

Redenen genoeg om de zijdewond veel aan-
dacht te geven in afbeeldingen, en extra 
groot weer te geven. De wond speelt een 
heel belangrijke rol bij de meditatie en bij de 
imitatio Christi. Toch verklaart dat niet 
waarom de wond zo sterk lijkt op een vagi-
na. Mag er aan dergelijke afbeeldingen, in 
gebeden- en getijdenboeken notabene, een 
seksuele connotatie worden toegekend? In 
de Rothshield Canticles, een Frans hand-
schrift uit omstreeks 1300 met verschillen-
de meditaties en gebeden, bevindt zich een 
aantal uitzonderlijke miniaturen, groot en 
bijna paginavullend. Er is geen begeleiden-
de tekst. Christus wordt afgebeeld met de 
passiewerktuigen, helemaal naakt, wat heel 
ongebruikelijk is. Hij wijst op zijn bloedende 
zijdewond, en kijkt naar een gesluierde 
vrouw die is afgebeeld op de tegenoverlig-
gende pagina. Zij is geknield, met een lans 
in haar hand. Haar blik is strak op de zijde-
wond van Christus gericht. Als we de lijn 
van haar lans door zouden trekken, komen 
we exact uit in de wond van Christus. Deze 
vrouw stelt Sponsa voor, de bruid uit het 
Hooglied. In deze miniatuur probeert zij 
met haar lans de wond van Christus te 
penetreren: het is lastig om deze handeling 
niet seksueel te duiden.
 Deze interpretatie komt niet uit de lucht 
vallen en wordt ondersteund door een ande-
re passage. Een bladzijde eerder worden 
twee bijbelteksten in verband gebracht: de 
tekst uit Openbaringen 3:20, die gebruikt 
wordt om de zijdewond als een deur te inter-
preteren, en een passage uit Hooglied 4:9. 
Dit lijkt opmerkelijk. Het Hooglied is een 
samenspraak tussen de bruidegom en zijn 
bruid, Sponsum en Sponsa, en bestaat uit 
erotisch getinte liefdesgedichten. Het was 
heel populair binnen met name de vrouwe-
lijke middeleeuwse kloostergemeenschap-
pen. Hoe valt dit te rijmen met de tekst uit 
Openbaringen, en de theorie dat de zijde-
wond als een deur moet worden gezien?
 Ook hier ligt complexe middeleeuwse the-
orievorming aan ten grondslag. We zagen 
al dat Paulus schreef  over de relatie tussen 
Christus en de kerk als een relatie tussen 
man en vrouw. Vanaf  de vijfde eeuw wor-
den de begrippen Sponsum en Sponsa uit 
het Hooglied gebruikt om dit allegorische 
huwelijk tussen Christus en zijn bruid, de 
kerk, aan te geven. Hiermee worden Sponsa 
en de kerk dezelfde allegorische persoon.
 De betreffende passage in het Hooglied 
(Hooglied 4:9) spreekt over een hart dat 
gewond is door de blik van de bruid. Volgens 
middeleeuwse interpretatie was het dus 
Sponsa/Ecclesia die het hart van haar brui-
degom Christus verwondde. Dit verklaart 
waarom de maker van de Rothshield 
Canticles deze passage uit het Hooglied com-
bineerde met de tekst uit de Openbaringen 
over de deur die ook zijdewond zou zijn. De 
combinatie van beide miniaturen in het 
handschrift kan hierom worden geïnterpre-
teerd als een erotische verwijzing naar de 

wond van Christus, die geopend moet wor-
den zodat men toegang krijgt tot zijn hart.18 
Dit verklaart ook de aanwezigheid van het 
hart in de bladvullende miniatuur van de 
zijdewond in het vijftiende-eeuwse getijden-
boek uit Oxford. Zo bezien is het niet ver-
wonderlijk dat de zijdewond van Christus’ 
seksueel wordt vormgegeven. 
 Maar wat is nu de belangrijkste betekenis 
die in de middeleeuwen aan de zijdewond 
wordt gegeven? Veel komt samen op een 
perkamenten blad, op een onbekend 
moment uit een vijftiende-eeuws Frans 
getijdenboek geraakt. Het toont een enorme 
kelk, gesteund door twee engelen. Ook deze 
miniatuur diende als ondersteuning bij 
meditatie en gebed. De buitenkant van de 
kelk is gedecoreerd met de drie spijkers van 
het kruis. Op de kelk ligt de zijdewond, hevig 
bloedend, ook hier in de vorm van een vagi-
na. In dit complexe symbolische ensemble 
speelt de zijdewond de hoofdrol. Het gaat 
hier vooral om de wond en het bloed dat 
eruit stroomt, als symbool van de eucharis-
tie. Hier wordt heel letterlijk verbeeld dat 
wijn tijdens de eucharistie in bloed veran-
dert. De vaginale vorm van de wond ver-
wijst naar de geboorte van het nieuwe, zon-
devrije leven dat de gelovige kan verkrijgen 
dankzij de kruisdood van Christus. Met de 
spijkers is Christus aan het kruis genageld. 
De engelen tot slot staan symbool voor het 
beloofde hiernamaals. Het is duidelijk: door 
tijdens de eucharistie het bloed uit de zijde-
wond te consumeren wordt de weg naar het 
hiernamaals geplaveid. De zijdewond kan 
op verschillende wijzen geduid worden: als 
toegangspoort, als vagina, al dan niet ero-
tisch. Maar bovenal staat de zijdewond sym-
bool voor de eucharistie en de hiermee te 
verkrijgen verlossing.

Schaamteloos naakt

Naakt is in de middeleeuwen nooit zomaar 
naakt. Wordt een persoon zonder kleding 
weergegeven, dan heeft dat een doel. In de 
Bijbel staat dat Adam en Eva naakt zijn 
voordat zij de beruchte hap uit de verboden 
vrucht nemen. Kleding was in het paradijs 
niet nodig. ‘Beiden waren ze naakt, de mens 
en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet 
voor elkaar.’ (Genesis 2:25) In veel afbeeldin-
gen worden Adam en Eva zonder geslachts-
kenmerken weergegeven, waarmee de kun-
stenaar wil duidelijk maken dat ze als 
onschuldige kinderen zijn: de zonde heeft op 
hen nog geen vat gehad. Diezelfde naakte 
onschuld is zichtbaar in de weergave van de 
menselijke zielen. Zij zijn nog niet veroor-
deeld, daarom zijn ze onschuldig. Ze worden 
uitgebeeld als naakte, geslachtsloze figuren, 
die verrijzen uit hun graf  bij het laatste oor-
deel, in een doek ten hemel worden gedra-
gen, of  hun tijd in het vagevuur afwachten. 
 Naaktheid drukt ook kwetsbaarheid uit. 
Zo zit de arme Job bijna naakt op de mest-
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hoop. Alles is hij kwijtgeraakt: vrouw, kin-
deren, bezittingen. Bedekt met zweren zit hij 
daar, beklaagd door vrienden. Zijn houding 
is treurend, doch berustend. Een houding 
die we ook zien in een beeld van Christus op 
de koude steen. Gelaten zit hij te wachten op 
zijn kruisiging. Hij is naakt, de rug licht 
gebogen, het hoofd steunt vermoeid op de 
rechterhand, net als bij Job. Het is de hou-
ding die berusting in en contemplatie op het 
eigen lot aangeeft. 
 Zodra er geslachtsdelen worden weerge-
geven, is er iets aan de hand en dat is meest-
al niet veel goeds. Illustraties bij het verhaal 
van koning David die de badende Batseba 
bespiedt, geven haar meestal volledig naakt 
weer. Dat lijkt logisch, want ze was volgens 
het bijbelverhaal aan het baden. David ziet 
haar, laat haar halen en slaapt met haar. 
Hierop raakt zij zwanger. Batseba kan daar 
niets aan doen. Onschuldig bloot zou op zijn 
plaats zijn geweest. Zij wordt echter afge-
beeld als een verleidelijke naakte vrouw in 
al haar schoonheid: lang loshangend goud-
blond haar, kleine borsten, een ronde, 
vruchtbare buik, welgevormde heupen. 
Hier staat een sensuele vrouw, die grote 
gelijkenis met Eva vertoont. Davids zonden 
worden door deze verbeeldingswijze goed-
gepraat. Zoals Adam de verboden vrucht 
niet kon weerstaan door de verleidelijkheid 
van Eva, zo kon David niet ongevoelig blij-
ven voor de charmes van Batseba. Als zij 
niet zo opzichtig naakt was gaan baden, 
was het allemaal niet gebeurd.
 Naaktheid met duidelijke geslachtsken-
merken duidt vaak op zonde, op schuld. Als 
Noach dronken is, gaat hij naakt zijn roes 
uitslapen in zijn tent. Zijn jongste zoon ziet 
dit en waarschuwt zijn twee oudere broers. 
Die gaan achteruitlopend de tent in en 
bedekken hun vader met een mantel. 
(Genesis 9: 20-27) Middeleeuwse kunste-
naars wisten wel raad met de verbeelding 
van dit verhaal. In een historiebijbel uit 
1430 ligt Noach laveloos op bed. De minia-
turist heeft zijn kleding vanaf  de navel 
opengespreid. Zo heeft de jongste zoon, en 
met hem de toeschouwer, het volle zicht op 
de penis van Noach. Beschamender kan het 
haast niet worden weergegeven. Maar toch 
kan het nog explicieter. Een Parijse historie-
bijbel uit de veertiende eeuw toont Noach, 
die van dronkenschap niet meer op zijn 
benen kan staan en daarom over de grond 
kruipt. Zijn bovenkleed is omhooggescho-
ven en zijn broek hangt naar beneden, 
waardoor er ruim zicht is op zijn geslachts-
deel en scrotum. Behalve als illustratie bij de 
tekst dienen de miniaturen ook als waar-
schuwing. Dit gebeurt er als je je bandeloos 
overgeeft aan drank: denk niet dat je 

onkwetsbaar bent, zelfs de eerbiedwaardige 
Noach kon dit overkomen.

De genitaliën van Christus

In de voorgrond van een ongemakkelijk 
schilderij zien we een vensterbank, waarop 
het Christuskind is weergegeven, parman-
tig zittend op een kussen. Achter hem staat 
zijn moeder, Maria. Ze houdt de tepel van 
haar ontblote borst tussen de vingers, maar 
ze biedt de borst niet aan haar zoon aan. Als 
we haar blik volgen, zien we dat het gebaar 
bedoeld is voor Bernardus van Clairvaux, 
die naast haar staat. Blikken en gebaren 
zeggen hier alles. Bernardus heeft zijn rech-
terhand op het dijbeen van het kind gelegd. 
Zijn blik is gericht op het voor onze ogen 
verborgen piemeltje. Wat Maria doet is dui-
delijk: dit is het lactatiewonder. Maar wat 
doet Bernardus? Het blijkt heel belangrijk: 
hij toont de incarnatie aan. Christus is God 
én mens.19 De geboorte uit de maagd Maria 
maakt dat Christus zich als mens kan tonen. 
Bernardus bevestigt dat het Christuskind 
volledig mens is, met alles erop en eraan. 
Het kleine geslachtsdeel is het ultieme sym-
bool van de volmaakte menswording.20 In 
de intieme scène op het paneel zijn twee 
belangrijke begrippen naast elkaar 
geplaatst: de menswording van Christus en 
het feit dat Maria zijn moeder is. 
 Het bewijs voor de incarnatie kan ook uit 
de Bijbel worden gehaald. Lukas schrijft: 
‘Toen er acht dagen verstreken waren en hij 
besneden zou worden, kreeg hij de naam 
Jezus, die de engel had genoemd nog voor-
dat hij in de schoot van zijn moeder was 
ontvangen.’ (Lukas 2:21) Veel informatie 
krijgen we niet, maar dat weerhoudt mid-
deleeuwse kunstenaars er niet van om de 
besnijdenis zeer gedetailleerd weer te geven. 
Met name de Meester van het Tucher altaar-
stuk heeft zich goed ingeleefd in de scène. 
Dit paneel is een van de meest gedetailleerde 
en doordachte voorstellingen van de besnij-
denis overgeleverd uit de late middeleeu-
wen. Drie joodse priesters, herkenbaar aan 
de decoratieve Hebreeuwse tekens op hun 
kleding, staan rond het kindje. Op de ach-
tergrond kijken Jozef  en Maria angstig toe. 
Een van de priesters heeft het piemeltje van 
het Christuskind tussen duim en wijsvinger 
en staat op het punt hem met een groot mes 
te besnijden. Het kleine geslachtsdeel 
bevindt zich niet zonder reden precies in het 
midden van het schilderij. Alle aandacht is 
gericht op het bewijs van de incarnatie.
 Ook beelden van het naakte Christuskind 
kunnen de boodschap van de werkelijkheid 
van de vleeswording overbrengen. In het 

beeldje van het Christuskind uit Museum 
Catharijneconvent heeft het kind de been-
tjes gespreid, zodat het geslachtsdeel goed 
zichtbaar is voor de toeschouwer. En wat te 
denken van het beeld van een zittende 
Maria met boek, met aan haar rokken een 
drentelende Christus als peuter? De tuniek 
van het kind is tot boven de navel geopend 
en geeft goed zicht op de schaamstreek. In 
latere tijden heeft men het piemeltje eraf  
gehaald, totaal voorbijgaand aan de bood-
schap die wordt uitgedragen. 
 Interessant is dat het beeldje vermoedelijk 
voor de Antwerpse markt is gemaakt. Daar 
werd in de kathedraal tot in de zestiende 
eeuw een reliek van de voorhuid van 
Christus bewaard, ook wel bekend als het 
Sanctum Praeputium Domini. Met de hemel-
vaart was het lichaam van Christus welis-
waar van de aarde verdwenen, maar er ble-
ven resten achter: zijn voorhuid, navelstreng 
en melktanden. Het waren bijzondere relie-
ken, die zeer belangrijk werden gevonden. 
Zoals zo vaak bij relieken waren er meerdere 
voorhuiden in omloop, die stuk voor stuk 
echt zouden zijn. De voorhuid in Antwerpen 
was in 1100 tijdens de eerste kruistocht in 
Jeruzalem verworven door hertog Godfried 
van Bouillon (1060-1100). Hij liet het kost-
bare reliek overbrengen naar Antwerpen. 
Bij aankomst in de kathedraal vond meteen 
een wonder plaats. Toen de priester het 
reliek op het altaar plaatste, druppelden er 
drie bloeddruppels uit. Drie, het getal van de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.21 Dit 
moest wel de echte voorhuid zijn. 

De schaamte voorbij

Ze waren niet zo preuts in de middeleeu-
wen. Als we afgaan op de zeer populaire 
fabliaux – korte satirische, vaak erotische 
verhaaltjes – die in de twaalfde en dertiende 
eeuw op markten en aan de hoven werden 
verteld, dan kon er op seksueel gebied veel 
besproken worden. De fabel La damoiselle qui 
ne pooit oïr parler de foutre bijvoorbeeld gaat 
over een jonge vrouw die het niet kan ver-
dragen als ze over seks hoort praten. De 
daad zelf  is geen probleem voor haar, er 
over horen wel. Dus verzint haar man aller-
lei eufemismen, zoals paard voor penis en 
fontein voor vagina. Dat levert zinnen op als 
‘hij laat zijn paard uit de fontein drinken’.22 
Gezien de wijde verspreiding van deze fabli-
aux werden dit soort verhaaltjes bijzonder 
gewaardeerd.
 De belangstelling voor dergelijke al dan 
niet verkapte schunnigheden zien we ook 
terug in een tekst als de Roman de la Rose. 
Rond 1230 begint Guillaume de Lorris 

(1200-1238) met zijn roman over een jon-
geling die in een droom de opdracht krijgt 
om de roos te zoeken en haar te plukken. De 
roos staat traditioneel symbool voor de 
geliefde. Het wordt een lange tocht, waarop 
hij tal van allegorische figuren tegenkomt 
die hem hetzij helpen, hetzij tegenwerken. 
Een poëtisch verhaal, geschreven voor een 
hoofs publiek. Zo’n 45 jaar later, rond 1275, 
voegt Jean de Meun (1250-1305) nog een 
groot deel aan de tekst van de Roman de la 
Rose toe. Hij schrijft voor een heel ander 
publiek, namelijk de hogere burgerij. De 
vrouw is in de roman niet langer de roos die 
op haar geliefde wacht na een tocht vol ont-
beringen, maar veelal een lustobject. De 
toon van het verhaal is platter geworden, 
met veel seksuele toespelingen. 
 Gedurende de middeleeuwen was de 
roman heel populair. Meer dan driehonderd 
manuscripten zijn overgeleverd, vaak heel 
rijk verlucht en voorzien van tal van minia-
turen. Een van deze handschriften heeft 
naast miniaturen die de hoofdtekst illustre-
ren in de benedenmarges tal van kleine scè-
nes. Het lijken verhaaltjes op zich met vaak 
een humoristische ondertoon: ridders die 
achter wilde dieren aanzitten, honden, 
vogeltjes, heiligen, hybride figuren, manne-
tjes en vrouwtjes die elkaar met huishoude-
lijke artikelen als potten en blaasbalgen 
bevechten. 
 Te midden van dit alles bevindt zich een 
aantal heel merkwaardige scènes. Een non 
voert een bebaarde man mee, die door zijn 
kleding op een monnik lijkt, hoewel een 
tonsuur ontbreekt. Ze leidt hem aan een 
touwtje, vastgebonden aan zijn penis. In 
een volgende scène zit de non in een toren 
en probeert de man met een ladder omhoog 
te klimmen om haar te bereiken. Op de vol-
gende bladzijde plukt de non dikke penissen 
uit een boom en stopt ze in een mandje. 
Hierna omhelst ze de als monnik verklede 
man. Eind goed al goed? Nee, het verhaal 
gaat verder. De man ligt geknield aan haar 
voeten en lijkt om vergeving te smeken. 
Vervolgens hebben hij en de non staande 
seks, en op de pagina daarna doen ze het 
nog een keer liggend. Een lastdier staat 
geduldig te wachten tot ze klaar zijn, met op 
zijn rug een bak met fallussen. Het moge 
duidelijk zijn dat hier een zeer erotisch ver-
haaltje wordt afgebeeld, dat waarschijnlijk 
heel bekend was bij het publiek. De makers 
van het handschrift vonden het niet nodig 
om deze scènes van inscripties te voorzien. 
Het is niet verwonderlijk dat de afbeeldin-
gen in de tweede helft van het handschrift 
voorkomen, waar de veel plattere tekst van 
Jean de Meun doorgaat waar Guillaume de 
Lorris was gestopt. 
 De scènes zijn uniek: in geen enkel ander 
handschrift komen we dit tegen. Wel heb-
ben we hier en daar aanwijzingen dat dit 
soort ideeën van penissen in bomen en het 
verzamelen ervan vaker voorkwamen. In de 
Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer 
(1343-1400) wordt verlangd naar fallus-
vormige peren, die bij voorkeur uit een 
boom worden geplukt.23 In een zeer boertig 
gedicht, De lullendroom, van Jean Bodel (ca. 
1165-1209) is een koopmansvrouw zo sek-
sueel gefrustreerd, dat ze een heel levendige 
droom krijgt over een markt waar alleen 

Zondeval, initiaal bij de getijden van de eeuwige wijsheid, Utrecht, 1455-1460
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 135 E 40, f. 32r

Christus op de koude steen, Oost-Nederland, 1500-1520
Utrecht, Museum Catharijneconvent, ABM bs692

Batseba, miniatuur in getijdenboek aan het  
begin van de boetepsalmen,  

Meester van de Suffragien, 1500-1510
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 129 G 2, f. 56v



De Witte Raaf  – 206 / juli – augustus 2020 17

maar fallussen te koop zijn in alle soorten en 
maten. Ze raakt er zo opgewonden van dat 
ze haar man wakker slaat en haar droom 
moet opbiechten.24 Ook erotische ontmoe-
tingen tussen nonnen en monniken zijn in 
de populaire cultuur niet ongebruikelijk. In 
overgeleverde liedjes bedrijven ze de liefde in 
de kerk, waarbij het er zeker niet zachtzin-
nig aan toegaat.25

 Dergelijke seksueel getinte verhalen speel-
den een rol in het dagelijks leven van de 
middeleeuwer. Ze werden amusant gevon-
den. In de Zuidwestelijke Nederlanden zijn 
vele loodtinnen speldjes gevonden die hier-
bij aan lijken te sluiten. Ze dateren uit de 
veertiende en vijftiende eeuw. Het liegt er 
niet om, wat is afgebeeld: een boom, omge-
ven door fallussen, waarin zich bovenin een 
gevleugelde vagina heeft genesteld; een 
man met een enorme fallus die met een 
vrouw de liefde bedrijft; een boot, gevuld 
met penissen; een wijdbeens gezeten vrouw 
met een grote fallus in de hand; een vagina 
met een kroon van fallussen op stelten en 
een gekroonde gevleugelde penis met een 
belletje om. Soms zijn de afbeeldingen heel 
merkwaardig, zoals een aan het spit gere-
gen penis, boven een schaal in de vorm van 
een vagina. Ook wordt het geloof  op de hak 
genomen, met een teken waarop penissen 
een draagbaar torsen als in een processie, 
waarop een gekroonde vagina zetelt. Er 
komt ook een als pelgrim uitgedoste vagina 
voorbij, compleet met pelgrimshoed, staf  en 
rozenkrans.
 Veel van deze loodtinnen tekentjes heb-
ben nog resten van oogjes, waarmee ze op 
kleding konden worden vastgenaaid, of  pin-
nen waarmee ze konden worden vastge-
speld.26 De precieze functie van de tekens is 
onduidelijk. Soms lijken ze slechte gebrui-
ken op de hak te nemen. Zo zou de pelgrime-
rende vulva de spot drijven met de redenen 
waarom sommige vrouwen graag op pelgri-
mage gingen.27 Er is wel geopperd dat ze een 
kwaadafwerende functie zouden hebben 
gehad.28 Ook is gesuggereerd dat ze als 
insignes werden gedragen bij carnaval. 
Probleem bij al deze interpretaties is dat ze 
niet door een visuele of  tekstuele bron wor-
den ondersteund. Zo blijft hun betekenis 
ongewis. Van de in grootte en materiaal ver-
gelijkbare pelgrimsspeldjes bestaan wel tal-
loze afbeeldingen, waarop pelgrims zijn 
weergegeven met de speldjes op de mantel 

of  rand van de hoed bevestigd.29 Durfde 
men met de seksuele insignes niet in het 
openbaar te verschijnen? Dat wordt niet 
ondersteund door wat we in de middel-
eeuwse literatuur tegenkomen. Het bestaan 
van deze insignes maakt duidelijk dat er 
voor dit soort schunnigheden duidelijk 
plaats was in de middeleeuwse samenle-
ving. De voorbeelden zijn zo talrijk dat het 
lijkt alsof  ze bij een cultuur horen, waar om 
seksuele toespelingen hartelijk gelachen 
kon worden.
 Dat in de middeleeuwse maatschappij 
vrijuit gesproken wordt over seksuele han-
delingen is niet zo vreemd. Het menselijk 
lichaam was immers door God geschapen. 
Verhullende termen voor geslachtsdelen en 
handelingen deden af  aan het wonder van 
Gods schepping.30 Devotie en erotiek blijken 
in het dagelijks leven elkaar niet te bijten. 
Speldjes van penissen en vagina’s kunnen 
daardoor bestaan naast miniaturen met de 
zijdewond van Christus in de vorm van een 
vagina en het Christuskind dat zijn geslachts-
deel toont.
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te verschijnen bij nai010 Publishers, 
Rotterdam. Het boek is de catalogus bij de 
gelijknamige tentoonstelling in het 
Museum Catharijne Convent in Utrecht van 
25 september 2020 tot 17 januari 2021.

Dronkenschap van Noach, miniatuur in historiebijbel, Utrecht, 1430
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 78 D 38 I, f. 15v

Maria met kind en Bernardus, Meester van het leven 
van Maria uit Wilten, ca. 1460-1485 Keulen,  

Wallraf-Richartz-Museum, 128

Non en als monnik verklede man hebben gemeenschap, lastdier met bak fallussen,  
margedecoratie in Guillaume de Lorris en Jean de Meun, ‘Le Roman de la Rose’, midden 14e eeuw

Parijs, Bibliothèque nationale de France, fr. 25526, f. CXIv

Maria met kind,  
omgeving Adriaen van Wesel, ca. 1480

Utrecht, Museum Catharijneconvent, verworven met 
steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij het 
Schoufour-Martin Fonds en Mr. J.J.A.M Kennis Fonds), 

het legaat van Vriend Koos Bogaards, de Vereniging 
Vrienden en bijdragen van vrienden en familie van 

oud-directeur Henri Defoer in verband met zijn  
80e verjaardag, RMCC b316

Fallus met vleugels en belletje,  
vervaardiger onbekend, 1375-1425

Langbroek, collectie Familie Van Beuningen, 2477

Vagina als pelgrim,  
vervaardiger onbekend, 1375-1425

Langbroek, collectie Familie Van Beuningen, 2184
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Amsterdammer* voor € 30,- 
en krijg een maand toegang tot  
de 700 arthouse-fi lms van CineMember 
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* Het proefabonnement stopt na afl oop vanzelf
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TONNUS OOSTERHOFF

Dasji-Dorzjo Itigilov, abt van een boeddhis-
tisch klooster in een uithoek van Rusland, is 
in de jaren voor de revolutie een ware 
beroemdheid. Graven en grootvorsten 
maken lange reizen om hem te raadplegen. 
In 1926 acht hij, zesenzeventig jaar oud, de 
tijd gekomen om afscheid te nemen van de 
materiële wereld. Hij gaat in meditatie, zijn 
temperatuur daalt, het hart slaat nog 
slechts eens in de drie, vier minuten; na een 
week of  wat is de ademhaling niet langer 
waarneembaar. Volgelingen smeren met 
klei zijn lichaamsopeningen dicht om het 
binnentreden van parasieten te verhinde-
ren en plaatsen hem in een houten bekis-
ting. Als deze tientallen jaren later wordt 
weggenomen – Itigilov zelf  heeft deze exhu-
matie voor zijn afscheid beschikt – zit de 
monnik nog in dezelfde houding. De huid is 
gaaf, hij voelt een fractie warmer aan dan de 
omgeving, zoals die van een kleuter pas uit 
het zwembad. Doordat dit wonderbaarlijke 
verschijnsel zich rondspreekt krijgen de 
autoriteiten van de Sovjetunie lucht van het 
geval. Het lichaam wordt in beslag geno-
men, KGB-functionarissen drukken het in 
een liggende houding en begraven het in 
een vochtig veld. Tien jaar later wordt 
gecontroleerd wat er van Itigilov resteert: 
wat haren en nagels.
 Een boeddhistische monnik, leider van 
een Russische sekte, keert in de jaren twin-
tig van de vorige eeuw tot zichzelf  in. Na 
enige maanden zijn er geen waarneembare 
lichaamsfuncties meer. Zijn volgelingen slui-
ten de openingen van hun meester af  en 
timmeren een bekisting rond zijn lotushou-
ding. Als die vele tientallen jaren later open 
wordt gemaakt blijkt het lichaam nog even 
gaaf  als toen de meditatie aanving; het is 
zelfs nog iets warmer dan zijn omgeving. Als 
de Sovjetautoriteiten lucht krijgen van het 
geval nemen ze het lichaam in beslag. In de 
kelders van de Moskouse Staats universiteit 
worden de weefsels van de boeddhist bemon-
sterd. Men hoopt chemische afwijkingen op 
het spoor te komen die de wetenschap tot 
nut kunnen zijn. Dit geschiedt in het diepste 
geheim, want communisten zijn materialis-
ten, onverhoopte aanwijzingen voor onster-
felijkheid mogen niet in de openbaarheid 
komen.
 De lama van een Russisch-Mongoolse 
orde blijkt na zijn dood niet te bederven, zijn 
adepten beschouwen hem als nog in leven. 
In een speciale vitrine wordt hij door de 
boeddhistische wereld getransporteerd, 
opdat gelovigen hem kunnen aanbidden en 
om raad kunnen vragen. Eenmaal op 
Chinees grondgebied echter wordt, na 
arrestatie van de begeleiders, het lichaam 
geconfisqueerd. Het verdwijnt voorgoed, en 
spoorloos. Spoorloos? In de Chinese medi-
sche cultuur vermaalt men graag zaken 
waaraan men een geneeskrachtig effect 
toeschrijft voor consumptie. In de periode 
na de verdwijning van de lama bereiken 
veel Chinese topfunctionarissen en hun 
familieleden een uitzonderlijk hoge leeftijd. 
 Van een overleden monnik gaat het 
gerucht dat, hoewel honderdvijftig jaar oud 
als hij nog in leven zou zijn, hij nog altijd uit 
zichzelf  kan bewegen. Omdat zijn huid nog 
gaaf  is, zijn vlees nog zacht, en zijn gewrich-
ten nog beweeglijk zijn, durft een technisch 
aangelegde gelovige het aan om in het lijk 
elektronische circuits aan te leggen, die 
besturing van de ledematen mogelijk moe-
ten maken. Maar op het moment dat de 
technicus een koperdraad door het acu-
punctuurpunt Baihui (Du Mai 20) haalt, 
valt de verbinding tussen de monnik en de 
hemel weg: zijn ruggengraat zakt in, de 
huid valt in schillen van hem af  en het 
onderliggend weefsel wordt vloeibaar. Een 
ondragelijke pestilente stank vult de ruimte 
waarin de technicus werkt. 
 Deze geschiedenis doet denken aan Edgar 
Allan Poe’s beroemde verhaal ‘De feiten in 
het geval Valdemar’. Hierin wordt iemand 
op zijn sterfbed gemagnetiseerd. Nadien 
treedt nauwelijks nog verandering in zijn 
lichamelijke toestand op, het verval stokt. 
Als de overledene na zeven maanden met 
veel inspanning uit de hypnose wordt 
gewekt valt zijn lichaam in een paar tellen 
uiteen tot een rottende massa. 

Een mediterende monnik krijgt na jaren 
training zoveel controle over zijn stoffelijk 
omhulsel dat hij het niet meer met spijs en 
zuurstof  hoeft te voeden. Hij heeft zijn 
lichaam omgevormd tot platform voor een 
telescoop, waarmee hij door een ver weg 
gelegen microscoop leert kijken. Het is nir-
vana, maar de monnik stelt vast dat de ‘nor-
male’ doden om hem heen in dezelfde staat 
verkeren, maar dan zonder lichaam daar 
beneden. Daardoor kunnen ze vrijer dan hij 
door dimensies en conceptenstelsels bewe-
gen, nog kleiner alomvattend, nog alomvat-
tender minuscuul; nog onbewuster bewust, 
nog bewuster onbewust. De monnik moet 
voor zichzelf  toegeven dat zijn ambitie ver-
licht te raken, het project waar hij zijn leven 
en al zijn krachten en talenten aan heeft 
gewijd, hem de minste onder de doden heeft 
gemaakt. 
 Een in meditatie overleden monnik wordt 
door de kloosterelektricien op afstand 
bestuurbaar gemaakt en van een stem voor-
zien. Voortaan kunnen de gelovigen, die 
hem als levend beschouwen, van praktische 
raadgevingen worden voorzien. De advie-
zen – het bandje bevat er zeven – klinken 
blikkerig en worden vanachter gesloten lip-
pen gedebiteerd. Maar omdat de leidsman 
op gezette tijden met zijn hoofd knikt en een 
arm optilt, maken ze desondanks diepe 
indruk. 
 Het lichaam van een in meditatie gestor-
ven monnik blijft opmerkelijk gaaf, de eige-
naar ervan wordt als onsterfelijk beschouwd. 
De tentoongestelde mummie trekt als stille 
figuur achter een glasplaat menig vereer-
der. Het klooster, de kans schoon ziend om 
geld en invloed te vergaren, geeft een tech-
nicus opdracht de figuur met bewegingen 
en een stem uit te rusten. Zo gezegd, zo 
gedaan, maar het resultaat overtuigt niet: 
zelfs de sprekende presidentsbeelden in 
Disneyworld benaderen het leven meer. De 
bezoekers, die zich voor de monnik verdron-
gen toen hij nog een stille figuur achter glas 
was en dan meenden kleine oogbewegingen 
of  iets van een ademhaling te ontwaren, die 
bezoekers blijven weg. Na een jaar wordt de 
figuur weer van het elektriciteitsnet afge-
schakeld. De reputatie van de attractie is 
blijvend geschaad.
 Een verhaal uit een psychiatrisch leer-
boek: een psychotische patiënt hoort zijn 
vader de hele dag verschrikkelijk tegen hem 
tieren en vloeken. Hij lijdt zwaar onder de 
tirades. Zijn therapeut vraagt: ‘Is het écht 
uw vader, die zo vloekt? Weet u dat zeker?’ 
‘Nou en of  is hij het! Op dit eigenste moment 
roept hij: smerig stuk eikelsmeer lulsmeer, 
godverdomme!’
 De psychiater krijgt de vader van de pati-
ent zover om de teksten waarvan de patiënt 
verslag heeft gedaan tijdens een therapie-
sessie daadwerkelijk vanaf  de gang te 
schreeuwen. Verbijstering bij de krankzin-
nige: ‘Hè? Wat doet papa hier?’ Het leer-
boek: ‘Realiteit en waan stoten elkaar af  als 
water en olie.’ Overigens controleert de pati-
ent bij volgende therapiesessies steeds voor-
af  of  er niemand op de gang staat. 
 Een taoïstische goeroe vertelt volgelingen 
dat hij met hun bijdragen spaart voor een 
geklimatiseerde, van snel internet voorziene 
donkere grot, waarin hij al mediterend een 
regenbooglichaam zal ontwikkelen. Zijn 
sponsors kunnen te zijner tijd inloggen en 
met dit lichaam communiceren, de avontu-
ren ervan volgen en geestelijke bijstand krij-
gen. Door een vuile scheiding van de leids-
man raken de fondsen echter in het 
ongerede, het plan blijft onuitgevoerd. 
 De blind geboren sponsor van een in een 
grot mediterende wijze krijgt een internet-
verbinding met diens regenbooglichaam, 
dat niet aan plaats gebonden is. Na enig 
oefenen slaagt hij erin de ogen van dit 
lichaam te gebruiken om zelf  door een druk-
ke straat te lopen en boodschappen te doen.
 De sponsor van een mediterende here-
miet vraagt via diens regenbooglichaam 
naar de komende maatschappelijke ontwik-
kelingen. Aangezien het lichaam niet aan 
plaats of  tijd gebonden is, krijgt hij de 
gewenste informatie en koopt hij ruim voor-
dat een viruspandemie uitbreekt aandelen 
Roche, een bedrijf  met een monopolie op 
testmateriaal. 
 De blinde sponsor van een mediterende 
heremiet kan zelfstandig winkelen met de 

visuele aanwijzingen van diens regenboog-
lichaam. Maar nadat hij eens op de beurs 
gehandeld heeft met voorkennis wordt hem 
de informatie dat er een vrachtauto aan-
komt onthouden: hij steekt de straat over en 
wordt overreden. 
 Een vrouw die al een kwart eeuw blind is, 
wordt door een handige technicus voorzien 
van een machientje dat visuele informatie 
naar auditieve vertaalt. Nadat haar oren 
jarenlang blootgesteld zijn aan het gepiep 
en geratel van het apparaat maken haar 
hersenen eindelijk de klik: ze activeren de 
visuele schors. Luisterend naar de foto van 
een besneeuwde berg ziet ze hem opeens 
midden in haar woonkamer staan. 
 Een blinde vrouw krijgt een op een came-
ra aangesloten computertje op haar hoofd 
geplaatst, dat de zichtbare wereld vertaalt 
naar geluid. Na jaren van geduldig oefenen 
is ze in staat deze signalen terug te vertalen 
naar flakkerende filmbeelden van haar 
omgeving. Op een dag gewordt haar de 
zegen van de derde dimensie: ze ervaart hoe 
de diepte zich terugtrekt in de put, de vaag-
heid in de verte, hoe de eik boven haar uitto-
rent. Een jaar later slaagt ze voor haar exa-
men vrachtauto C. 
 Een blinde vrachtwagenchauffeuse over-
rijdt een stekeblinde rijkaard die heeft 
geprobeerd te profiteren van de rampen die 
de wereld treffen. 
 Ik luister met een geestelijke bagage van 
slechts enkele woorden Russisch jaar in jaar 
uit naar de radiozender Echo van Moskou, 
Эхо Москвы. Op een dag staat heel het lelij-
ke land midden in mijn huiskamer. 
 Een geniale vertaalster wordt vloeiend in 
haar brontaal. Zij voelt dat ze zoveel onge-
hoords zoveel beter kan formuleren dat ze 
de moedertaal als een exuvium afwerpt en 
verloochent. 
 Een Indiase knaap – hij lijkt sprekend op 
het magische genie Ramanujan, maar is 
geboren in een lagere kaste – wordt zozeer 
door de precisie en veelomvattendheid van 
wiskundige concepten overweldigd dat hij 
de rest van zijn leven geen woord Hindi, 
Tamil of  Engels meer wil of  kan uitbrengen. 
Hij wordt als sadhu vereerd en gevreesd. 
Formules of  oplossingen van hem zijn niet 
overgeleverd.
 Een ambitieuze handschoenenmaker wil 
als kroon op zijn carrière een stel hand-
schoenen maken die zo precies op eigen 
handen lijken dat ze noch visueel, noch tac-
tiel daarvan te onderscheiden zijn. Hij 
neemt een sabbatical. Om voor research en 
proefnemingen ‘de handen vrij te hebben’ 
gebruikt hij de eigen extremiteiten als voor-
beeld en broddellap. Het project eist alles 
van zijn kunde en werkkracht. Het resultaat 
is een paar handschoenen van de huid van 
rattenjongen op een bed van naaktslakken-
mantelschild, met varkensharen en nagels 
van vruchtenleer. Om ze aan te kunnen 
trekken – de handschoenen hebben, uiter-
aard, precies de afmetingen van zijn eigen 
vlerken – moet de kunstenaar zijn handen 
eerst uithongeren en ook nog de bovenste 
schil van de huid laten verwijderen. De 
handschoenen worden uit de koeling 
gehaald. Ze passen, en zijn niet van echt te 
onderscheiden. Maar na enkele uren ver-
vallen ze, de onderliggende handen raken 
ontstoken en worden grotendeels onbruik-

baar: de couturier zal voortaan alleen nog 
theoretisch kunnen werken. 
 Een jaar of  wat geleden was het onder 
kunstenaars mode zich te verminken omdat 
hij/zij het eigen lichaam als object zag of  
wilde laten zien. Opwindende gedachte deze 
lieden op te sporen en een fotoboek te maken 
van hun huidige situatie! Een gat in de 
markt. Van fakirs, drugsverslaafden en 
bedreigde stammen zijn inmiddels fotoboe-
ken genoeg. 
 Nikolai Leskovs ‘De linkshandige’, Левша, 
is het verhaal van een rivaliteit tussen 
Engelse en Russische instrumentmakers.2 
De Engelsen hebben als geschenk aan de 
tsaar een metalen vlo gemaakt op ware 
grootte. Als je hem opwindt springt en bui-
telt het diertje. De tsaar begrijpt heel goed 
dat het een uitdaging is, en geeft zijn eigen 
vaklui opdracht hen te overtreffen. De 
Russen smeden daarop hoefijzertjes voor de 
vlo, die met het blote oog niet meer waar-
neembaar zijn. In elk hoefijzertje staat de 
naam gegraveerd van de smid die hem 
maakte. De geniaalste onder hen, eigenlijk 
nog een leerling, heeft de nageltjes voor de 
hoefijzers gemaakt, zo klein dat ze onder 
een normale microscoop niet eens zichtbaar 
zijn. Beschikte hij over bijzondere instru-
menten? Nee: vakmanschap, gevoel en 
geloof, daarmee moet én kan ‘de echte Rus’ 
het doen. 
 Als jongen keek ik naar De man van zes 
miljoen, een serie over een astronaut die na 
een haast fataal ongeluk wordt herbouwd 
met zes miljoen dollar aan onderdelen. Als 
‘bionische man’ bestrijdt hij voortaan de 
misdaad. Opvallend is dat wanneer hij iets 
krankzinnig snel doet, zoals rennen of  hoof-
den tegen elkaar slaan, dit in slow motion 
wordt afgebeeld, als een service aan de kijker. 
Het verbaast me dat je snelheid en hectiek 
door vertraging kunt suggereren. In films 
wordt soms ook het geluid vertraagd of, bij 
opperste agitatie, helemaal achterwege 
gelaten. 
 In de film Robocop wordt een gestorven 
politieman gereconstrueerd. Terwijl bij De 
man van zes miljoen de meeste technologie 
aan de binnenkant zit, is Robocop bijna een 
en al harnas. Net als de cultuur waarin ik 
leef, ben ook ik in de periode tussen De man 
van zes miljoen en Robocop defensiever 
geworden. De dood is een verstijving. 
 De dood is een verlossing. 

Noten
 1 Murray Gell-Mann in een Youtube-interview 

over data-integratie: ‘I think we need to 
cultivate the habit of  synthesizing, of  working 
not only across fields but across different sorts 
of  subject matter, to take a crude look at the 
whole. Scenario writing is one mode of  
operation that may be helpful, and if  scenario 
writing identifies tubes of  future histories with 
various different circumstances aligned in one 
way in one tube and a different way in another 
tube and so on, there’s still the question of  the 
branching of  those tubes and how to estimate 
the probabilities at the… at each nexus where 
the… where the tubes branch, and for that one 
could use, perhaps some day, computer 
modeling and things of  that kind. But It’s all 
very, very complex and difficult to… to do.’

 2 Ik moest in het verzameld proza van Leskov 
even zoeken toen ik mijn samenvatting wilde 
controleren, want ik was ervan overtuigd dat 
de titel van het verhaal ‘De zilversmeden van 
Toela’ was. Nogal een verschil met ‘De 
links handige’! Ook de ondertitel Сказ о 
тульском косом Левше и о стальной блохе, 
‘Vertelsel over een schele Linkspoot uit Toela en 
zijn stalen vlo’, geeft nauwelijks een 
aanknopingspunt voor mijn vergissing. Waar 
komt de fout vandaan? 

Afbeelding: illustratie van Harry Clarke uit 
1919 bij ‘De feiten in het geval Valdemar’ 
van Edgar Allan Poe, 1845.

Tubes of Future Histories 1
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Beeldende kunst
Philippe Van Snick. Territorium. Philippe Van Snick 
(1946-2019) heeft het zichzelf  noch de kunstgeschiedenis 
makkelijk gemaakt. Voor gangbare of  populaire categorieën 
bleken zijn werkzaamheden te complex. Opgeleid als schilder 
aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent, 
had hij eind jaren zestig kunnen kiezen voor een orthodoxe 
carrière als conceptueel of  minimalistisch kunstenaar. Door 
beide stromingen, en dan vooral de Amerikaanse varianten, 
is hij overduidelijk beïnvloed, maar hij heeft zich nooit beperkt 
tot één medium of  tot een onveranderlijke aanpak. Eind jaren 
zeventig is hij teruggekeerd naar het schilderen, maar dan 
zonder traditioneel, tweedimensionaal of  figuratief  werk te 
maken: schilderkunst is voor Van Snick ook altijd een vorm 
van beeldhouwkunst, of  zelfs van architectuur. Het resultaat 
is een omvangrijk, ongelijk, bij momenten (vooral gedurende 
de eerste decennia) anekdotisch oeuvre – een ‘dynamisch 
project’, zoals het boek is getiteld dat Liesbeth Decan, Hilde 
Van Gelder en Marie-Pascale Gildemyn in 2010 samenstel-
den naar aanleiding van een overzichtstentoonstelling in 
Museum M in Leuven.
 Een belangrijke motor voor die dynamiek is Van Snicks 
gretige kunsthistorische kennis: veel van wat hij gedaan 
heeft, gaat gepaard met de toe-eigening van werk van 
iemand anders – het introduceren van vreemde elementen 
of  strategieën in zijn artistiek systeem, dat precies door die 
voortdurende ontvankelijkheid nooit stabiel bleef. 
Tegelijkertijd liet hij zich beïnvloeden door even persoonlij-
ke als alledaagse ervaringen, en was elk nieuw werk een 
voortzetting van wat hij voordien maakte, als in een ket-
tingreactie. 
 Dat geldt bij uitstek voor het belangrijkste artistieke 
besluit uit zijn carrière: in 1979 nam hij zich voor zijn palet 
te beperken tot tien kleuren: rood, geel en blauw (de primai-
re kleuren), groen, oranje en paars (de complementaire 
kleuren), wit en zwart, en goud en zilver. Het vertrekpunt 
was een cafébezoek. Van Snick zat op een terras onder een 
oranje luifel. Omdat de zon fel scheen, bevond hij zich plots 
in een donkergele gloed. In zijn tuin hing hij vervolgens een 
gelijkaardig oranje zeil op, met de vier punten op verschil-
lende hoogtes, alsof  het schaduwdoek leek te zweven. De 
volgende stap bestond erin het zeil op de grond te leggen, 
met erbovenop tien vellen dik gekleurd papier, licht ver-
schoven ten opzichte van elkaar, als een accordeon – en als 
een klein gedeelte van de cascade aan kleurstalen in Tu m’ 
van Marchel Duchamp uit 1918. Met dat werk – de titel kan 
opgevat worden als een inkorting van ‘tu m’emmerdes’ of  
‘tu m’ennuies’, te vertalen als ‘je kunt m’n rug op’ of  ‘je 
hangt m’n kloten uit’ – nam Duchamp min of  meer afscheid 
van de vrijblijvendheid en de futiliteit van de schilderkunst. 
Voor Van Snick is het tegendeel waar: Kleurmachine uit 
1979 – het oranje doek met de tien kleurvlakken – is een 
schilderij dat zijn hernieuwd vertrouwen in de schilder-
kunst en de kracht van vorm en kleur bevestigde, maar dat 
ook, zoals de titel aangeeft, zijn toekomstige schilderkunst 
zou voortbrengen, dankzij zelfopgelegde randvoorwaarden.
 Via andere tussenstappen en denkbewegingen, en na 
meer dan veertig jaar, is ook Territorium, een tentoonstel-
ling van Van Snick in KIOSK, een gevolg van Kleurmachine 
uit 1979. Het concept werd bedacht samen met curator 
Wim Waelput voor het Belgische paviljoen op de Biënnale 
van Venetië in 2017, het jaar waarin Dirk Braeckman gese-
lecteerd werd. Het voorstel werd aangepast aan de tentoon-
stellingsruimte van KIOSK, maar de laatste wijzigingen kon 
de kunstenaar, die in juli 2019 overleed, niet meer zelf  
doorvoeren. Dat postume karakter reveleert opnieuw Van 
Snicks schatplichtigheid aan bijvoorbeeld Sol LeWitt: 
Territorium bestaat uit een reeks instructies of  plannen die 
eender wie kan uitvoeren, ook na de dood van de kunste-
naar. Dorp, het belangrijkste onderdeel van de tentoonstel-
ling, geplaatst in de hemicyclus van KIOSK, is opgebouwd 
uit zes orthogonale houten wandconstructies, iets meer 
dan twee meter hoog, die door studenten van het KASK 
beschilderd zijn – een procedé dat ook in de retrospectieve in 
2010 werd toegepast. Het verschil met LeWitt is dat er een 
minimum aan creativiteit en persoonlijke inbreng over-
blijft: de kleur en de grootte van het vlak is bepaald, maar de 
studenten kunnen – in principe – zelf  bepalen hoe ze het 
vlak opvullen en afwerken, en hoe ze schilderen. Binnen 
Van Snicks conceptualisme is dus, met andere woorden, een 
flard humanisme of  zelfs expressionisme achtergebleven, 
hoe onzichtbaar ook.

Dat blijkt eveneens uit het werk, of  eerder nog de drie wer-
ken, waarmee Territorium opent. De sculptuur Territorium, 
een door vier zijbeuken ondersteunde, onbeschilderde hou-
ten staak, waaraan de naam van deze expositie is ontleend, 
is 183 cm hoog – de lengte van Van Snick, maar ook een 
generische menselijke maat: gewoon door te bestaan en 
ruimte in te nemen, bakent de mens een territorium af, wat 
de aanwezigheid van anderen allesbehalve onmogelijk 
maakt. In de twee belendende kamers, links en rechts, hangt 
tegen de witte muur respectievelijk een rechthoek in blad-
goud en bladzilver, als om de feestelijke, precieuze entree van 
iedere bezoeker te garanderen. In een kleine, aparte anti-
chambre is de maquette te zien die Van Snick maakte voor 
Venetië, een eerste schets, en enkele verwante werken, zoals 
Vlucht uit 2016 en 10 Dagen – 10 Nachten uit 1985.
 En dan is er dus Dorp – een bescheiden nederzetting waar-
van het plan is opgebouwd uit zes abstracte tekens, geïnspi-
reerd door schriftsystemen uit de Azteekse cultuur, die tel-
kens een vierkante zone definiëren. De buitenwanden zijn 
blauw en zwart geschilderd – de dag en de nacht; op de bin-
nenste wanden wisselen de kleuren elkaar af, fel en contrast-
rijk. Het resultaat is een abstracte, ongewone en zelfs onher-
kenbare ruimte die toch zeer concreet is, op menselijke 
schaal – helder, tastbaar, werkelijk en duidelijk.
 In het beeldessay ‘Percept, Affect, Concept’ dat Van Snick 
in 2010 publiceerde in het door Marc Verminck samenge-
stelde boek De ‘plaats’ van de kunst, bevinden zich voorstudies 

van Dorp, waaronder een grondplan met twaalf  gelijkaardige 
tekens. Wat opvalt is dat twee tekens met rood potlood 
geschrapt zijn: de swastika en het kruisteken. Het geeft aan 
hoe Van Snick zijn taak als kunstenaar definieerde: onder 
strikte voorwaarden vorm, kleur en materiaal samen iets tot 
uitdrukking laten brengen, op een eigen en pure manier, zon-
der culturele referenties of  beperkende connotaties, zonder 
veel uitleg of  interpretatie. Territorium is daardoor, net als zijn 
gehele oeuvre, als een formalistisch labyrint met een com-
plexe en autonome coherentie. Christophe Van Gerrewey

p Philippe Van Snick. Territorium liep tot 10 juli in KIOSK, 
Louis Pasteurlaan 2, Gent.

Alex Cecchetti & Laure Prouvost. Occupie Paradit. 
Hoe had Occupie Paradit gefunctioneerd als generator van 
ervaringen en gedachten, mocht er de voorbije maanden 
geen lockdown zijn geweest? Je wandelt nu nagenoeg alleen 
door deze dubbeltentoonstelling in Netwerk Aalst, gecu-
reerd door Pieternel Vermoortel en Piet Mertens. In een 
promocampagne trachtte het Leuvense Museum M onlangs 
om een coronaproof systeem van publieksbeperking en time-
slots om te buigen tot verkoopargument: ‘De Denker van 
Rodin voor jou alleen.’ Occupie Paradit daarentegen lijdt 
onder de beperkingen die de veiligheidsmaatregelen met 
zich meebrengen.

&  juli – augustus 2020
jaargang 35206

A New Spirit in Painting, 1981
 Anton Pereira Rodriguez

35 Lezersbrief
 Nieuwsberichten
 Wissels
 Lezingen
 Tentoonstellingsagenda

39 Colofon

Philippe Van Snick, Territorium
KIOSK, Gent, 2020, foto Thomas Min

Philippe Van Snick, Territorium
KIOSK, Gent, 2020, foto Leontien Allemeersch
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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

Drawing NowDrawing Now
Martin Assig, Tobias Gerber, Ronald 
Versloot, Dan Zhu (werk op papier, 
tekeningen)

t/m 19/07 – op afspraak t/m 22/08

o.a. Susanna Inglada: tekeningen, animaties
06/09–04/10

GALERIE RAMAKERSGALERIE RAMAKERS
Toussaintkade 51Toussaintkade 51
+31(0)70/363.43.08+31(0)70/363.43.08
do–zado–za 12:00–17.00 12:00–17.00
zozo 13:00–17:00 13:00–17:00
op afspraak: 30/07–25/08op afspraak: 30/07–25/08
www.galerieramakers.nlwww.galerieramakers.nl

For The Love of Art - part 2For The Love of Art - part 2
Bob Bonies,Frank Halmans, Ton van Kints, 
Geert Baas, Joncquil, Reinoud Oudshoorn, 
Reinier Lagendijk

t/m 25/07

Willy de Sauter (Recent werk en highlights)
06/09–11/10

Galerie Ramakers op locatie Galerie Ramakers op locatie 
Museum Jan Cunen Oss Museum Jan Cunen Oss 
Pop up Galerie Pop up Galerie 
Haagse School X Haagse Nieuwe met 
Joncquil, Eelco Brand, Warffemius, 
Michel Hoogervorst

www.museumjancunen.nl  
zie website voor meer info

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

ZOMERSTOPZOMERSTOP
13/07–05/09

Duo showDuo show
Diet Sayler & Ewerdt Hilgemann

06/09–01/11

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

Theodore’s DreamTheodore’s Dream
Mattia Denisse

22/02–09/08

Tote RäumeTote Räume
Gregor Schneider

29/08–06/12

A Variable Number Of ThingsA Variable Number Of Things
Cesare Pietroiusti

t/m 22/02/2021

Rethinking the EmbassyRethinking the Embassy
Eindhoven University of Technology

t/m 01/08

Author, Platform and SpectatorAuthor, Platform and Spectator
Jack Segbars

14/08–19/10

Alphabetum VIAlphabetum VI
Free Emoji

t/m 16/08

Alphabetum VIIAlphabetum VII
Writing Writing

29/08–29/11

Architectuur rondleidingenArchitectuur rondleidingen
rsvp: www.westdenhaag.nl

16461646
Boekhorststraat 125Boekhorststraat 125
dodo 13:00–21:00 13:00–21:00
vr–zovr–zo 13:00–18:00 13:00–18:00
www.1646.nlwww.1646.nl

Continental Private RoadContinental Private Road
Danielle Dean

03/07–02/08

Radical AngelsRadical Angels
Jaakko Palasvuo

11/09–04/10

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

The measurement of spaceThe measurement of space
Solotentoonstelling Fred Sandback

i.s.m Kunstmuseum Den Haag
10/07–02/08

A Fair Share of UtopiaA Fair Share of Utopia
Kunstenaars in Nest: Brook Andrew, 
Raul Balai, Simphiwe Ndzube, Müge Yilmaz
Kunstenaars in CBK Zuidoost: Clau-
dia Martínez Garay, Femke Her-
regraven, Ghana ThinkTank, Nástio 
Mosquito,Marianne Nicolson

Tentoonstelling op initiatief van Nest 
in samenwerking met CBK Zuidoost 
Amsterdam
Gastcurator: Manon Braat
03/09–22/11

Wat Niet Is Maar Kan ZijnWat Niet Is Maar Kan Zijn
Essaybundel met essays van: Michelle 
Alexander, René ten Bos, Dean Bowen, 
Sander Donkers, Clarice Gargard, Sisonke 
Msimang, Rashid Novaire, Vamba Sherif, 
Jan van de Venis en Louwrien Wijers.

Vanaf 03/09

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

Escape RoomEscape Room
Katerina Konarovská, Katerina Sidorova, 
Sarah Atzori, Martin Gabriel, Gijsje 
Heemskerk

12/06–06/09

Srebrenica is Nederlandse geschiedenisSrebrenica is Nederlandse geschiedenis
Onderdeel van ‘See You in The Hague’ 
Collectief Bosnian Girl (Arna Mačkić, 
Daria Bukvić, Emina Ćerimović en Ena 
Sendijarević) + Robin de Puy (fotografie)

11/07–23/08

AltVisions FestivalAltVisions Festival
A festival of ideas, humans and artworks 
Amber Oskam, Iliada Charalambous, Esther 
Kokmeijer, Ivanka Annot, Rini Hurkmans 
en anderen.

03/09–05/09

DÜRST BRITT DÜRST BRITT 
& MAYHEW& MAYHEW
Van Limburg Stirumstraat 47Van Limburg Stirumstraat 47
+31 (0)63/398.47.83+31 (0)63/398.47.83
do–zodo–zo 12:00–18:00 12:00–18:00
op afspraak: 20/07–16/08op afspraak: 20/07–16/08
www.durstbrittmayhew.comwww.durstbrittmayhew.com

Vèf Jaah!Vèf Jaah!
Groepstentoonstelling in het kader 
van het vijfjarig bestaan van de galerie, 
met: Paul Beumer, Alex Farrar, Chantal 
Hendriksen, Willem Hussem, Jacqueline 
de Jong, Lennart Lahuis, Alexandre Lavet, 
Joseph Montgomery, Pieter Paul Pothoven, 
Raúl Ortega Ayala, Sybren Renema, David 
Roth, Puck Verkade, Wieske Wester

t/m 19/07 
op afspraak t/m 16/08

Frequently the woods are pinkFrequently the woods are pink
Paul Beumer & Alejandra Venegas

11/09–01/11

Frontspace 
Prayer Rug SelfiesPrayer Rug Selfies
Marwan Bassiouni

11/09–01/11

LISTE Art Fair BaselLISTE Art Fair Basel
Paul Beumer, David Roth

17/09–20/09

Dürst Britt & Mayhew op locatie Dürst Britt & Mayhew op locatie 
Museum Jan Cunen, Oss Museum Jan Cunen, Oss 
Pop-up galleryPop-up gallery
Haagse School X Haagse Nieuwe 
met Paul Beumer en Willem Hussem

www.museumjancunen.nl 
zie website voor meer info 
t/m 26/07
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De totaalinstallatie − druk en multimediaal, zoals van dit 
duo te verwachten valt − opent met een soort voorgeborch-
te in de glazen inkomhal. De stem van Laure Prouvost 
spreekt je toe: ‘You are now occupying Paradis.’ Normaal 
gezien hadden bezoekers bij het binnenkomen hun identi-
teitskaart moeten afgeven, tenminste als ze zich wilden 
tooien met een van de kartonnen maskers waarop Prouvost 
met fletse kleuren gezichten schilderde, of  als ze een van 
haar bonte tapijten of  Cecchetti’s zijden sjaals over de 
schouders wilden draperen. Deze objecten, die afstandelijke 
toeschouwers tot personages hadden gemaakt, met alle 
hilariteit van dien, liggen nu gemaakt nonchalant op de 
houten bankjes van een paskamer, als kunstvoorwerpen − 
dubbel zo onaantastbaar als gewoonlijk. Een gelijkaardige 
transformatie onderging Cecchetti’s arcadische Love Bar 
(2012): in een verduisterd zaaltje op de eerste verdieping is 
de houten constructie, vol geurige gedroogde planten en 
vruchten en kleurrijke weckpotten met zelfgemaakte likeur, 
een theatraal uitgelichte, ongeanimeerde installatie in 
plaats van een ontmoetingsruimte. 
 Het siert de twee kunstenaars, en zeker de beroemde 

Prouvost die in 2013 de Turner Prize won en vorig jaar 
Frankrijk vertegenwoordigde op de Biënnale van Venetië, 
dat ze deze gezamenlijke expo, hoe bescheiden ook, hebben 
aangegrepen als een experiment, en niet als een snel afge-
haspeld tussendoortje. Ze brachten vooraf  meerdere bezoe-
ken aan de ruimtes van Netwerk Aalst; werkten er soms 
samen, soms apart; voegden elementen toe, haalden die 
weer weg, en voerden zo een materieel-semiotische dialoog 
rond het paradijselijke – de thematische rode draad door-
heen de tentoonstelling. Als de pandemie geen dikke stok 
tussen de spaken van dat proces had gestoken, dan was het 
na de vernissage deels doorgelopen: het publieke program-
ma is noodgedwongen teruggeschroefd.
 Naast de Love Bar vind je op de eerste verdieping een grote 
zaal, als het hart van de tentoonstelling. Eerst moet je langs 
een smalle, langgerekte ruimte, gevuld met een dikke laag 
kurkdroge aarde waar oude computerkabels als slangen 
overheen kronkelen. Hier en daar schiet het opvallende 
groen van grassprietjes uit de doodse bodem. Metalen san-
dalen die vaagweg op dierenpoten lijken, doen denken aan 
het bijzondere schoeisel waarmee sommige migranten die 

het grensgebied tussen Mexico en de Verenigde Staten pro-
beren te doorkruisen hun voetstappen maskeren. De een-
voudige assemblage roept associaties op met de woestijn die 
aan het Beloofde Land voorafgaat.
 In de halfduistere centrale tentoonstellingszaal lichten 
een paar videowerken op, geprojecteerd op gordijnen die in 
golvende lijnen de ruimte compartimenteren. Bloemen 
bewegen als poppen en lijken te mompelen; een andere video 
toont een snelle montage van naakte mannen en vrouwen 
die met computerkabelstaarten door de wildernis huppelen, 
of  er zoetjes wegdommelen in de zon − het is de meest direc-
te referentie aan een Bijbels soort paradijs. De liefhebbers 
van Prouvost herkennen een van haar monoloogvideo’s, vol 
drukke handgebaren die het bizarre verhaal ondersteunen 
dat de kunstenares off-screen met een overslaande, soms jan-
kende stem vertelt. Op een dag vielen vier stukken groente 
en fruit uit de hemel, dwars door het plafond, op haar bed. 
Dat moest wel een teken van God zijn! Dolenthousiast wilde 
ze de gebeurtenis met haar grootvader delen, en daarna met 
een priester, maar beide patriarchale symboolfiguren wim-
pelden haar af. Het maakt haar nog steeds koleriek: ‘He doe-
sn’t understand… Fucking priest!’
 Heel wat van de overige elementen in de ruimte verwijzen 
naar vrouwelijke seksualiteit: in de lucht zweven roze glazen 
borsten en kleine keramieksculpturen in de vorm van iets 
tussen vagina’s en bloemen; hoog tegen de muur reflecteren 
spiegels verborgen schilderijtjes, eveneens van borsten en 
bloemen. Het kunstenaarsduo laat er geen twijfel over 
bestaan: hier heeft Eva vrij spel! Van groene schaamblaadjes 
of  fallussen is er geen spoor. Net als in het Bijbelverhaal is dit 
paradijs een vruchtbaar oord met een weelderige fauna en 
flora, getuige de kleurrijke sculptuur van tientallen glazen 
vogels, en de houten hoogreliëfwand met plantenmotieven. 
Voedsel kan zomaar uit de hemel komen vallen, en ook de 
knotsgekke broodtafel − letterlijk: een tafel gemaakt van 
brood − suggereert een hoorn des overvloeds. Om te overle-
ven hoeft de mens zich niet in het zweet te werken; in dit 
paradijs kan ze gewoon wat rondhangen. 
 Niet enkel de theatrale belichting transformeert de cen-
trale ruimte tot een min of  meer eengemaakt landschap. 
Ook het vloertapijt met witte, geschilderde krullijnen en de 
geluidsband waarop een mannen- en een vrouwenstem 
(Laure en Alex? Adam en Eva?) door elkaar heen praten en 
zingen, zorgen daarvoor. Nergens hangen infobordjes met 
titels of  namen. Enerzijds is het dus raden naar de precieze 
verdeling van auteurschap binnen deze collaboratie, ander-
zijds blijkt het een ongemakkelijke, onevenwichtige parings-
dans door de minder uitgesproken signatuur van Cecchetti. 
Sommige van zijn werken, zoals de vogelsculptuur en de 
reliëfwand, zijn enkel ex negativo als onprouvostiaans te iden-
tificeren, en hebben ook niet die bijzondere capaciteit om in 
de omgeving op te gaan.
 Ondanks de audiovisuele rijkdom brengt Occupie Paradit, 
in deze door Covid-19 gestripte versie, al bij al weinig inte-
ressante inzichten of  associaties voort. Zijn een retour à la 
nature en het feminiene tongue-in-cheek-primitivisme niet 
gewoon oppervlakkige uitingen van escapisme, die weinig 
van doen hebben met de complexiteit van de wereld buiten? 
Bij aanvang van Occupie Paradit wordt het verhaal ‘Eva en de 
slang’ aangeboden, waarin het paradijs verschijnt als rond-
uit saai, zodat Eva’s beet in de appel van de kennis als een 
verlossing komt. Een dergelijke insteek had een boeiendere 
tentoonstelling kunnen opleveren.  Sébastien Hendrickx

p Alex Cecchetti & Laure Prouvost. Occupie Paradit, tot 18 
oktober in Netwerk Aalst, Houtkaai 15, Aalst.

Latifa Echakhch. The sun and the set. Drie ronde, 
monumentale fresco’s zetten de toon voor The sun and the 
set, de retrospectieve van Latifa Echakhch in BPS22 die 
meer dan zeventig werken van de kunstenaar samenbrengt. 
Aangebracht op de hoge zijmuren van de Pierre Dupontzaal 
herinneren deze haast renaissancistische tondo’s de toe-
schouwer aan motieven en terugkerende thema’s uit de 
kunstgeschiedenis: een helderblauwe hemel, een revolutio-
naire opstand en ten slotte een abstract fresco in Inter-
national Klein Blue, een referentie aan haar inspiratiebron 

Alex Cecchetti & Laure Prouvost, Occupie Paradit
Netwerk Aalst, 2020, foto Tom Callemin

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

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

5 September – 11 October 2020
Thu – Sun, 14 – 18 hrs

Zeeburgerpad 53
1019 AB 
Amsterdam 
www.pakt.nu

Stephan Blumenschein
The Space Conductors Are 
Among Us p.3

P/////AKTPOOL 
Laura Hogeweg part. 3/3
David Grønlykke part. 1/3 

Alex Cecchetti, Love Bar, 2012
foto Tom Callemin

Laure Prouvost, Stong Sory Vegetables, 2010
Courtesy van de kunstenaar en Galerie Nathalie Obadia, carlier | gebauer 

en Lisson Gallery, foto Tom Callemin
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VANDENHOVE
De schilders van Vandenhove 
Werk uit de collectie
03.09.2020 - 03.10.2020 

Souvenirs de Chine 
Belgen in China ca. 1905, wat ze er deden, zagen, 
en hebben meegebracht
15.10.2020 - 14.11.2020

De hoogspanningslijn (400.000 volt) Génissiat-Frasne
Een project van Wim Cuyvers, Francis Jonckheere, Pedro Prazeres
en Antoine Devaux
19.11.2020 - 03.12.2020

Franse tekeningen 1800-1950 uit de collectie Dauginet
Curator : Marc Lambrechts
10.12.2020 - 23.01.2021

VANDENHOVE Centrum voor Architectuur & Kunst / UGent
Rozier 1, 9000 Gent  ;  www.ugent.be/vandenhove

September

Januari
Vandenhove 
centrum voor 
architectuur en kunst

 Summer 2020

Jan De Nys
Marcel Berlanger

 vernissage 23.08 > 14.00

 THE PARROTS
 Exhibition
 23.08 > 27.09.2020

summer 2020
openingsuren 

 donderdag
 vrijdag 
 zaterdag
 zondag

 14.00 — 18.00

de wael 15
Art GAllery

ANtwerpeN

+

Art gallery De Wael 15
Leopold De Waelstraat 15
2000 Antwerpen   L
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GROUP SHOW

EXPO 26.07 > 15.08.2020

VERNISSAGE
zondag > 26.07 > 14.00u - 18.00u

FINISSAGE
zaterdag > 15.08 > 14.00u - 18.00u

open Friday - Saturday > 14h00 - 18h00
or by appointment > info@dewael15.art

SUMMER 2020

instagram dewael15_art
facebook dewael15

www.dewael15.art
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Eric De Smet

Stefan Annerel

Yvan Derwéduwé

Charlie De Voet

Martha Scheeren

Kristel Van Ballaer

Alessandra Ruyten

Jo Op De Beeck

Jan De Nys

Luc Gees
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Yves Klein. Echakhch bevraagt de evidentie van onze geca-
noniseerde blik via de verschillende stukken die ze uit de 
fres co’s Cross Fade (2016) en Crowd Fade (2017) heeft weg-
geschraapt. Welke van die leegtes vult onze getrainde blik 
zélf  aan? Maar vooral: welke narratieven en ideologieën 
van die canon blijven vandaag nog overeind? 
 Tegelijk verraden de brokstukken onderaan de fresco’s 
een iconoclastisch gebaar van de kunstenaar. Dat vernieti-
gende gebaar duikt eveneens op in haar persoonlijke objec-
ten, gepresenteerd op donkere sokkels in de zaal. Alle voor-
werpen zijn aangetast door gitzwarte inkt, die als leidmotief  
door de expositie vloeit. Glinsterend in de donkere inkt en 
telkens onder de noemer Sans titre, stalt Echakhch onder 
andere zwartgeblakerde brieven, kleine parfumflesjes, 
kapotte speelgoedsoldaatjes en een verkapte wereldbol uit 
als in een ‘nature morte’. Niet voor niets spreekt ze van het 
‘doden’ van haar objecten. Door de voorwerpen in stukken 
te snijden, te breken, leeg te maken of  ze onder te dompelen 
in inkt, ontheft ze hen van hun gebruiksfunctie. Op die 
manier schenkt ze deze dingen een tweede leven als kriti-
sche objecten die vragen uitlokken over thema’s als herin-
nering, erfgoed en verval. 
 Het intieme karakter van deze objecten contrasteert sterk 
met de gigantische fresco’s. Via die nevenschikking onthult 
Echakhch de reikwijdte van het begrip ‘ruïne’, in de expo-
gids geduid door de woorden van Gérard Wacjman: ‘Ruïne 
is het object plus de herinnering aan het object. […] Ruïne is 
het object dat een gezamenlijk spoor is geworden, een object 
dat in de Geschiedenis is getreden.’
 Daarna doorbreekt het parcours van de tentoonstelling 
even de verwondering van de toeschouwer, die helaas langs 
een aantal andere projecten wordt geleid omwille van de 
coronamaatregelen. Vervolgens ontvouwt la Grande Halle 
(de centrale tentoonstellingsruimte) zich als een desolaat 
landschap, waarin verschillende elementen uit Echakhchs 
verbeelding van vergankelijkheid samenkomen. De serie 
The Fall (2020) springt het meest in het oog. Van enkele 
foto’s die Echakhch nam tijdens haar reizen, liet ze zes grote 
doeken van tien op tien meter beschilderen als een soort 
theatergordijn of  -decor. De doeken zijn over de grond 
gedrapeerd. De toeschouwer ziet op die manier slechts flar-
den van de melancholieke beelden, zoals een zonsonder-
gang in Lausanne, een landingsbaan in Brussel of  windtur-
bines langs een snelweg in Parijs. Nog meer dan Wacjmans 
definitie van de ruïne als object plus de herinnering eraan, 
echoot hier Robert Smithsons concept van Ruins in Reverse 
door de expositie. In zijn concept, dat hij in de jaren zeventig 
toepast op de fotografie, zitten de foto’s of  ‘ruïnes’, aldus 
Smithson, ‘gevangen in een dialectische toestand tussen 
opbouw en verval’.
 Als op een verlaten filmset doolt de bezoeker tussen ‘front’ 
en ‘backstage’ – zo heeft The Fall de ruimte opgedeeld. 
Verschillende objecten functioneren op het eerste gezicht 

als ‘props’. Maar anders dan hun tegenhangers in theater- 
of  filmsets, bemoeilijken ze een directe lezing van het decor. 
Zo verzamelde Echakhch onder de naam Fantômes objecten 
als een oude staande klok, half  verborgen onder een wit 
doek (Fantôme (Horloge), 2014), een in inkt gedrenkte 
weegschaal (Fantôme (Well Temperated Balance), 2013) en 
een 8mm-filmprojector met een projectiescherm dat wit 
blijft (Fantôme, 2013). Net als de beschilderde doeken lijken 
al deze objecten te ‘schipperen’ tussen de vooruitgang die ze 
ooit beloofden en hun huidige vergane glorie. 
 Echakhch spreekt van het ‘memento mori’ dat kapitalis-
me onwillekeurig creëert: elk object is gedoemd tot verval, 
terwijl het systeem zelf  elke reflectie, elke vorm van herin-
neringsarbeid ontwijkt. In zijn boek 24/7: Late Capitalism 
and the Ends of  Sleep (2014) beschrijft Jonathan Crary hoe 
de tijd van de mens in een kapitalistische samenleving iden-
tiek aan die van de productie geworden is. Wanneer lang-
zaam maar zeker zelfs onze slaap erodeert en wordt ingezet 
als een vorm van kapitaal, schaft de mens de tijd als herin-
nering of  reflectie volledig af. Echakhch reflecteert wel op 
die situatie, door kriskras in de ruimte vier (afgeschafte) 
publieke, bekraste bankjes (Kasseler Parkbänke, 2009) te 
plaatsen, waarop de bezoeker – haast synchroon aan de 
huidige coronasamenleving – niet mag gaan zitten. 
Geconfronteerd met zoveel objecten die wél uitnodigen tot 
bezinning, valt pas op hoe luid en wreed het credo van het 
kapitalisme klinkt: kijk niet om, ga steeds vooruit. 
 Tegelijk zijn de krassen in de Kasseler Parkbänke een voor-
beeld van hoe de kunstenaar de afwezigheid van het 
lichaam beklemtoont via achtergelaten sporen. Die afwe-
zigheid thematiseert Echakhch het sterkst in de serie 
Untitled, met onder meer een rode zitbal, een kostuum en 
koorddansersslippers (Untitled (Red ball and Figure), 2012), 
fanfareoutfits en muziekinstrumenten (Untitled (The 
Independent), 2008) en ten slotte gogodansoutfits (Untitled 
(Pole Dancer), 2011). Door de afwezige acrobaten, muzikan-
ten en dansers ontstaat een vacuüm; een leeg scherm waar-
op de bezoeker verhalen kan projecteren. Hetzelfde mecha-
nisme gebruikt Echakhch in onder meer Several Times 
(2019), waarbij ze op tapijten verlaten scènes of  stillevens 
construeert. Achtergelaten schoenen, vinylplaten, een 
iPhone, lege wijnglazen, sigaretten – deze spullen stellen de 
toeschouwer voor een onopgelost raadsel dat fantasie en 
speculatie toelaat. 
 The sun and the set verkent de spanning tussen opbouw en 
verval. De titel vat een ooit vanzelfsprekend (en beloftevol) 
wereldbeeld samen dat aan erosie onderhevig is. Toch daagt 
Echakhch de toeschouwer vooral uit om inspiratie te puren 
uit die afbrokkeling. In de verkenning van verval, verlies en 
verlatenheid sluimert steeds Echakhchs ode aan de verbeel-
dingskracht.  Dagmar Dirkx

p Latifa Echakhch. The sun and the set, tot 16 augustus in 
BPS22, Musée d’Art de la Province de Hainaut, Boulevard 
Solvay 22, Charleroi. 

Daily Nightshift. Kunsthal Extra City heeft Daily Nightshift 
ingericht als een essay, bestaande uit een tekst in het pro-
grammaboekje en een expositie met installaties die nauw 
aansluiten bij de subthema’s van de tekst. Tijdens een work-
shop kwamen verschillende partijen en organisaties uit 
Antwerpen bij elkaar om zich te buigen over actuele stede-
lijke thema’s. Ze kwamen onder meer uit bij het onderdeel 
van het stedelijk beleid dat de ‘nachteconomie’ wordt 
genoemd. Ook de nutteloze nacht wordt intussen immers 
vermarkt en te gelde gemaakt. De tentoonstelling levert kri-
tiek op de manieren waarop nachtelijke activiteiten in ste-
den gekapitaliseerd worden door gemeentes, de toeris-
me-industrie, vastgoedondernemers en techbedrijven. 
 Het fotoproject Unsleep (2019) van Danilo Correale gaat 
over ondernemingen die gebruikmaken van Business 
Process Outsourcing (BPO). Deze bedrijven hebben een 
hoofdkantoor in de Verenigde Staten, Europa of  Australië, 
maar besteden taken als accounting en het bemannen van 
callcenters uit aan arbeiders aan de andere kant van de 
wereld. Door het tijdsverschil werken deze mensen veelal 
’s nachts. Correale fotografeerde in Mumbai, Bangalore en 
Manilla, en presenteert de fotoseries in ophangsystemen. De 
toeschouwer moet zelf  door de foto’s bladeren en ziet de ste-
den versmelten tot één homogeen outsourcing-kantoor. De 
exploitatie van arbeiders wordt goed verbeeld. Ze zijn vaak 
van achteren gefotografeerd, of  vanop grote afstand onder 
koud licht uit tl-lampen. In de hoek hangt een scherm waar-
op hun getuigenissen als tekst getoond worden, zonder 
namen of  locaties. Voor de kijker lijken tijdzones, plekken en 
personen net zo inwisselbaar als voor deze BPO-bedrijven. 
De grens tussen representatie en reproductie wordt vrij dun 
aangezien de arbeiders feitelijk dubbel geëxploiteerd wor-
den: eerst door de westerse bedrijven die ze ’s nachts voor 
een laag loon laten werken, en daarna door een fotograaf  
die met hun afbeeldingen en getuigenissen een even westers 
publiek bedient. Dit gebrek aan reflectie op de eigen positie 
door de kunstenaar blijkt een terugkerend probleem. 
 Onder de naam En Plein Public maakt Frederik Lizen 
schilderijen op houten afsluitingen en constructiepanelen 
in de openbare ruimte. Voor Daily Nightshift maakte hij een 
schilderij op de façade van Extra City, ‘op een onaangekon-
digd nachtelijk moment’. Het is een ongevaarlijke imitatie 
van street art, een persiflage haast. Anders dan echte straat-
kunstenaars loopt hij immers geen werkelijk gevaar. Hij 
kan de politieagent die een nachtdienst draait gewoon uit-
leggen: het is niet illegaal, het is kunst! Hiermee is dit gebaar 
een reproductie van de gentrificatie die in de tekst bekriti-
seerd wordt. Beeldende kunst wordt een gentrificatie-in-

strument – goed in het absorberen en verkoopbaar maken 
van wat zich buiten haar institutionele grenzen afspeelt.
 Fiona Connor behandelt het onderwerp gentrificatie 
nadrukkelijk in Closed Down Clubs (2017), een serie minuti-
euze reproducties van toegangsdeuren van clubs, bars en 
winkels in Los Angeles op het moment dat ze definitief  
moesten sluiten. Het lijkt alsof  Connor door het namaken 
van de deuren de soms ongrijpbare mechaniek van gentrifi-
catie beter probeert te begrijpen, maar tegelijk vindt hier 
een soortgelijk proces plaats. Iets lelijks (de echte deur) 
wordt vervangen door iets waar we allemaal naar willen 
kijken (een zorgvuldig gemaakt kunstwerk). De gebruiksob-
jecten zijn uit hun context gehaald en verworden tot onaan-
raakbaar artefact. Zo komen we alleen maar verder af  te 
staan van de fenomenen die we willen bestuderen en, zo 
mogelijk, veranderen.
 De Zweedse Ann-Sofi Sidén toont een constructie van gla-
zen, dienbladen en negen beeldschermen. Ook laat ze ons 
opnames zien van beveiligingscamera’s in een Ierse pub in 
Limerick, aangevuld met enigmatisch ‘zelf  gedraaid materi-
aal’. De zwart-witbeelden tonen de voortgang van de dag, 
van het openen van de club tot de late uurtjes waarin men-
sen enthousiast, voor ons geluidloos, staan te dansen. De 
camera’s bieden een caleidoscopisch, desoriënterend per-
spectief  dat af  en toe verspringt. Als je een tijdje kijkt, zie je 
korte verhalen: een ruziënd stelletje, het werk van de boun-
cer, een man die een vrouw lastigvalt of  juist liefkoost. De 
titel luidt Sticky Floors (Lunch to Last Call). De pub wordt als 
een typisch kleinstedelijk danscafé in beeld gebracht, waar 
aan het eind van de avond Billy Joels Piano Man zou kunnen 
worden gedraaid. Als tentoonstellingsbezoeker zit je in stilte, 
op afstand, naar het kleine leven op de schermen te kijken. 
 De sensatie dat je tegelijkertijd alles kan zien, maar niets 
in perspectief  kan plaatsen, vat het probleem van Daily 
Nightshift goed samen. Het is alsof  ik een telescoop verkeerd 
vasthoud, waardoor het onderwerp verder weg lijkt in 
plaats van dichterbij. Alleen tot op zekere hoogte is Daily 
Nightshift informatief. En informatie verschaffen is in de 
huidige staat van de wereld niet meer genoeg. Extra City 
koppelt de stad aan hedendaagse kunst, maar het is ook 
goed om te bedenken wat kunst met de stad kan doen. Aan 
de manier waarop kunstenaars en kunststudenten over 
hun werk praten, kun je soms zien hoe kunst en representa-
tie met elkaar verward zijn geraakt: ‘mijn werk gaat over…’ 
Die formulering veronachtzaamt de transformatieve poten-
tie van kunst in de wereld. Extra City kiest voor het vogel-

Latifa Echakhch, The sun and the set
BPS22, Charleroi, 2020, foto Leslie Artamonow

Danilo Correale, The Unsleep, 2019-2020
Kunsthal Extra City, Antwerpen, foto Tomas Uyttendaele

Kader Attia, Untitled (Skyline), 2007 
Kunsthal Extra City, Antwerpen, foto Tomas Uyttendaele

Oriol Vilanova, If  night was a color, 2017
Kunsthal Extra City, Antwerpen, foto Tomas Uyttendaele
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DeFKa Research SC 
DeFKa Research SC Magazine is een essayistisch platform voor transdisciplinair 
onderzoek met als leidmotief de archivering van hedendaagse kunst. Elk nummer 
heeft een thema dat als topos voor archivering van hedendaagse kunst wordt 
belicht. Uitgangspunt is steeds één van de werken in de eigen DeFKa Research 
collectie. Het halfjaarlijkse magazine wordt gepresenteerd tijdens een openbare 
bijeenkomst met expositie, lezingen en performances door deelnemers. In april 
2020 verscheen het eerste nummer met als thema Montage. Hiervan is wegens 
corona de openbare presentatie uitgesteld naar november 2020. Bestellen kan 
wel, via de boekhandel ISBN 9789464053708 
 

DeFKa Research SC 02 / Iconen & Idolen 
Het tweede nummer van DeFKa Research SC is gewijd aan het thema Iconen & 
Idolen, één van de methodische topoi die in kunstenaarspraktijken een belangrij-
ke rol speelt en als zodanig zijn weerslag heeft gekregen in onze collectie. Wij 
zijn benieuwd hoe aan het thema binnen de artistieke en filosofische actualiteit 
een hedendaagse, betekenisvolle meerwaarde kan worden toegekend.  
 

OPROEP voor inzendingen met als thema Iconen & Idolen 
Voor het tweede nummer van DeFKa Research SC nodigen we kunstenaars, 
schrijvers en filosofen uit om een (beeldend) essay, exposé of manifest in te zen-
den met betrekking tot het thema Iconen & Idolen. Bijdragen uit alle kunst- en 
kennisdisciplines zijn welkom. Deadline voor inzendingen is 1 september 2020. 
Na de deadline zullen we de meest gedurfde voorstellen en essays beoordelen 
en redigeren. In november 2020 vindt de openbare presentatie plaats van dit 
tweede nummer, tegelijk met de uitgestelde presentatie van nummer 01. 
Inzendingen of vragen: info@defka.nl 
 
 
 
 
 

DeFKa Research 
kunst, filosofie, wetenschap 

http://defkaresearch.com    info@defka.nl    ++31(0)592 315316 
 

OPEN CALL for submissions on the theme Icons & Idols 
For the second issue of DeFKa Research SC, we kindly invite artists, writers and 
philosophers to submit an (visual) essay, exposé or manifesto on the theme of 
Icons & Idols. This call is open to all art and knowledge disciplines. Deadline for 
submissions is September 1, 2020. After the deadline, we will review and publish 
the most daring proposals and essays. Launch of the new magazine is due in 
November 2020. 
Submissions or information: info@defka.nl 

the total scab-free the total scab-free 
solidarity and performative solidarity and performative 

silence that struck floor-silence that struck floor-
shows and sound stages shows and sound stages 

from Desert to NJ coast for from Desert to NJ coast for 
over half a yearover half a year

Lara Almarcegui
Mercedes Azpilicueta

Daniel Jacoby
David Maroto
Falke Pisano

Victor Santamarina

Justus van Effenstraat 44 Rotterdam

Curated by Tiago de Abreu Pinto
Inaugural edition of the Open Call for 

Exhibition Proposals 

05.09.–01.11.2020
A Tale of A Tub
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vluchtperspectief  van de beleidsmaker, en houdt zo al te 
veel afstand van het onderwerp: de nacht en haar bewo-
ners. Wat had deze tentoonstelling nog meer kunnen zijn, 
als we de telescoop om zouden draaien en de wereld van 
dichtbij zouden zien? Pia Louwerens

p Daily Night Shift liep tot 28 juni in Kunsthal Extra City, 
Eikelstraat 25-31, Antwerpen. 

Els Dietvorst. *Dooltocht /A desperate quest to find a 
base for hope. Waar kunnen we een baken van hoop vin-
den? Deze vraag drijft kunstenaar Els Dietvorst, voert haar 
van mens tot mens, plaats tot plaats, verhaal tot verhaal. 
Haar zoektocht legt diepgewortelde problemen bloot in 
onze maatschappij en onze omgang met de natuur. De eer-
ste overzichtstentoonstelling van Dietvorst in M HKA straalt 
een bijzondere energie uit en zet aan tot ontdekking. Zo is de 
reguliere ingang afgesloten, en moeten alle toeschouwers 
door een gat in de muur stappen om de tentoonstelling te 
betreden. Meteen wordt duidelijk dat de betrokkenheid 
waarmee Dietvorst poëzie, leven en dood verbindt in haar 
tekeningen, sculpturen en films, ook verwacht wordt van de 
toeschouwers. 
 Sinds hun voorzichtige heropening na de sluitingsperiode 
ten gevolge van Covid-19, verplichten kunstinstellingen 
museumbezoekers een pad te volgen. Om de werken van 
Dietvorst in hun volle tonaliteit te begrijpen, is het echter 
van belang van het ene naar het andere te kunnen strui-
nen. Nu mist haar werk plots de nodige porties toeval, dwa-
ling en serendipiteit – misschien wel de belangrijkste ele-
menten uit haar oeuvre. 
 Dietvorst zet toevallige ontmoetingen om tot collaboratie-
ve werkprocessen. Aan elk werk ligt een verbinding tussen 
haar ervaringen en die van anderen ten grondslag. De wan-
hoop waar de titel van de tentoonstelling naar verwijst, 
duidt niet op verloren moed of  verlies aan kracht, maar eer-
der op de strijdlust om hoop te vinden. De tentoonstelling 
brengt oude en nieuwe ontmoetingen samen, en toont de 
verhalen die achter de acties en woorden van mensen schuil-
gaan. Het werk dat ze maakte met collega-kunstenaars zoals 
Orla Barry en Marc Vanrunxt zijn intieme artistieke reflec-
ties over tijd, lichamelijkheid en ruimte. Zo filmde ze Barry 
terwijl ze gebogen aan het plafond hing op een zolder in een 
verlaten schoolgebouw in Brugge (Act One, 2002). Haar 
houding lijkt de spanning weer te geven tussen de korte 
duur van een bungelende beweging en de langdurige sporen 
die iemand in een ruimte kan achterlaten. In Giant’s Feet 
(2001) dansen de voeten van choreograaf  Mark Vanrunxt 
over piepschuim. De efemere paden van het ritme van de 
dans worden onthuld door de reactie van het piepschuim op 
deze bewegingen. Ze vliegen op, zwieren in het rond of  blij-
ven liggen – net als mensen in de wervelwind van het leven. 
 Tot Dietvorsts intiemere werken behoren haar tekenin-
gen, of  de autobiografische video First Impressions (2010) 
over de eerste indrukken van het rurale Ierland waar ze 
naartoe verhuisde. De recente film The Dance of  the Thatcher 
(2019) verbindt dan weer vriendschap met traditie en 
natuur. Gedurende acht jaar volgde ze Matt, een van de laat-
ste rietdekkers. De toeschouwer kan veertig minuten lang 
zijn geduldige werk observeren. Deze werken functioneren, 
naast de meer sociaal-maatschappelijke werken, als medita-
tieve momenten in de tentoonstelling. Ook al gaat er even-
goed een belangrijke kritiek achter schuil, toch verbleekt 
hun impact bij veel treffendere verbeeldingen van structure-
le problemen. Sprekend is de samenwerking met het team 
jonge kunstenaars dat ze samenstelde om de tentoonstelling 
mee vorm te geven. Samen maakten ze beelden van mense-
lijke figuren zonder gezicht, geslacht of  huidskleur (Ur/C’est 
de la Babylone, 2020), uit stro, kippengaas en leem. Verspreid 
in een grote zaal zien we ineengezakte, gehurkte, zittende en 
liggende beelden, of  rechtopstaande sculpturen die houvast 
nodig hebben van een staf  of  een stok. De titel van de instal-
latie, maar ook het maakproces en het gebruik van leem, 
verwijzen naar de constructie van ziggoerats in het oude 
Babylon, die met lemen tegels werden gebouwd, en veel 
arbeidskracht (en mensenlevens) hebben gekost. 
 Tussen de beelden wordt de film As Long As the Blackbird 
Sings (2009) geprojecteerd, onder meer geïnspireerd op 
Walden van Henry David Thoreau, en de uitkomst van een 
ontmoeting van Dietvorst langs het kanaal Anderlecht-
Charleroi. Een man die aanvankelijk door een woud lijkt te 
lopen, komt plots aan bij een drukke autobaan. Vervolgens 
komt hij langs bruggen en door tunnels terecht in een ingesla-
pen residentiële wijk. De enige die de stilte verstoort is hijzelf, 
zachtjes neuriënd. Zijn bestaan wordt een storend element in 
een ogenschijnlijk welvarende, homogene maatschappij. Hij 
is zoals de merel, een eenzame donkere vogel die luid zingt 
voor zonsopgang en de stilte van de late nacht als eerste door-
breekt. Het werk is gebaseerd op het leven van Art-Coeur-
Merci, een man die in een bunker aan het kanaal woonde, en 
met wie Dietvorst een bijzondere band ontwikkelde. Toen ze 
met hem deze film wilde maken, was hij verdwenen, en 
Dietvorst vroeg uiteindelijk een acteur om zijn rol te vertolken. 
 Ook de zwaluwen hebben een menselijke stem in dit artis-
tieke universum. Zes jaar lang onderzocht Dietvorst het 
leven in de Brusselse Anneessenswijk (De Terugkeer van de 
Zwaluwen, 1999-2005). Ze schenkt aandacht aan wie door 
de maatschappij wordt uitgesloten en op eigen kracht een 
gemeenschap probeert te vormen. Op verschillende doeken 
worden de street tapes geprojecteerd, de gemonteerde regis-
traties van geïmproviseerde performances. Wijkbewoners 
worden hoofdpersonage, en velen van hen dragen een gou-
den kroon. Is Dietvorst op zoek naar de koning van Brussel, 
of  toont ze aan dat alle bewoners koning zijn? 

Eén specifieke performance, van een danser die zich richt tot 
politieagenten, blijft nazinderen in de weken na de moord 
op George Floyd en de aanrijding van Adil Charrot door de 
Anderlechtse politie. Hoewel er geen geluidsband speelt, 
wordt duidelijk dat de danser een aanklacht brult, alsof  hij 
een stem wil geven aan de grieven van stedelingen die zich 
onrechtvaardig behandeld voelen, waarna hij schreeu-
wend wegvlucht. De film Vive la Démocratie (2002), het aan-
grijpende slotstuk van de tentoonstelling, krijgt eenzelfde 
actuele lading. De uit Togo gevluchte Kokou Zokli draagt 
zijn levensverhaal voor. Zokli staat in het midden van een 
theaterzaal, omringd door wit gemaskerde personen. 
Haastig gefilmde, schokkerige beelden van een opstand 
tegen het dictatoriale regime van Faure Gnassingbé 
Eyadéma in Togo tonen vluchtende mensen die beschoten 
worden door het Togolese politiekorps. Beelden van gewon-
de of  dode mensen wisselen elkaar snel af, waarbij Zokli tel-
kens ‘une autre!’ roept.  Zeynep Kubat

p Els Dietvorst. *Dooltocht /A desperate quest to find a base for 
hope, tot 30 augustus in M HKA, Leuvenstraat 32, Antwerpen. 

De Tranen van Eros. Moesman, surrealisme en de 
seksen. Frankrijk 1924: het land herstelt van de gruwelen 
van de Eerste Wereldoorlog. Staat en kerk propageren gezin, 
vaderland en geloof  als hoekstenen van de maatschappij, 
en in de kunst vindt een retour à l’ordre plaats. Een groep 
jonge surrealisten verzet zich tegen het verstikkende con-
formisme van het interbellum. Lust en erotiek openlijk vie-
ren – dat zetten ze in als middel om de gevestigde normen te 
ondermijnen. De surrealisten putten uit datgene wat zich 
volgens Freud in het onbewuste bevindt: verlangens, (don-
kere) gedachten en angst. Dromen en erotiek kunnen de 
geest bevrijden.
 Protagonist van De Tranen van Eros. Moesman, surrealisme 
en de seksen in het Centraal Museum is de Utrechtse kunste-
naar Joop Moesman (1909-1988), de enige officieel erken-
de surrealist van Nederland. In het calvinistische (kunst)
klimaat van de jaren dertig slaat het surrealisme niet echt 
aan. Behalve in Utrecht, waar een kleine groep kunstenaars 
het surrealisme ontdekt via de buitenlandse tijdschriften 
die Willem Wagenaar verkoopt in zijn kunst- en boekhan-
del. Moesman was meteen gegrepen. Onder het mom van 
de surrealistische verbeelding kon hij zich op doek uitle-
ven in seks, fetisjisme en taboes. De tentoonstelling, gecu-
reerd door Nina Folkersma, plaatst zijn oeuvre in een inter-
nationale context: bijna 250 werken van 54 kunstenaars 
illustreren de diversiteit van het surrealisme. En wel met 
een gemene deler: eros.
 Het openingswerk is de video-installatie A man and a 
woman make love van Gerard Byrne, acht jaar geleden te zien 
op Documenta, waarin de eerste bijeenkomst van Recherches 
sur la sexualité (1928) wordt nagespeeld. In dit befaamde 
‘onderzoek’ naar erotiek en seksualiteit spraken surrealis-
ten onder leiding van André Breton openhartig over hun 
seksuele ervaringen, maar behoudend ten opzichte van 
homoseksualiteit en de beleving van de vrouw. De toon van 
de tentoonstelling is gezet. 
 Op een naakt mannelijk onderlichaam – twee benen en 
geslachtsdelen – met naar boven krullend schaamhaar 
balanceert een schelp waarop een zwarte, geopende paraplu 
rust. Aangekomene (1933) is het enige werk van Moesman 
met mannelijk naakt – liever wijdde hij zich aan het schilde-
ren van de vrouw. Of  beter gezegd: van geseksualiseerde 
vrouwenlichamen. Het schilderij werd in 1934 geweigerd 
voor een groepstentoonstelling in het Stedelijk Museum 
Amsterdam. Namiddag (1932) toont twee elkaar consume-

rende hompen lichaam met aan de rechterzijde een vreemd, 
verontrustend en op zijn minst confronterend bruin rolletje. 
Ook dit schilderij werd voor een tentoonstelling in het 
Stedelijk geweigerd, hetgeen Moesman niet belette meer lege 
vlaktes te schilderen waarin enkel lichamen figureren.
 De prachtige vormgeving van Afaina de Jong verdeelt de 
tentoonstelling in vier zones met heldere kleuren, geba-
seerd op Moesmans kleurenpalet. Door ronde uitsparingen 
in de wanden zien we werk van Magritte (een rondborstige 
en -buikige dame met één oog, één oor, een mond en twee 
neuzen), Dalí (een grot-berg met nachtmerrieachtige kop-
pen) en Ernst (een bidsprinkhaan). Om het hoekje prijkt een 
schitterende mierenvrouw met lange nek van Labisse. De 
invloed van de groten – hun aanwezigheid op deze tentoon-
stelling onthult Moesmans epigonisme – en dan van Dalí in 
het bijzonder, is overduidelijk in werk als Portret van Gabriël 
Smit (1931): in een weids landschap zweeft een hoofd met 
muggen- wenkbrauwen en op het water drijvende ogen 
waarnaast een slap anker hangt.
 Het surrealisme was op zijn minst paradoxaal. De surrea-
listen ageerden tegen de conventies van de samenleving, 
maar minder revolutionair waren ze ten aanzien van de 
verhoudingen tussen man en vrouw. De vrouw was vooral 
een fetisj. De tweede zaal, in lichtgroen en gewijd aan deze 
surrealistische obsessie, toont de male gaze. Een poupée van 
Hans Bellmer bungelt aan de muur, met daarachter brute 
vrouw-impressies van Duchamp. Opvallend is dat op de 
helft van de Moesman-doeken in deze zaal de vrouw ont-
breekt. Ook de sieraden van Meret Oppenheim lijken in deze 
context verdwaald, en Lee Millers macabere kritiek op de 
objectivering van de vrouw – een foto van twee afgehakte 
borsten op een bord –hoort eerder in de volgende zaal thuis.
 De tentoonstelling wordt onderbroken door een inter-
mezzo met hedendaags ‘surrealistisch’ werk: Paul Kooikers 
zwart-wit fotoserie met negentien dalíaanse ezels en een 
zwart gesluierde vrouw, en Vivianne Sassens kleurrijke 
cadavre-exquiscollage. 
 Dat ook het surrealisme niet enkel een ‘mannenzaak’ 
was, laat het Centraal Museum zien in de tweede helft van 
De Tranen van Eros. Voor het eerst in Nederland wordt surre-
alistisch werk van vrouwelijke en gender non-conforme 
kunstenaars getoond, waaronder Claude Cahun, Leonora 
Carrington, Leonor Fini en Dorothea Tanning: een zaal 
propvol fantastisch en soms ook minder spectaculair werk. 
We springen kriskras door de tijd: klassiekers als Man Rays 
portret van de vrouwelijke Duchamp – Portrait de Rrose 
Sélavy (1921), ‘Eros, c’est la vie’ – en verderop Claude 
Cahuns iconische zelfportret I am in training, don’t kiss me 
(1927) worden afgewisseld met uitstekend hedendaags 
werk zoals Sarah Lucas’ Titti Doris (2017), een uit panty’s 
vervaardigd kluwen van borsten boven spillebenen op een 
stoel, en Wearings waanzinnig reële Kiss of  Life (2017), 
twee levensgrote vrouwenhoofden die op het punt staan 
elkaar te kussen. Verrassend zijn de sprookjesachtige schil-
derijen van de Belgische kunstenaar Sanam Khatibi, die 
zowel idyllisch als schrikwekkend zijn.
 De laatste zaal is gewijd aan de invloed van Markies de 
Sade. Hier, tegen poederroze wanden, is Moesman op zijn 
plaats. Het sadomasochisme staat hem goed: een vrouw 
met rubberen masker en verder niets dan handschoenen 
die tot aan de ellebogen reiken, met haar linkerborst op de 
ronde tafel. Voor haar een tafelmes, achter haar twee man-
nen versteend in een gevecht. Avonduur (1962) resoneert 
met William Seabrooks foto van een gemaskerde en met ket-
tingen omwonden vrouw. Sommige werken, zoals HMS 
Cockshitter (1997) van Dinos en Jake Chapman, een sculp-
tuur met hoofden die uit onverwachte lichaamsopeningen 
komen, zijn zo extreem dat het moeilijk is om te blijven kij-
ken. Nog een schilderij van Moesman volgt, waarna de ten-
toonstelling ten overvloede eindigt met Dream Journal van 
Jon Rafman, speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt: in 
een verontrustende video-installatie worden volgens het 
procedé van de écriture automatique de dromen van de kun-
stenaar door een anonieme videoanimator omgezet in com-
puterbeeld.
 Het Centraal Museum slaagt in het neerzetten van een kri-
tische en inclusieve tentoonstelling, al raken de vele rode dra-
den – Moesman, internationale mannelijke tijdgenoten, 
emancipatoire vrouwelijke tegenpolen, en een schare aan 
hedendaagse kunstenaars – wat in elkaar verstrikt. Het 
maakt van De Tranen van Eros een wervelende tentoonstelling 
die je met enige verwarring achterlaat en waarin Moesman 
toch vooral als kapstok fungeert. Maria van Oosterhout 

p De Tranen van Eros. Moesman, surrealisme en de seksen, tot 
16 augustus in Centraal Museum, Agnietenstraat 1, Utrecht. 

Viviane Sassen. Venus & Mercury. ‘Une nuit avec Vénus, 
une vie avec Mercure.’ Aan het einde van haar tentoonstel-
ling in Huis Marseille verschaft Viviane Sassen de uitleg bij 
dit gezegde naast drie foto’s van neuzen gemaakt uit kunst-
stof. In het Frankrijk van de zeventiende eeuw werden deze 
protheses gebruikt om door syfilis ingedeukte neuzen te ver-
bergen. Artsen geloofden dat kwik (mercure in het Frans) als 
behandeling kon dienen tegen de geslachtsziekte. Het mid-
del was zo mogelijk nog schadelijker dan de kwaal, patiën-
ten ondervonden er levenslang de gevolgen van. De afdruk-
ken met close-ups van de kunstneuzen zijn bewerkt met wat 
lijkt op kleurige ecoline, en hangen naast elkaar aan een 
wand in de rode stijlkamer van Huis Marseille. Wanneer je 
in die kamer omhoogkijkt, zie je een plafondschildering van 
Johannes Voorhout uit 1720, met daarop de mythologische 
scène die een ontmoeting voorstelt tussen de godin van de 
liefde Venus en de god van de handel Mercurius. 

Els Dietvorst, *Dooltocht/A desperate quest to find a base for hope
M HKA, Antwerpen, 2020

J.H. Moesman, Zelfportret, 1935
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Dat de foto’s onder deze ontmoetingsscène hangen, is 
natuurlijk niet toevallig. De tentoonstelling refereert er niet 
alleen aan in haar tweeledige titel, er is ook een voortduren-
de wisselwerking tussen twee polen: heden en verleden, 
seksualiteit en moraliteit, liefde en handel. Sassen bekijkt 
het Frankrijk en de Nederlanden van de zeventiende en 
achttiende eeuw door haar eigentijdse lens, met een focus 
op historische figuren zoals koningin Marie Antoinette, en 
vestigt aandacht op thema’s zoals (vrouwelijke) seksuali-
teit, schaamte en macht. 
 Sassen kreeg beschikking over nagenoeg het volledige 
pand, inclusief  de tuin en het tuinhuis. Waar haar vorige 
tentoonstelling in Huis Marseille, In and Out of  Fashion 
(2012-2013), nog sterk gerelateerd was aan haar werk in 
opdracht van modehuizen (Acne, Carven en Louis Vuitton) 
en -tijdschriften (Dazed & Confused en i-D), presenteert ze 
deze keer de beelden in een bredere historische en maat-
schappelijke context. Daarmee heeft ze het zichzelf  en de 
toeschouwer moeilijk gemaakt. De foto’s verwijzen naar 
een complex narratief  en zijn soms lastig te duiden. Zo foto-
grafeert ze bijvoorbeeld elementen van klassieke sculpturen 
van marmer of  gips, zoals The Old Centaur, Prehendere en 
Finger, drie werken uit 2019 die zonder hun inbedding in de 
tentoonstelling een groot deel van hun zeggingskracht zou-
den verliezen.
 De verkenning van nieuwe presentatievormen betekent 
niet dat Sassen haar herkenbare manier van fotograferen 
overboord heeft gegooid. In de eerste zaal kom je uit op de 
meer dan menshoge foto Leïla (2019), centraal in de ruimte 
op een licht naar achteren hellend paneel geplaatst. De 
imposante grootte en majestueuze achtergrond – vergulde 
wanden in het kasteel van Versailles – vormen het decor 
van een anonieme figuur: een tienermeisje uit het dorp 
Versailles. Gehuld in zwarte panty’s en een minirokje van 
jeans houdt ze een jeansjasje zo vast dat het haar gezicht en 
een groot deel van haar romp bedekt, terwijl haar gevloch-
ten, zilverkleurige haren en een deels ontblote rug zichtbaar 
zijn. De foto draagt onmiskenbaar de signatuur van de kun-
stenaar: fel uitgelicht, fonkelende kleuren, een niet-profes-
sioneel of  stereotiep model en een prominente rol voor de 
stof  van de kleding. 
 De eerste zaal van Venus & Mercury is representatief  voor 
hoe ook de volgende zalen zijn opgebouwd: historische per-
sonen krijgen een actuele, fotografische en poëtische beli-
chaming. Zo staat Leïla opgesteld in een ruimte waarin de 
zwarte benedictijner non Louise Marie Thérèse een hoofdrol 
speelt. Tijdens het einde van de zeventiende en het begin 
van de achttiende eeuw leefde ze in het klooster van Moret-
sur-Loing. Zoals ook in andere zalen is op de wand een 
gedicht van Marjolijn van Heemstra te lezen. Het bevat 
onder meer de regels: ‘De zwarte non van Moret drijft op een 
vlot van geruchten – koningskind misschien, uit vorstelijke 
schoot geboren, het getinte geheim van de moederbij’. 
 De reden waarom zowel in dit gedicht als de zaaltekst een 
vermoedelijke familieband tussen deze non en de Franse 
koningin Maria Theresia van Spanje wordt opgevoerd lijkt 
emancipatoir van aard. Dat komt door de suggestie dat er 
geen onderscheid zou moeten bestaan tussen lage en hoge 
(hof)cultuur, en tussen witte en zwarte bewoners: het tie-
nermeisje uit Versailles is evengoed op haar plek in het kas-
teel als de koningin. 
 Had Leïla op zichzelf  een dergelijke gewaarwording tot 
stand kunnen brengen? Evenals verderop in de tentoonstel-
ling leunt het maatschappelijk engagement hier namelijk 
zwaar op de toelichting. De foto is aantrekkelijk om naar te 
kijken, maar daarmee is niet gezegd dat er ook overtuigende 
kritiek op sociale ongelijkheid wordt geleverd. Vaker illus-
treren de foto’s in Venus & Mercury een historisch narratief  
in plaats van dat ze het bekritiseren of  nuanceren.
 Je kunt je afvragen hoe problematisch het is als fotografie 
zo’n dienende functie heeft. In dat licht is de statische 
zwart-witprojectie Lily (2019) een interessant geval. Lily 
toont wit katoen gedrapeerd als een lelie op een zilveren 
dienblad tegen de achtergrond van tafellinnen met een 
Franse lelie als motief. De stof  in het werk refereert aan een 
portret dat Élisabeth Vigée-Le Brun in 1783 maakte van een 
andere en veel beroemdere Franse koningin, Marie 
Antoinette, gekleed in wat destijds gezien werd als een onder-
hemd. Het wordt duidelijk dat het onderhemd toen in ver-
band werd gebracht met haar vermeende seksuele losban-
digheid. Marie Antoinettes reputatie werd mogelijk gecreëerd 
en zeker versterkt door tal van karikaturen en pamfletten die 
in haar tijd circuleerden, waarvan een aantal nu in Huis 
Marseille worden getoond. Maar wat zegt Lily daarover, hoe 
laat het ons nu anders kijken naar die tijd en zijn moraal, op 

welke manier is de geprojecteerde stof  meer dan alleen een 
toespeling op hoe het toen werd geïnterpreteerd? 
 Na het zien van Venus & Mercury blijft de toeschouwer zit-
ten met die vragen. Sassen snijdt actuele discussies aan in 
relatie tot klasse, seksualiteit, gendernormativiteit en de 
publieke schandpaal, maar of  haar fotografie een ander 
licht schijnt op die thema’s valt te betwijfelen. Beeldvorming 
en het creëren van een imago waren zaken waar Sassen tij-
dens haar imposante carrière als modefotograaf  raad mee 
wist. Het ontmantelen en bekritiseren van de geschiedenis 
door middel van fotografie vraagt om een andere benade-
ring. Matisse Huiskens

p Viviane Sassen. Venus & Mercury, tot 30 augustus in Huis 
Marseille, Keizersgracht 401, Amsterdam.

Chantal Akerman. Passages. Bij het binnenkomen van 
de tentoonstelling, die later dan gepland opende in het EYE 
Filmmuseum, valt het onmiskenbaar chaplineske karakter 
van de eerste film meteen op. Akerman maakte Saute Ma 
Ville in 1968, en de tentoonstellingsmakers stellen de (vaak 
onderbelichte) humor ervan centraal. Een meisje speelt 
huisvrouw, en in haar rusteloosheid is ze een voorganger 
van de iconisch geworden Jeanne Dielman. De kortfilm ein-
digt wanneer het meisje de gaskraan van het fornuis open-
draait – en het beeld met een luide knal op zwart gaat.
 Saute Ma Ville wordt gepresenteerd als installatie, en het 
meeste werk in de tentoonstelling is het resultaat van een-
zelfde werkproces. Toen Akerman begin jaren negentig 
voor het eerst gevraagd werd een installatie te maken (wat 
resulteerde in D’Est, au bord de la fiction uit 1995), begon zij 
consequent haar films onder de loep te nemen om ze in de 
tentoonstellingsruimte te kunnen deconstrueren. Bij elk 
nieuw filmproject zou ze steeds simultaan nadenken over 
een zusterwerk voor een galerie of  museumzaal. Ook ouder 
werk werd herwerkt, zoals de formalistische film Hotel 
Monterey (1972), waarin de camera het befaamde hotel 
verkent: van de inkomhal, via de lift langs alle etages, om 
uiteindelijk op het dak te eindigen, waar het uitzicht op New 
York een gevoel van vrijheid evoceert. De sporen van Andy 
Warhol en Michael Snow zijn duidelijk aanwezig, maar bij 
Akerman dwingt het vormexperiment eerder tot emotione-
le deelname dan tot pure contemplatie. In haar werk dwa-
len steeds mensen door de in beeld genomen ruimtes.
 Voor In the Mirror (2007) isoleerde Akerman een scène 
uit L’enfant aimé ou Je joue à être une femme mariée (1971). We 
zien een vrouw zichzelf  in een spiegel bekijken, en ze becom-
mentarieert herhaaldelijk haar eigen uiterlijk, op het obses-
sieve af. Akermans personages lijken te beseffen dat ze vast-
zitten in structuren, wat lang niet betekent dat ze eruit 
willen ontsnappen – dat geldt zeker voor haar meesterwerk 
Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles uit 
1975. De ruim drie uur durende film portretteert een vrouw 
die zich opsluit in haar routine (als huisvrouw en prostitu-
ee) en zich zo afsluit van alles daarbuiten. Wanneer ze een 
klant met een schaar vermoordt, blijft ze moederziel alleen 
achter. Dat laat de installatie Woman Sitting after Killing 
(2001) zien: zeven schermen tonen de laatste tien minuten 
van de film, een scène waarin Jeanne met bebloede handen 
aan de eettafel zit te wachten, maar waarop? De beeldse-
quenties lopen niet synchroon, waardoor elke kleine veran-
dering van licht of  gelaatsuitdrukking nog meer in het oog 
springt. Hier is iets desastreus misgelopen, daarvoor hoef  je 
het oorspronkelijke plot niet te kennen, maar wat is daar de 
betekenis van?
 Halverwege haar carrière sloeg Akerman een nieuwe 
richting in, met als resultaat een tetralogie van documen-
taires waarin grenzen nadrukkelijk het thema werden. Vlak 
na de val van het IJzeren Gordijn trok ze naar Oost-Europa 
in de hoop daar ‘zolang er nog tijd is’ iets vast te leggen van 
wat verloren zou gaan wanneer het kapitalisme er voet aan 
de grond zou krijgen. In kenmerkend lange shots filmde ze 
mensen in wachtzalen, huizen, op straat, in stations en aan 
bushaltes. Zo stelde ze subtiele vragen over individuele iden-
titeit en het al dan niet behoren tot een groep. In de installa-
tie die naast de speelfilm gecreëerd werd, worden acht keer 
drie − een verwijzing naar de 24 frames per seconde van 
film − beeldsequenties geïsoleerd, waardoor de toeschou-
wer de kans krijgt, of  gedwongen wordt, de gezichten beter 
te bekijken, en ook kan kiezen aan wie aandacht te beste-
den. Zo betrekt de (nooit expliciet) politieke filmmaker 
Akerman haar toeschouwers in een actieve kijkervaring. 
Tijd is niet het onderwerp, maar het materiaal van haar 
oeuvre, en het is de tijd die hier als het ware vertraagd wordt 
in de hoop dat er iets – een lot, een leven? – zichtbaar wordt.
 Het meest expliciet autobiografisch is de grote, tweeledige 
installatie Marcher à côté de ses lacets dans un frigidaire vide 
(2004). De titel verwijst naar Akermans rol als muitende 
dochter die er niet eens in slaagt haar veters te strikken of  
haar koelkast gevuld te houden. De zaal is in tweeën ver-
deeld. In de grootste ruimte is een groot, spiraalvormig doek 
opgehangen waarop zinnen geprojecteerd worden die zich 
moeilijk laten ontcijferen. Een interview tussen moeder en 
dochter in de tweede ruimte maakt duidelijk dat het om zin-
nen uit een schriftje gaat met dagboekfragmenten van 
Akermans grootmoeder, die met nagenoeg de hele familie 
omkwam in de gaskamers van Auschwitz. Het is onduide-
lijk hoe het schriftje via Akermans moeder bij haar terecht-
kwam – dat ene schriftje verbeeldt de verloren verhalen van 
een bijna volledig weggevaagde generatie Europese Joden. 
Doordat hier op een tedere en intieme manier de familiege-
schiedenis van Akerman aan bod komt, krijg je als toe-
schouwer een duidelijker beeld van het referentiekader 
waaraan de meeste installaties hun betekenis ontlenen. We 

kunnen vermoeden wat er voor Jeanne Dielman verloren 
gegaan is, wat de reden zou kunnen zijn dat ze zich zo vast-
klampt aan haar taken, en het wordt duidelijk wat Akerman 
hoopte (of  vreesde) te vinden tijdens haar reizen naar Oost-
Europa aan het begin van de jaren negentig.
 De laatste installatie, Now (2015), is ook de laatste die 
Akerman maakte. Op het eerste gezicht lijkt dit werk sterk 
te verschillen van No Home Movie (2015) en het boek Ma 
Mère Rit (2013). Maar waar Akerman in deze laatste twee 
werken expliciet ingaat op de relatie met haar moeder en 
haar eigen geschiedenis, plaatst ze met Now dit verhaal 
resoluut in het heden. Vijf  schermen tonen de door 
Akerman verzamelde beelden van woestijnlandschappen, 
met name in het Midden-Oosten, terwijl de geluidsband het 
aanhoudend gebeuk van bommen laat horen: het verleden 
is nooit voorbij.  Michaël Van Remoortere

p Chantal Akerman. Passages, tot 30 augustus in EYE Film-
museum, IJpromenade 1, Amsterdam. 

Architectuur en vormgeving
Re-practice Re-visit Re-turn. Architecten de vylder 
vinck taillieu (advvt) stellen de resultaten tentoon van 
workshops die ze afgelopen jaren gaven in KADK 
Kopenhagen, Tokyo Institute of  Technology en CASS School 
of  Art in Londen. Studenten werden gevraagd om de ont-
werpprincipes – ‘inzichten’ of  ‘essentie’ – van een gebouw 
in Vlaanderen toe te passen op een site in hun eigen stad. In 
Tokyo en Kopenhagen gaat het om woningen van advvt 
zelf, in Londen om zes huizen en een kapel van Vlaamse 
architecten als Juliaan Lampens en René Heyvaert. Advvt 
pleit voor re-practice eerder dan re-search, met andere woor-
den voor ‘praktijk als onderzoek’. De belangrijkste onder-
zoeksvraag draait daarbij om de context. Wat gebeurt er als 
je een huis uit Vlaanderen plukt en overzet naar Tokyo of  
Kopenhagen? Wat betekent dit voor het gebouw en wat 
betekent dit voor de ‘context’? 
 Met Re-practice Re-visit Re-turn stellen advvt hun positie 
pertinent in vraag. In een interview op de website van het 
VAi benadrukt Jo Taillieu hoe deze oefening een manier is 
om eigen werk kritisch te herbekijken. De tentoonstelling 
nodigt uit om hetzelfde te doen met het internationaal 
architectuuronderwijs. Wat is de waarde, en nog belangrij-
ker, het effect van het aanstellen van Belgische lesgevers, 
hoe gerespecteerd ook, aan de andere kant van de wereld? 
Vandaag kennen studenten van Slovenië tot Chili bureaus 
zoals advvt via allerlei kanalen: magazines en tentoonstel-
lingen, maar ook (en vooral) online tegenhangers als 
Instagram, Pinterest en ArchDaily. Hoe kunnen referenties 
op een afstand van duizenden kilometers ‘contextueel’ blij-
ven? Wat is de betekenis van context in een geglobaliseerde 
(architectuur)cultuur?
 In plaats van het als intern vraagstuk te zien, onderzoe-
ken advvt deze kwesties in ‘wederzijds debat’ met studen-
ten. De re-practice die ze voorstellen is idiosyncratisch en 
veeleisend, maar ook transparant. Het tweerichtingsver-
keer kan op verschillende manieren geïnterpreteerd wor-
den. Enerzijds stelt een gerenommeerd bureau een beschei-
den en genereuze vraag aan studenten: wat zien jullie in 
ons werk? Anderzijds is deze re-practice een vorm van wel-
willend opportunisme, aangezien advvt zowel geven als 
nemen. Jan De Vylder maakt er in lezingen geen geheim van 
dat de studentenpopulatie niet alleen een bron van inspira-
tie is, maar ook goedkope werkkracht levert – een idee dat 
ingebed is in een bredere stagecultuur en dat vandaag meer 
en meer aan de kaak wordt gesteld. Ook de energie achter 
deze ontwerpen verdient erkenning: de minutieuze maquet-
tes, voorzien van groene I-liggers tot en met kamerplanten, 
gingen zonder twijfel niet enkel met plezier en overtuiging 
gepaard, maar ook met bloed, zweet en tranen.
 De aanstekelijke fantasie waarmee op Re-practice Re-visit 
Re-turn gebouwen worden bewerkt, leent zich echter niet 
lang tot realiteitszin. Advvt’s oefening mag dan over con-
text gaan, ze is ook utopisch. Kostprijs, functie, regelgeving 
zijn niet van tel: wat overblijft is ‘pure’ architectuur. Door de 
randvoorwaarden heel concreet te maken, komt paradoxaal 
genoeg vrije, lichtjes verwilderde – in Kopenhagen zelfs 
extravagante – architectuur tot stand. De keuze van één 
referentie bevrijdt studenten van de nood om formele keu-

Chantal Akerman, Passages
Eye Filmmuseum, Amsterdam, 2020, foto Studio Hans Wilschut 

Courtesy Fondation Chantal Akerman en Marian Goodman Gallery, Parijs

Viviane Sassen, Occo, 2019
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— 30.08
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KUNSTGALERIJ

DE MIJLPAAL

De tentoonstelling 
MENAGE A DEUX 
brengt topstukken 
uit het depot van 
Het Stadsmus in een 
verrassende dialoog 
met kunstwerken van 
actuele kunstenaars.

Kunstenaars: Stefan Annerel, Warner Berckmans, Patrick 
Ceyssens, Berlinde De Bruyckere, Peter Deleu, Johan De Wit, 
Fred Eerdekens, Nick Ervinck, David Huycke, Rudi Knoops, 
Lore Langendries, Stéphanie Leblon, Renato Nicolodi, 
Stefan Peters, Joke Raes, Ick Reuvis, Mireille Robbe, Koen 
Vanmechelen, Jonas Vansteenkiste, Kristof Vrancken
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Stevv Steenhoudt. 
Enfant terrible. 

Jaren ’60. Op de rand.

Stefaan Steenhoudt 
(Kortrijk 1942 – Oostende 
1973), onbekend, maar 
meer en meer bemind. Een 
blinde vlek, die het FeliXart 
Museum onthult na een 
onderzoeksproject (van 
Stefan Wouters, KASKA-
dko) over deze intrigerende 
kunstenaar. De Antwerpse 
kunstscène van die wilde 
jaren aangevuld, want die 
geschiedenis is nog lang 
niet helemaal geschreven.

Stevv. Op de rand.  
Nog tot 24.01.2021 in 
de onderzoeksmodule 
van het FeliXart Museum  
in Drogenbos. Catalogus 
in het museum verkrijgbaar.

www.felixart.org

Archief Jan Putteneers, AAI, Antwerp Art Info
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zes te verantwoorden. Door de ‘re-’ in re-practice wordt de 
aandacht van zowel de ontwerper als de bezoeker gecon-
centreerd, en winnen kleinere ontwerpbeslissingen aan 
scherpte en precisie. Het reduceren van keuzes laat in dit 
geval toe om, in de woorden van Susan Sontag, meer te 
zien, meer te horen, meer te voelen.
 Het voortdurend herbezoeken van dezelfde architectura-
le elementen, operaties en referenties is symptomatisch 
voor advvt’s werk. ‘De blik van de ander’, zoals de directeur 
van het VAi Sofie De Caigny stelt, leidt tot positieve ver-ande-
ring. Japanse studenten tonen door middel van hun inter-
pretatie van de ‘essentie’ van advvt’s woningen hoe 
(bestaande) gebouwen worden beschouwd als manipuleer-
bare objecten. Vol enthousiasme worden woningen geknipt, 
geplakt, gedraaid, geschoven, geplooid, gestapeld, beklad, 
in- en uitgepakt. De studenten lijken echter te beseffen dat 
deze spontane kwaliteit zich niet gemakkelijk vertaalt naar 
nieuwbouw. De beuk die als objet trouvé door de woning 
Bern Heim Beuk wordt omarmd, het nieuwe huis gemaakt 
uit stellingen in het oude bakstenen huis van Rot-Ellen-
Berg en de diagonale versnijdingen in de reconversie van 
Woning Vos zijn moeilijk elders te reproduceren. Dat som-
mige Japanse ontwerpen daarom wat geforceerd ogen, bete-
kent niet dat ze niet leerrijk of  kwaliteitsvol zijn. Het is juist 
door het belang van het bestaande in het werk van advvt 
dat de betekenis van ‘context’ des te complexer, en het 
onderzoek des te relevanter wordt.
 In de ‘verhuis’ ondergaan de woningen noodzakelijker-
wijs een transformatie. In grote lijnen tonen de drie steden 
drie basisoperaties: in Kopenhagen worden de woningen 
geperst in kleine onbenutte percelen, in Londen worden ze 
geëxpandeerd tot publieke plekken, en in Tokyo worden ze 
uiterst precies ingepast in een dicht stedelijk weefsel. 
Volgens de architecten kunnen deze transformaties begre-
pen worden als ‘transcripties’. Dit klinkt echter iets te netjes 
voor al ‘het kronkelen en wringen’, in de woorden van 
CASS-docent Philip Christou, en ‘de vervreemding en het 
botsen’, zoals verwoord door CASS-studenten Michelle Lo 
en James Osborne. In de smalle percelen in Kopenhagen 
puilen de woningen uit, op het groteske af; in Londen wordt 
een uitgestrekte villa van Lampens een compact torentje; in 
Tokyo transformeert een rijwoning met subversieve wacht-
gevel in een losstaande patiowoning. Vooral dit laatste is 
een intrigerende metamorfose: de studenten kregen niet 
enkel een referentie van advvt, maar ook van het Japanse 
bureau Atelier Bow-Wow – een vruchtbare combinatie. De 
tekeningen van Bow-Wow lijken op stripverhalen en de 
woningen op miniatuursteden. De kruisingen van de stu-
denten tonen hoe complex wonen kan zijn: de eengezinswo-
ning die je in Gent achteloos voorbijfietst, wordt in hun 
handen een metropolitane microkosmos.
 Re-practice re-visit re-turn is een tentoonstelling in transit. 
Noch het onderzoek, noch de workshops, noch de tentoon-
stelling zijn echt afgesloten. De huidige versie is bedoeld als 
tussentijdse presentatie van een doorlopend project – de 
transportkisten waarop de maquettes uitgestald staan 
maakt dit expliciet. Volgens advvt handelt het over verlan-
gen, volgens Christou over ‘poëzie in plaats van geschiede-

nis’. Suggestie, vragen en verbeelding staan boven harde 
conclusies en systematiek, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
het werk rond context en typologie dat de Zwitserse archi-
tecten Christ & Gantenbein met hun studenten ontwikkel-
den. Het resultaat is rijke en dynamische grilligheid, maar de 
complexe en contradictorische realiteit van ‘context’ blijft 
gedeeltelijk buiten schot. De rechttoe rechtaan attitude van 
re-practice is bevrijdend voor een ontwerper, maar wat blijft 
daarvan over buiten de ideale sfeer van de architectuur-
school? Architecten de vylder vinck taillieu zijn dus (nog) 
niet helemaal teruggekeerd. Beatriz Van Houtte Alonso

p Re-practice Re-visit Re-turn heropent op 9 september en 
loopt tot 10 januari 2021, Vlaams Architectuurinstituut, 
deSingel, Jan van Rijswijcklaan 155, Antwerpen.

Boekbesprekingen
The Changing Social Economy of  Art. De Nederlandse 
beeldend kunstenaar en econoom Hans Abbing verwierf  
bekendheid als auteur van Why are Artists Poor? The 
Exceptional Economy of  the Arts (2002, besproken in De 
Witte Raaf  nr. 99). In deze empirisch en conceptueel hecht 
doortimmerde studie trachtte hij de paradox te ontwarren 
dat de meeste beeldend kunstenaars tegen beter econo-
misch weten in stug blijven doorwerken aan een carrière 
die maar niet van de grond wil komen. In Abbings recentste 
boek, The Changing Social Economy of  Art, verschuift de 
focus van de productie naar de publieke receptie. De onder-
titel scherpt de hoofdtitel verder aan, en suggereert dat het 
boek focust op een sociologische probleemstelling: Are the 
Arts Becoming Less Exclusive? 
 Abbing beantwoordt de vraag affirmatief. Dat gebeurt 
voornamelijk in het laatste hoofdstuk, zodat titel en onder-
titel nogal misleidend zijn. De hoofdmoot handelt inderdaad 
niet over recente of  lopende veranderingen, maar focust op 
de ‘serieuze kunst’ die tijdens de periode 1880-1980 domi-
neerde. Abbing gebruikt consequent deze negatief  beladen 
uitdrukking, terwijl de meer ingeburgerde notie van moder-
ne kunst nochtans voor de hand ligt. Een pluspunt is dat hij 
in de vier hoofdstukken over ‘serieuze kunst’ een aantal van 
haar basiskenmerken overtuigend omschrijft aan de hand 
van treffende voorbeelden: ze staat op haar autonomie en 
wantrouwt daarom commercialisme, begrijpt zichzelf  in 
termen van esthetische vooruitgang, is sociaal exclusief  en 
was lange tijd nauw verbonden met de waarde van authen-
ticiteit. Dat klinkt redelijk vertrouwd en plausibel. 
Problematischer is dat Abbing er vaak toe neigt om alle 
moderne artistieke disciplines over dezelfde kam te scheren, 
en al te vlot heenstapt over het verschil tussen bijvoorbeeld 
de repertoire- en de creatiepraktijk binnen theater of  
muziek. Die praktijken verschillen immers vanuit het oog-
punt van zowel hun productie als receptie. Net als het tonen 
van de canon brengt repertoire specifieke eisen met zich en 
heeft het deels een ander, veelal wat ouder publiek dan meer 
eigentijdse kunstuitingen.
 Vanaf  de jaren tachtig werden de kunsten volgens Abbing 
minder exclusief. Deels heeft dat met een grotere ‘gebrui-
kersoriëntatie’ te maken. Daarmee doelt hij niet enkel op de 
publieksvriendelijkheid van blockbuster-tentoonstellingen, 
maar ook zowel allerhande randanimatie in musea als de 
postmoderne grensvervanging tussen ‘hoog’ en ‘laag’ in 
representatievormen. Beide ontwikkelingen vergroten de 
kloof  met het ‘studieuze domein’ van de legitieme kunst of  
de ‘art-world-recognized-art’ (dit zijn Abbings termen). 
Belangrijker is evenwel het stijgend aandeel in de participa-
tie aan de ‘populaire kunsten’, wat een allesbehalve eviden-
te uitdrukking is. Over popmuziek, strips of  publieksfilms 
zegt immers ook Abbing zélf  meermaals dat het om ‘niet-er-
kende kunsten’ gaat en stelt hij dat de betrokken makers 
helemaal geen artistieke claims maken. Waarom dan over 
kunsten spreken en niet gewoon over cultuuruitingen?
 Abbing verbindt gemakshalve de erkenning van cul-
tuuruitingen als kunst met het feit dat ze worden getoond 
of  opgevoerd in prestigieuze gebouwen als musea of  thea-
terzalen. In wezen komt dat neer op een institutionele bena-

dering: kunst is wat als zodanig wordt gelabeld via (onder 
meer) de gebouwde omgeving. Als het over pop of  dance 
gaat, ruilt hij die sociaal-constructivistische zienswijze zon-
der verdere argumentatie in voor een strikt persoonlijke. 
Waarom hij bijvoorbeeld André Rieux kunst vindt, blijft een 
raadsel: Abbing decreteert, zonder ook maar de minste cri-
teria te formuleren (laat staan te beargumenteren). Een 
louter subjectieve labeling laat hem kortom toe om letterlijk 
per definitie te poneren dat er sprake is van een groeiende 
inclusie binnen ‘de kunsten’. Het komt niet bepaald overtui-
gend over, integendeel.
 Héél Abbings boek is doortrokken van, pour vite, het soort 
van discutabel cultureel populisme dat in sommige kringen 
ook voor progressief  doorgaat. Zijn inclusieve visie op de 
kunsten laat het verschil tussen ‘hoog’ en ‘laag’ in een 
democratisch nihilisme imploderen waarbinnen uitslui-
tend de participatie als ijkmaat geldt voor de ‘sociale econo-
mie van de kunst’. Dat bijvoorbeeld ‘serieuze kunst’ ook los 
van haar meetbare publieke impact een belangrijke maat-
schappelijke rol als ‘plaatsbekleder van het mogelijke’ (of  
het utopische) speelt, of  dat ‘studieuze kunst’ als kritische 
vragensteller bij ingesleten vormen van representatie bij-
draagt tot de politieke openbaarheid: dit soort gedachten 
lijkt Abbing volkomen vreemd, ja onbekend.
 Het verwondert dus niet dat in zijn analyse van de ‘serieu-
ze kunst’ gedurig een negatieve ondertoon meeklinkt. Die is 
vooral ongeloofwaardig omdat hij, net als Bourdieu trou-
wens, regelmatig sociale mechanismen inroept die even-
goed in andere culturele domeinen spelen, dus ook binnen 
die van – vooruit dan maar – de ‘populaire kunsten’. Jazeker 
gelden in de opera- of  klassieke concertzaal nog altijd vesti-
mentaire en andere gedragscodes, maar de sociale pressie 
om aan dat soort conventies te conformeren is er ook tijdens 
een popconcert, wanneer informaliteit een verplichting 
wordt. Net zozeer zijn er in alle culturele domeinen sluis-
wachters die cultureel geweld uitoefenen en zo selectief  een 
welbepaalde smaak doordrukken. Abbing stelt hardop dat 
daarvan veel sterker sprake is binnen de kunstwereld, maar 
dat is een bewering die helemaal niet empirisch wordt bear-
gumenteerd.
 In alle culturele werelden wordt gebakkeleid over wat wel 
of  geen waardering verdient of, conform de obligate termen 
van Bourdieu, wat legitiem of  illegitiem moet heten. Daarbij 
draagt de stem van sommigen verder dan die van anderen. 
Dat geldt voor de professionele theaterwereld en gaat ook op 
voor de wereld van ‘de betere techno’: binnen beide sferen 
wordt met ongelijke middelen een symbolische strijd gevoerd 
die neerkomt op culturele grensbewaking en resulteert in 
canonisering (hoezo hebben, zoals Abbing suggereert, pop 
en rock of  Hollywood geen sterk bindende canon?). Vreemd 
trouwens dat Abbing, die in het laatste hoofdstuk nochtans 
expliciet stilstaat bij het fenomeen van culturele omnivorise-
ring, ternauwernood ingaat op de expliciete pogingen tot 
‘verkunstiging’ van welbepaalde delen binnen populaire 
genres. Vergelijkbaar met de ‘studieuze kunst’ bestaat daar-
binnen eveneens een circuit – het wordt vaak ‘alternatief ’ 
genoemd – dat streng de hand houdt aan het verschil tussen 
wel of  niet artistiek verantwoord. 

Re-practice Re-visit Re-turn
VAi, Antwerpen, 2020, foto Dries Luyten
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Nieuwjaarsconcert André Rieu, Sportpaleis Antwerpen, 12 januari 2020
© CPU – Chris Stessens
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26.07 - 27.09.2020
JOHAN DE WILDE INVITES

Wim Bouciqué, Marthe Coolens,
Rik De Boe, Johan De Wilde,

Marc Nagtzaam, Fabrice Souvereyns

OPENING SECOND
GALLERY SPACE

Co-productie: Cc Strombeek, Museumcultuur Strombeek/Gent, Radio Campus
Samenstelling: Anne Wetsi Mpoma & Pascale Obolo
Sound engineer: Rokia Bamba

PODCAST
Nadia Nsayi
Georgine Dibua Athapol
Annette Gabriel-Joseph
Maarten Couttenier
Ludo De Witte

Beschikbaarheid online op Sound Cloud

September 2020
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 Jeff Weber
September 2020

Geldropseweg 84a 

5611SK • Eindhoven

www.lxhxb.com

info@lxhxb.com

do–za 13–18u

en op afspraak

Narratives

12.7.2020 – 22.8.2020

Robbert&Frank

Frank&Robbert

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

Erik Odijk. The Academy of the Sublime | A Critical History of Media Art in the Netherlands. Sanneke Huisman, Marga van 
Mechelen [eds.] | Remy Jungerman. Where the River Runs Rob Perrée [ed.] | David Bergé. A Walk in High Resolution
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The Changing Social Economy of  Art draagt ook sterk de sporen 
van de onderwijscontext waarbinnen het ontstond. Het is 
een studieboek, opgebouwd aan de hand van 97 stellingen 
die telkens korter of  langer worden toegelicht; een website 
verschaft verdere detailinformatie en bibliografische verwij-
zingen. Abbing heeft er daarbij voor gekozen om de inzichten 
van kunstsociologische coryfeeën als Bourdieu of  Howard 
Becker thematisch te versnijden over de verschillende hoofd-
stukken. Pedagogisch mag dat handzaam zijn, het maakt wel 
dat de coherentie van bijvoorbeeld Bourdieus benadering vol-
ledig zoekraakt. Terwijl juist die samenhang maakt dat 
Bourdieu een volwaardige theorie ontwikkelde en geen hand-
vol concepten op maat van uiteenlopende thema’s. Binnen 
het sterk theorievijandige klimaat van de Nederlandstalige 
sociale wetenschappen mag dat een begrijpelijke keuze zijn. 
Maar het doet de oeuvres van Abbings belangrijkste inspira-
tiebronnen weinig recht. Rudi Laermans

p Hans Abbing, The Changing Social Economy of  Art. Are the 
Arts Becoming Less Exclusive?, Londen, Palgrave Macmillan, 
2019, ISBN 9783030216689.

Erich Wichman. Ironische kunst, tragisch leven. 
Onze ‘leukste fascist’, heeft iemand Erich Wichman (1890-
1929) ooit genoemd. Fascist was hij inderdaad, een van de 
eersten zelfs, maar hij was ook een van de eerste modernis-
ten in Nederland, kunstenaar, schrijver, dichter op zijn tijd, 
propagandist van de avant-garde, ‘principieel alcoholist’, 
rokkenjager, querulant en hongerkunstenaar. Het valt na te 
lezen in de biografie annex oeuvrecatalogus die Frans van 
Burkom eind vorig jaar publiceerde: Erich Wichman. 
Ironische kunst, tragisch leven. Het boek had in 2018 moeten 
verschijnen ter begeleiding van de Wichman-tentoonstelling 
in het Utrechtse Centraal Museum (zie De Witte Raaf nr. 
193). Het wachten heeft de moeite geloond.
 Van Burkoms biografie is de meest complete studie over 
Wichman – een geweldige uitbreiding op basis van allerlei 
nieuwe bronnen van het ook al substantiële relaas Erich 
Wichman 1890-1929. Tussen idealisme en rancune uit 1983. 
Toen werden leven en werk apart behandeld, nu zijn ze op 
harmonieuze wijze met elkaar verweven. Niet dat er bij 
Wichman veel harmonie te bespeuren valt: van zijn leven 
maakte hij een verbijsterende chaos, zijn werk is een lap-
pendeken vol tegenstrijdigheden. 
 De geschiedenisboeken heeft hij gehaald als een der 
oprichters van de Rapaille Partij, die in 1921 de 
Amsterdamse zwerver Cornelis de Gelder (‘Had-je-me-
maar’) in de gemeenteraad gekozen wist te krijgen. Doel 
was de absurditeit van het kort tevoren ingevoerde alge-
meen kiesrecht te demonstreren. Van Burkom relativeert 
Wichmans aandeel in deze actie. Niet hij was de initiatiefne-
mer, maar enkele bevriende anarchisten. Wel schreef  
Wichman vrijwel in z’n eentje de verkiezingskrant vol, 
inclusief  een ‘Jajem-lied’ met als slotregels: ‘[…] Dan stikt 
het Hollandsch intellect / In de jenever’. Al heeft Wichman 
zich niet letterlijk doodgedronken, de alcohol heeft zijn 
leven aanmerkelijk verkort. 
 Van Burkom neemt Wichman volkomen serieus en dat 
betekent ook dat overdreven claims to fame worden afge-
zwakt. Het politieke engagement wordt zijn plaats gewezen. 
Pas in Wichmans laatste levensjaar, toen hij meewerkte aan 
De Bezem, ‘Fascistisch Weekblad voor Nederland’, werd het 
allesoverheersend. Als jeugdig Nietzsche-lezer verlangde 
Wichman naar een ‘aristocratische revolutie’ en na 1922 
vatte hij bewondering op voor Mussolini, aan wie hij een 
map met litho’s (De idealisten II) opdroeg. Maar toen hij in 
1923 een tijdlang in München zat, vinden we in zijn corres-
pondentie geen woord over Hitler. Ook betwijfelde hij bijna 
tot het eind of  het vitale fascisme ooit een kans zou maken 
in Nederland, de ‘verdorde tak van Europa’.
 Zo ontstaat alle ruimte voor Wichman de kunstenaar. Hij 
was de zoon van een Duitse, in Utrecht docerende hoogle-
raar geologie. De kunstzin moet van zijn artistieke moeder 
zijn gekomen. Zij verwende hem gruwelijk en vond het bij-
voorbeeld heel gewoon dat hij op een keer met een geladen 
pistool op school verscheen. Als leerling mislukte Wichman, 
volgens Van Burkom een ADHD-kind, overal. Aan de 
Utrechtse universiteit kon hij slechts als toehoorder colleges 
(onder andere chemie en kunstgeschiedenis) volgen. Zijn 
teleurgestelde vader zette de toelage stop en toen Erich ook 
nog beneden zijn stand huwde, verbrak hij alle contact. Via 
zijn hoogleraar kunstgeschiedenis en esthetica Willem 
Vogelsang moet Wichman een passie hebben opgevat voor 
moderne kunst. Rond 1912 dweepte hij met Kandinsky, 
maar ook Boccioni en het futurisme werden omarmd, even-
als het kubisme, het expressionisme. Hij schreef  er zowel 
scherpzinnig als polemisch over en begon zelf  te schilderen. 
Hij nam deel aan exposities en kreeg toegang tot het beroem-
de Berlijnse tijdschrift Der Sturm van Herwarth Walden.
 Zijn rol als vroege pleitbezorger lijkt op die van Theo van 
Doesburg, met wie hij bevriend raakte. Samen maakten ze 
plannen voor een tijdschrift. Toen De Stijl in 1917 werd 
opgericht, stond Wichman in de lijst van medewerkers. 
Maar de vrienden kregen ruzie en zijn naam verdween uit 
Van Doesburgs publicaties, tot – begrijpelijke – woede van 
Wichman die van de weeromstuit zijn eigen belang ging 
overdrijven, alsof  alle moderne kunst in Nederland van hem 
was uitgegaan. 
 Elders noemt Van Burkom hem ‘narcistisch en megalo-
maan’. Al in 1920 verscheen een tamelijk pretentieuze 
terugblik op zijn kunstenaarschap, een overzicht dat tege-
lijk bedoeld was als afscheid van Nederland, dat zijn kwali-
teiten onvoldoende had erkend. Tijdens zijn Wanderjahre, 
die hem naar Parijs brachten, naar Wenen, München, 

Berlijn, Venetië en Milaan, liet hij twee vrouwen en enkele 
kinderen achter in Amsterdam.
 Van Burkom verbergt Wichmans amateurisme en profes-
sionele tekorten niet, maar ondanks alle ‘gepruts’ noemt hij 
het werk toch ‘eigen en karaktervol’. Dat valt niet te ont-
kennen. Wichman had een fijne neus voor de nieuwste ont-
wikkelingen, experimenteerde erop los, bezat een subtiel 
kleurgevoel en bekwaamde zich in sneltreinvaart in allerlei 
technieken, zoals keramiek, betonmetallisatie en emailleer-
kunst, mede in de hoop eindelijk eens wat geld te verdienen. 
‘Het kunstwerk komt uit de werkplaats’, verklaarde hij in 
1919. 
 Interessant is Van Burkoms interpretatie. Ironie (zelf  
sprak Wichman over zijn ‘acteurschap’) speelt een sleutel-
rol: veel van zijn schilderijen, maskers, litho’s en houtsne-
den zouden een verborgen betekenis uitbeelden. Een erfenis 
van het symbolisme die Wichman koesterde. En misschien 
ook van de ‘vexierplaatjes’ (waarop bijvoorbeeld in de bla-
deren van een boom de kop van Napoleon verstopt zit) uit 
zijn jeugd. Van Burkom ontdekt dat de vorm van een hout-
snede (Hollander, 1916) precies past tussen de benen van 
Boccioni’s sculptuur Forme uniche della continuità nello spa-
zio (1931). Het lijkt soms vergezocht, zoals de interpretatie 
van een somber uitgevallen, bijna zwarte litho als een ver-
kapte aanval op Van Doesburg, en de associatie ervan met 
Malevitsj’ en Rodchenko’s ongeveer gelijktijdig en ‘vrijwel 
identiek steekspel in zwart-wit’. Aan de andere kant: wie 
het meest ziet, heeft het best gekeken. Vooral wanneer leven 
en kunst elkaar raken in de interpretatie, blijkt dit een zinni-
ge benadering.
 Zo noemt Van Burkom Het witte gevaar, een grappige aan-
val op de Nederlandse melkverslaving, een ‘zelfportret’. 
Was Wichman niet ook een van die ‘moederskindjes’? In 
het hongeren, noodgedwongen maar met uitdagende trots 
geëtaleerd, ziet Van Burkom een desperate poging om zich 
te ontworstelen aan de moeder. En dan Wichmans verlan-
gen om ̀ dienstbaar’ te zijn, aan een sterke man, aan het fas-
cisme, maar ook in zijn appreciatie van de kunstnijverheid 
speelt het een rol – volgens Van Burkom draait alles hier om 
de geadoreerde vader die hem had verstoten. Wichman als 
ouderlijk slachtoffer. Niet zijn beste rol, want uiteindelijk 
was deze ‘perfecte zelfsaboteur’ (die niet ouder werd dan 
achtendertig) vooral zijn eigen slachtoffer.
 Terwijl je leest over Wichmans onmogelijke gedrag – 
drankzucht, uitvreterij, een volkomen gebrek aan verant-
woordelijkheidszin, idiotie, koketteren met politiek geweld, 
dilettantisme – dringt zich de vraag op waarom zoveel men-
sen (zijn vrouwen, beroemd geworden vrienden als 
Marsman, Lehning, Ivens, Roland Holst, Engelman, zijn 
diverse weldoeners) iets in hem hebben gezien. Waarom 
mocht hij meedoen aan exposities, waarom vroeg men hem 
de muren van het Amsterdamsch Lyceum te beschilderen; 
waarom werd zijn hulp ingeroepen door een zilverfabriek, 
een betonbedrijf, een universitair laboratorium, een interna-
tionale kunstnijverheidstentoonstelling? Het kan haast niet 
anders of  de charme, het enthousiasme, de intelligentie, de 
welsprekendheid, kortom het charisma en het talent waar-
over Wichman óók moet hebben beschikt, zijn onweer-
staanbaar geweest. Even onweerstaanbaar als de fascinatie 
die blijft uitgaan van deze ‘leuke’ fascist, en die door deze bio-
grafie alleen maar groter is geworden. Arnold Heumakers

p Frans van Burkom, Erich Wichman. Ironische kunst, tra-
gisch leven, Zwolle, Waanders Uitgevers, 2019, ISBN 
9789462621725.

A New Spirit in Painting, 1981. In het voorjaar van 
1981 vond in de Londense Royal Academy of  Arts de – 
inmiddels berucht geworden – tentoonstelling A New Spirit 
in Painting plaats. Curatoren Norman Rosenthal, Christos M. 
Joachimides en Nicholas Serota namen als uitgangspunt de 

hernieuwde interesse van een jonge generatie kunstenaars 
voor het medium schilderkunst. Op een haast geromanti-
seerde manier beschrijft Joachimides in zijn catalogustekst 
hoe er in de kunstacademies weer volop geschilderd wordt 
en er overal ‘gepassioneerd’ gedebatteerd wordt over schil-
derkunst. De curatoren waren erop gebrand om dit feno-
meen te institutionaliseren en om het aanzien terug te win-
nen dat de schilderkunst in de loop van de jaren zeventig had 
verloren. Ze inviteerden achtendertig kunstenaars die vol-
gens hen deze ‘new spirit’ uitdroegen, en maakten een 
onderscheid tussen drie generaties, waaraan ze een genealo-
gie van de nieuwe schilderkunst ophingen: de oudere (onder 
anderen Balthus, Bacon, De Kooning), de middelste (onder 
anderen Baselitz, Lüpertz, Richter, Twombly) en ten slotte de 
jongste generatie (onder anderen Kiefer en Fetting). 
 Hoewel de tentoonstelling opgenomen is in Bruce 
Altshulers overzichtswerk Biennials and Beyond: Exhibitions 
that Made Art History: 1962-2002, en hoewel er in 2018 
een kleine reprise plaatsvond in Almine Rech Gallery in New 
York, is vooral de stevige kritiek van destijds blijven hangen. 
A New Spirit in Painting werd geassocieerd met conservatis-
me, regressie, neoliberalisme en commercie, zoals vooral af  
te leiden valt uit wat onder meer Benjamin Buchloh, 
Douglas Crimp en Hal Foster in October schreven.
 Met de ‘eerste volledige studie’ wil Théo de Luca komaf  
maken met de zweem van negativiteit die veertig jaar na 
datum nog steeds aan deze tentoonstelling kleeft. Hij gaat 
dieper in op het oeuvre van enkele kunstenaars, en distil-
leert vijf  artistieke strategieën die kenmerkend zouden 
geweest zijn voor de ‘nieuwe geest’. Bij Lüpertz ging het om 
de omzetting van een klassieke tekstuele bron naar een 
structuur voor een schilderij; Kiefer stond voor de transfor-
matie van de klassieke structuren van de schilderkunst zelf; 
Guston herdacht picturale kwesties uit de vroegmoderne en 
de renaissanceschilderkunst; Twombly transformeerde op 
een rechtstreekse manier historisch werk; en voor Baselitz 
was schilderkunst als een tijdmachine die verschillende 
eeuwen doorkruist. 
 Uit deze strategieën concludeert De Luca dat de kunste-
naars zowel achteruit als vooruit keken, en bedreven waren 
in een ‘melancholische samensmelting’ van het verleden 
met het heden. Zijn centrale argument is dat de term ‘post-
modernisme’ niet geschikt is om deze nieuwe schilderkunst 
te vatten. De kunstenaars zijn volgens De Luca niet postmo-
dern maar antimodern, een term die hij ontleent aan de 
Frans-Belgische literatuurwetenschapper Antoine 
Compagnon. Het creatieve proces van antimoderne kunste-
naars, zo stelt De Luca, is niet zomaar een herhaling van 
het verleden, maar moet gezien worden als een transforma-
tie van overblijfselen (relics). A New Spirit in Painting moet 
daarom niet als regressief, maar eerder als progressief geë-
valueerd worden. 
 De argumenten die De Luca aanhaalt zijn echter vaak 
eerder het gevolg van een selffulfilling prophecy dan van 
een gefundeerde kunsthistorische analyse. Nergens maakt 
hij gebruik van archiefmateriaal. Sterker nog: van de 26 
afbeeldingen is er niet één van de tentoonstelling zelf. De 
gereproduceerde kunstwerken (vaak grote formaten) zijn 
gereduceerd tot postzegelformaat, terwijl in installatiebeel-
den ze veel beter tot hun recht zouden komen, en de context 
zou worden getoond. Verder ontbreekt een eenvoudige plat-
tegrond, wat toch essentieel is voor een boek dat beweert 
een analyse van een tentoonstelling te zijn. De Luca ver-
meldt langs zijn neus weg dat de werken niet gegroepeerd 
werden volgens de ‘drie generaties’, maar meer komen we 
over de accrochages niet te weten. Dit boek is dus géén ten-
toonstellingsgeschiedenis, maar een – eenzijdig positief  – 
pleidooi om de zogenaamde ‘nieuwe schilderkunst’ opnieuw 
te evalueren.
 De belangrijkste bronnen zijn interviews met enkele pro-
tagonisten van A New Spirit in Painting, waaronder 
Rosenthal en Serota, de kunstenaars Fetting en Baselitz, de 
galeriehouder Thaddeus Ropac en de huidige artistiek 
directeur van de Royal Academy Tim Marlow. Slechts in het 
interview met Rosenthal komen we meer te weten over de 
totstandkoming van de tentoonstelling. Er was felle weer-
stand van zowel de raad van bestuur van de Royal Academy 
als van enkele uitgenodigde kunstenaars, zoals bijvoorbeeld 
David Hockney. Slechts na tussenkomst van kunstcriticus 
David Sylvester zou de tentoonstelling toch zijn doorge-
gaan. De overige interviews verheerlijken het evenement 
uit 1981 (‘eindelijk werd de schilderkunst opnieuw geac-
cepteerd’) zonder tegenstem. 
 Wat was de échte inzet en de achterliggende agenda? 
Achteraan het boek is een lijst opgenomen van de kunste-
naars (evenwel zonder vermelding van de getoonde wer-
ken), maar nergens wordt dieper ingegaan op de manier 

Erich Wichman, Zelfportret, 1926

A New Spirit in Painting, The Royal Academy, Londen, 1981
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waarop deze keuze tot stand kwam. Evenmin wordt duide-
lijk gemaakt hoe de werken werden gepresenteerd, en welke 
boodschap de curatoren trachtten over te brengen door 
generaties met elkaar te confronteren. Ten slotte blijft ook 
– ondanks het verwijt van enkele critici dat deze tentoon-
stelling vooral commerciële motieven had – de impact op de 
kunstmarkt onbesproken.
 Het mag een nobele poging zijn om A New Spirit in Painting 
te ontdoen van negatieve associaties, het boek is een zwak 
pleidooi dat vooral gestaafd wordt door willekeurig gegoochel 
met theorieën van Barthes, Benjamin en Damisch. De stel-
ling dat de term postmodernisme een hol begrip blijkt te zijn, 
is weinig nieuws onder de zon. A New Spirit in Painting zou 
eerder gebaat zijn bij een grondige en objectieve analyse in 
plaats van het welles-nietesspel waarmee De Luca tracht aan 
te tonen dat critici het bij het verkeerde eind hadden. De 
auteur schreef  dit pleidooi vooral vanuit de verontwaardi-
ging dat deze tentoonstelling – en bij uitbreiding de nieuwe 
schilderkunst – bijna veertig jaar na datum nog steeds in een 
slecht daglicht wordt gesteld. Naar eigen zeggen was hij in 
2017 getuige op een symposium in Parijs van de gratuite kri-
tiek die een spreker uitte op A New Spirit in Painting. Ook is het 
zo dat hedendaagse schilders – enkele supersterren daargela-
ten – vaak afwezig blijven in belangrijke musea, terwijl ze in 
het commerciële circuit alomtegenwoordig zijn. Het is een 
gemiste kans dat De Luca het debat van weleer niet naar een 
hedendaagse context verplaatst. Anton Pereira Rodriguez

p Théo de Luca, A New Spirit in Painting, 1981. On Being an 
Antimodern, Keulen, Walther König, 2020, ISBN 
9783960987420.

Lezersbrief
Met diepgang over kunst schrijven, dat is wat De Witte Raaf 
wil en waarom dit blad waardevol is. Helaas maakt de 
kunstwereld uitzonderlijke tijden mee waarover meer dui-
ding mag verschijnen. Kunst en cultuur liggen zowel in 
Nederland als België langs twee kanten onder vuur: terwijl 
een neoliberaal cultuurbeleid de vermarkting van het kun-
stenveld aanjaagt, wil nieuw rechts de sector kapen als hef-
boom om zijn nationalisme te promoten en conservatieve 
waarden op te dringen. Vlaams cultuurminister Jan Jambon 
(N-VA) doet allebei: volgens zijn visienota Kunsten is een 
kunstenaar ‘een ondernemer an sich’ en ‘het feit dat men 
gesubsidieerd wordt, ontslaat niemand van de verplichting 
marktconform te werken’. Team Jambon promoot uit eigen-
belang de private belangen, van Studio 100 tot kunstspecu-
lant Fernand Huts, ten koste van een democratische, publie-
ke dienstverlening. Kijk maar hoe zijn regering de openbare 
omroep aanpakt ten voordele van de betaalmuurmedia.
 In volle coronacrisis zetten de Vlaams-nationalisten hun 
conservatieve cultuurstrijd voort. De visienota pleit bijvoor-
beeld voor ‘meerstemmigheid’ waarmee Jambon via subsi-
dies de deur wil openzetten naar meer commerciële, conser-
vatieve en nationalistische projecten. Die zouden het 
slachtoffer zijn van censuur en zelfcensuur, want er zouden 
‘zorgwekkende tendensen binnen het internationale veld’ 
zijn waardoor ‘het oprechte streven naar een zo groot 
mogelijke diversiteit en inclusiviteit juist resulteert in het 
tegendeel, in een evolutie naar meer conformiteit en exclu-
siviteit’. Om een identitaire agenda ingang te doen vinden, 
wil de minister ‘de samenwerking’ tussen erfgoed en kun-
sten ‘blijvend stimuleren en nog versterken’. Om de Vlaamse 
identiteit te versterken – wat betekent dat ze zwak is – gaat 
Jambon top-down een politiek agenda opleggen: zijn subsi-
diebeleid wil innovatie verengen tot een verlengstuk van de 
traditie zodat het ‘Vlaamse’ culturele verleden in een nieuw 
kleedje een ereplaats krijgt. Vernieuwende projecten die het 
anders aanpakken, bijvoorbeeld via een radicale breuk met 
het verleden, riskeren geen steun te krijgen. Want ‘op een 
innovatieve wijze aan de slag gaan met het cultuur erfgoed 
[sic], de canon en/of  de rijke diversiteit aan historische tra-
dities’, is een nieuw beoordelingscriterium dat de visienota 
vooropstelt. Via belastinggeld reduceert N-VA kunst dus tot 
een instrument voor haar cultuurstrijd. 
 Wie daaraan twijfelt: lees Theo Francken (N-VA) zijn arti-
kel ‘De kathedralenbouwers’ in het boek Identiteit, diversiteit 
en ‘Culture Wars’ (2019). Hij verzet zich tegen ‘het identitai-
re nihilisme’ van mei ’68 dat ons ‘ontworteld’ zou hebben 
van onze tradities en het ‘katholieke cultuurideaal dat onze 
ouders meegekregen hebben’. Een typerend voorbeeld vindt 
Francken de wereld van de architectuur: ‘De Romaanse en 
Gotische kunst vormen een synthese van oud en nieuw, 
maar hedendaagse kunst belichaamt net de overwinning 

op al wat eigen is. Onze hedendaagse architectuur wordt 
gebouwd zonder enige referentie naar het verleden, zonder 
identiteit. Het resultaat bestaat uit enorme onherkenbare 
gebouwen waar we als vreemdelingen doorheen dwalen. 
Altijd tijdelijk, zonder verleden, ontworteld, thuisloos.’ Zo’n 
cultuurpolitiek agenda – die saneert, inhoudelijk stuurt en 
financieel censureert – is een gevaar voor de vrije ontwikke-
ling van de kunsten. De Witte Raaf mag met zijn diepgraven-
de analyses niet achterblijven, al was het omdat de maat-
schappelijke context (inclusief  het cultuurprotest) essentieel 
is om hedendaagse kunstenaars en hun kunst te begrijpen.

Robrecht Vanderbeeken, 
filosoof, auteur van Buy Buy Art. De vermarkting van 
kunst en cultuur (epo) en vakbondssecretaris van 
ABVV-ACOD Cultuur

Het is inderdaad een van de taken van De Witte Raaf om met 
diepgravende analyses de maatschappelijke context te 
begrijpen waarin kunst vandaag kan of  moet worden 
gemaakt. De redactie is van mening aan die taak de afgelo-
pen jaren invulling gegeven te hebben, zij het langs een 
omweg, met oog voor dieper liggende oorzaken, en niet 
noodzakelijk door middel van rechtstreekse confrontatie of  
de beschrijving van symptomen. Recent werden er bijvoor-
beeld thema nummers gemaakt over conservatisme, trans-
parantie, jonge kunstenaars en belastingen. Door de kwes-
ties die politici aan de orde stellen nauwgezet te volgen en 
consequent aan te klagen, blijven die thema’s onze levens 
bepalen en richting geven. Kritische opinies over zinledige 
uitspraken en oppervlakkige teksten van beleidsvoerders 
worden bovendien ruim schoots via andere media verspreid, 
waarbij het nog maar de vraag is of  de dominante machten 
daardoor kleiner of  groter worden.

 Christophe Van Gerrewey, 
 namens de redactie van De Witte Raaf

Nieuwsberichten
Renovatie Boijmans Van Beuningen stoot op hinder-
nissen. In februari maakte de gemeente Rotterdam bekend 
dat Mecanoo architecten zou instaan voor de grootschalige 
renovatie en vernieuwing van Museum Boijmans Van 
Beuningen. Voor het project was lang op voorhand, in 
2018, door de gemeenteraad een raming van 224 miljoen 
euro gemaakt. Mecanoo architecten maakte op basis van 
dat budget een eerste ontwerp. Begin juni raakte vervolgens 
bekend dat het budget, door meerdere tegenvallers, is blij-
ven steken op 176 miljoen euro. Als noodoplossing wordt 
een gefaseerde verbouwing niet uitgesloten. Francine 
Houben van Mecanoo architecten is daar niet helemaal 
voor te vinden, maar sluit de optie ook niet uit. Het lijkt erop 
dat door het budgettaire probleem vele bewindslieden nu 
pas echt over de inhoud van het project beginnen na te den-
ken. Nochtans plaatste meer dan een jaar geleden al archi-
tect Paul Vermeulen, professor aan TU Delft, in NRC 
Handelsblad fundamentele vragen bij de voorziene afbraak 
van de vleugel van Robbrecht en Daem. Deze uitbreiding 
dateert van 2004. In zijn stuk wees Vermeulen niet enkel op 
de architectonische verdiensten ervan, hij vermeldde ook 
nadrukkelijk de absurde economische en ecologische kost 
wanneer een gebouw na amper twintig jaar reeds tegen de 
grond moet. Hij rekende voor dat het om een slordige 72 
miljoen euro gaat, en herinnerde er bovendien aan dat deze 
dure beslissing zijn oorsprong vindt in een vete tussen voor-
malige directeur Chris Dercon, onder wiens beleid de vleu-
gel werd toegevoegd, en huidig directeur Sjarel Ex. (DM)

Witte de With trekt naam in. Op 27 juni is de naam Witte 
de With Centrum voor Hedendaagse Kunst opgehouden te 
bestaan. De Rotterdamse instelling heeft de logo’s en de 
naam aan de gevel van het gebouw gedemonteerd, de naam 
verwijderd in sociale media en van het briefpapier. Dit 
gebeurde twee weken nadat de gevel werd beklad met rode 
verfhandjes tijdens een antiracismeprotest. De instelling 
besloot een jaar geleden al om op termijn naar een nieuwe 
naam op zoek te gaan, omdat ze de associatie met de zeven-
tiende-eeuwse marineofficier Witte Corneliszoon de With 
niet langer houdbaar vond. Het zoeken naar een naam zal de 
komende maanden onder meer gebeuren via openbare 
forums en online enquêtes. De naamsverandering moet de 
rol benadrukken die de instelling voor zichzelf  ziet weggelegd 
in de samenleving: het bevorderen van wederzijds begrip. De 

vraag is of  het wegzuiveren van de koloniale geschiedenis, 
waar de activistische eis om alle symbolen ervan uit de open-
bare ruimte te verwijderen op neerkomt, daar werkelijk toe 
bijdraagt. Het zet bijvoorbeeld tot nadenken wanneer 
iemand als Juliana Lumumba fijntjes opmerkt dat het weg-
halen van de beelden van Leopold II in België de geschiedenis 
van het land niet zal veranderen. Dat inzicht kan dienen als 
vertrekpunt voor de denkoefening die moet leiden tot de 
nieuwe naam waaronder de Rotterdamse instelling zich op 
27 januari 2021 wil presenteren. (DM) (fkawdw.nl)

Oproep Prijs voor de Jonge Kunstkritiek. Jonge kunst-
critici tot 35 jaar kunnen tot 1 september teksten inzenden 
in de categorie essay en recensie. Naast een geldbedrag van 
drieduizend euro en persoonlijke begeleiding door een men-
tor kunnen zij verschillende schrijfopdrachten winnen. Dit 
jaar is er ook een nominatie voor een redacteur. Het is de 
zevende keer dat de prijs wordt georganiseerd. Met dit geza-
menlijk initiatief  willen vooraanstaande kunstinstellingen 
in het Nederlandse taalgebied, waaraan met deze editie ove-
rigens Vlaams Cultuurhuis, de Brakke Grond, Mu.ZEE en 
Z33 als partners worden toegevoegd, de Nederlandstalige 
kunstkritiek onder de aandacht brengen en het belang 
ervan onderstrepen. De prijs wil een tegenwicht bieden 
voor de almaar afkalvende ruimte voor kunstkritiek in de 
algemene media, en staat een hoogstaand kunstdiscours 
voor dat zonder verlies van kwaliteit ook toegankelijk is 
voor lezers met minder expertise. De kunstcriticus kan een 
brug zijn tussen kunstwerk en toeschouwer. Om de zevende 
editie in te zetten, publiceerden De Groene Amsterdammer en 
Knack op hun website een artikel waarin hoogleraar cul-
tuursociologie Pascal Gielen stilstaat bij kunst en cultuur in 
tijden van de coronacrisis. Jonge critici en essayisten wor-
den aangemoedigd om verder na te denken over de gevol-
gen van de huidige crisis, en om vooruit te blikken op de 
toekomst van de culturele sector. (jongekunstkritiek.net)

Xavier Hufkens opent een derde galerieruimte in 
Brussel. Op 18 juni heeft Xavier Hufkens aan de Van 
Eyckstraat 44 in Brussel, op slechts honderd meter van de 
hoofdlocatie in de Sint-Jorisstraat, een derde tentoonstel-
lingsruimte geopend. De galerist heeft overwogen om in het 
buitenland te openen, maar koos uiteindelijk bewust om in 
Brussel te blijven. Met een oppervlakte van 350m² biedt het 
derde filiaal de kunstenaars nieuwe ruimtelijke mogelijkhe-
den. Het wordt ingewijd met de tentoonstelling A Relief  
Lashed + A Still Pose van Sterling Ruby, die nog tot 1 augustus 
loopt. Xavier Hufkens begon zijn galerie voor hedendaagse 
kunst in 1987 in een leegstaand magazijn in de buurt van 
het Zuidstation. Vijf  jaar later verhuisde ze naar de Sint-
Jorisstraat. Een tweede ruimte in dezelfde straat werd 
geopend in het voorjaar van 2013. (xavierhufkens.com)

Wissels
Simon Delobel wordt directeur Kiosk. In oktober wordt 
Simon Delobel (Rijsel, 1981) aangesteld als directeur bij 
Kiosk, de ruimte voor actuele kunst die is opgericht op initi-
atief  van Kunstensite vzw en de School of  Arts van de 
Hogeschool Gent. Hij volgt Wim Waelput op. Delobel leidt 
momenteel de projectruimte Moonstreet in Antwerpen, en 
coördineert de afstudeerrichting Vrije Kunsten (binnen de 
master Beeldende Kunsten) aan KASK & Conservatorium 
in Gent. Eerder was hij werkzaam als curator bij privéstich-
tingen zoals de Verbeke Foundation in Kemzeke of  het Art 
Center Hugo Voeten in Herentals. Delobel behaalde een 
master kunstgeschiedenis en een master museologie aan de 
École du Louvre in Parijs. (kioskgallery.be)

Lezingen
On Property. Naar aanleiding van de tentoonstelling On 
Property organiseert Cargo in Context do 16 juli om 19u30 
de paneldiscussie On Property and the Real Estate State, met als 
context de Houthavens, waar idealistische stedelijke uitbrei-
ding in functie staat van speculatie, met alle socio-economi-
sche gevolgen van dien. Denisse Vega de Santiago (onderzoe-
ker en redacteur bij Volume) gaat in gesprek met Nick Axel 
(e-flux Architecture, hoofd van de Architectuur afdeling 
Rietveld Academie), René Boer (onderzoeker, Het Nieuwe 
Instituut), Maria Dantz (Spacemaker AI) en Fenna Haakma 
Wagenaar (Hoofdontwerper Amsterdam). De Bonte Zwaan, 
Haparandadam 7-B8, Amsterdam. (cargoincontext.org)

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

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

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

383 Olaf Nicolai  All Our Suns 120 p 24.5 x 31 cm € 35.00 ISBN 9789492811745 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

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

372 Karel Martens Re-Printed Matter 280 p 17.3 x 23.2 cm € 35.00 ISBN 9789492811646 2019

371 Ariel Schlesinger Hands Make Mistakes 136 p 19 x 25 cm € 28.00 ISBN 9789492811479 2019

370 The Serving Library Annual 2019/20  Bruno Munari Obvious Code 144 p 21 x 29.7 cm € 29.50 ISBN 9789492811653 2019

368 Giorgio Andreotta Calò Anastasis 112 p 24 × 33 cm € 45.00 ISBN 9789492811622 2020
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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 [21/7 tot 21/7] 
❑ ‘Summer 2020 – group show’ – Eric 
De Smet, Stefan Annerel, Yvan 
Derwéduwé, Charlie De Voet, Martha 
Scheeren, Kristel Van Ballaer, Alessandra 
Ruyten, Jo Op De Beeck, Jan De Nys, 
Luc Gees [26/7 tot 15/8] 
❑ ‘The Parrots’ – Jan De Nys / Marcel 
Berlanger [23/8 tot 27/9] 

Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
❑ ‘Brick Sculptures’ – Per Kirkeby [tot 
19/9] ❑ Chung Chang-Sup [tot 19/9] 
❑ ‘Self-portraits / Cose che incantano’ 
– Ida Barbarigo [tot 19/9] 

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

FotoMuseum (FoMu)
❑ Stephan Vanfleteren [tot 13/9] 
❑ Lynne Cohen [tot 11/10] 

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

Galerie Annie Gentils
❑ ‘The Beginning of the 21st century’ 
– Marie Cloquet, Herman Van Ingelgem, 
Marc Rossignol, Leo Coopers, Anne-Mie 
Van Kerckhoven... [tot 15/8] 
❑ ‘Momental Reliques in an 
ever-changing Globe’ – Tim Breukers, 
Ayrton Eblé, Sina Hensel Hannah Mevis, 
Thomas Swinkels Herman Van Ingelgem 
[5/9 tot 17/10] 

Galerie Micheline Szwajcer
❑ ‘Group Show ‘ – Ann Veronica 
Janssens, Daan van Golden, Heimo 
Zobernig [tot 31/7] 
❑ ‘Short Memory, group show’ – Lili 
Dujourie, Hans-Peter Feldmann, Douglas 
Gordon, On Kawara, Richard Prince 
[12/9 tot 26/10] 

Keteleer Gallery
❑ ‘Groupshow with all the artists of the 
gallery’ [tot 30/8] 
❑ ‘Keteleer Bremdonck (Brasschaat): 
Camiel Van Breedam’ [tot 13/9] 
❑ Luca Monterastelli [5/9 tot 18/10] 

LLS Paleis
❑ Ken Verhoeven [6/9 tot 18/10] 

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 26/7] 
❑ ‘Dooltocht. A desperate quest to find a 
base for hope’ – Els Dietvorst [tot 30/8] 
❑ ‘Panamarenko in 80 jaar rond de 
wereld’ [tot 30/8] 
❑ ‘TOGETHER, In samenwerking met 
Antwerp Pride’ – Carla Arocha & 
Stéphane Schraenen, Marijke De Roover, 
Philip Huyghe, Stef Van Looveren... [5/8 
tot 6/9] 

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

Middelheimmuseum
❑ ‘New Collection Pavilion / In focus: 
Résidence Terrestre (1995)’ – Michel 
François [tot 16/8] 
❑ ‘Presentatie: The Pogo Never Stops’ 
– Dennis Tyfus [tot 30/9] 

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

Zeno X Gallery
❑ ‘Double Takes – 25 Years of 
Collaboration’ – Marlene Dumas [tot 25/7] 
❑ ‘Double Takes – 25 Years of 
Collaboration’ [2/9 tot 10/10] 

Asse

Galerie De Ziener
❑ ‘Een groep’ – Werner Cuvelier, Karel 
De Meester, Jo De Smedt, Eric De Smet, 
Paul Morez, Kristof Santy, Frank van 
Hiel, Elke Van Kerckvoorde [tot 2/8] 

Brugge

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

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] 

ARGOS centrum voor audiovisuele 
kunsten
❑ ‘If UR Reading This It’s 2 Late: Vol 3’ 
– Tony Cokes [6/9 tot 20/12] 

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

Botanique
❑ ‘Documenti’ – Sébastien Bonin [tot 
19/7] ❑ ‘Mirror Maze’ – Yves Lecomte 
[3/9 tot 27/9] ❑ ‘”Réunions familiales” 
(un goût de liberté)’ – Gauthier Hubert 
[3/9 tot 27/9] 

BOZAR 
❑ ‘Horta Horizons. Outdoor-installatie 
van landschapsarchitect Bas Smets’ [tot 
30/6/2021] ❑ Keith Haring (1958-1990) 
[tot 21/7] ❑ ‘Mondo Cane’ – Jos de 
Gruyter & Harald Thys [tot 21/7] 
❑ ‘The World as a pavilion’ – Vjenceslav 
Richter (1917-2002) [tot 21/7] 
❑ ‘The Magician & the Surgeon’ – Ana 
Torfs [tot 1/11] ❑ ‘Ah, quelle aventure!’ 
– Jacqueline Mesmaeker [tot 21/7] 
❑ ‘Molenbeek’ – Philippe Vandenberg 
[17/9 tot 3/1/2021] 

CENTRALE for contemporary art
❑ ‘Panorama’ – Xavier Noiret-Thomé – 
Henk Visch [10/9 tot 17/1/2021] 
❑ Max Kesteloot [10/9 tot 8/11] 
❑ Justine Bougerol [10/9 tot 8/11] 

Cinematek
❑ ‘The Wandering Light’ – Floris 
Vanhoof [tot 3/10] 

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

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

Etablissement d’en face projects
❑ ‘Belief system of a canibal soul 2 
(preview)’ – Bob van der Wal [17/7 tot 
29/8] 
❑ ‘Belief system of a canibal soul 2’ – 
Bob van der Wal [5/9 tot 27/9] 

Fondation CAB
❑ ‘Figures on a Ground. Perspectives on 
minimal art – POSTPONED’ – Charlotte 
Posenenske, Ariane Loze, Tauba 
Auerbach, Julia Mangold, Agnes Martin... 
[tot 12/12] 

Hopstreet
❑ Tinus Vermeersch [30/8 tot 24/10] 

Husk Gallery
❑ ‘In Arcadia. Summer Group Show’ 
– Emmy Asakura, Peter Depelchin, Dirk 
Eelen, Pascale Lorge, Inge H. Schmidt, 
Jan Valik [tot 14/8] ❑ ‘Der Ewige 
Mensch’ – Ulrike Bolenz [3/9 tot 24/10] 

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
❑ ‘INSPIRE’ – Suchan Kinoshita, Manon 
de Boer, Wolfgang Laib, Fabrice Samyn, 
Edith Dekyndt... [18/9 tot 28/11] 

Jan Mot
❑ ‘Perfect’ – Ian Wilson [3/9 tot 10/10] 

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
❑ ‘Bruegel. The Originals. De 
meesterwerken van Pieter Bruegel de 
Oude in de KMSKB’ [tot 31/12] 

La Loge
❑ ‘Omnia Communia Deserta’ – Mona 
Vǎtǎmanu and Florin Tudor [3/9 tot 
28/11] 

La Verrière
❑ ‘Musa Nuit’ – Minia Biabiany [tot 5/9] 

Mendes Wood DM
❑ ‘EnourmousBalls’ [tot 18/7] 
❑ Mamma Anderson & Maaike Schoorel 
[28/7 tot 22/8] ❑ ‘Meet me at the finger 
buffet’ – Fernando Marques Penteado 
[3/9 tot 3/11] 

Société
❑ ‘From translating to transcoding’ – 
Carl Andre, Cory Arcangel, Detanico & 
Lain, Jacob Riddle, Joachim Olender, 
Karin Sander, Matan Mittwoch, Yann 
Serandour... [3/9 tot 1/11] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
❑ ‘Today Is The First Day’ – Wolfgang 
Tillmans [tot 16/8] ❑ ‘Monsoon Melody’ 
– Thao Nguyen Phan [tot 16/8] 
❑ ‘Risquons-Tout’ – Nora Turato, Bernd 
Lohaus, Manuel Graf, Ghislaine Leung, 
Sina Seifee, Manon De Boer & Latifa 
Laâbissi... [12/9 tot 10/1/2021] 

Xavier Hufkens
❑ Pierre Guyotat [tot 25/7] 
❑ ‘A Relief Lashed + A Still Life’ – 
Sterling Ruby [tot 1/8] 
❑ David Altmejd [4/9 tot 17/10] 

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] 
❑ ‘Ne pas déplacer ce rondin, c’est un 
travail’ – Juan d’Oultremont [19/9 tot 
8/11] ❑ ‘La colère de Ludd. Acquisitions 
récentes du Musée’ [19/9 tot 3/1/2021] 

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
❑ Stief Desmet & Stijn Cole [13/9 tot 
11/10] 

Museum van Deinze en de Leiestreek 
(Mudel)
❑ ‘7de Biënnale van de schilderkunst 
– Binnenskamers / Huis clos / Inner 
Spaces’ [26/7 tot 18/10] 

Deurle

Hopstreet Deurle
❑ ‘Johan Invites’ – Rik de Boe, Wim 
Bouciqué, Marthe Coolens, Johan De 
Wilde, Marc Nagtzaam, Fabrice 
Souvereyns [26/7 tot 27/9] 

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
❑ ‘7de Biënnale van de schilderkunst – 
Binnenskamers / Huis clos / Inner Spaces’ 
[26/7 tot 18/10] 

Drogenbos

FeliXart Museum
❑ ‘STEVV. Op de rand’ – Stefaan 
Steenhoudt (1942-1973) [tot 24/1/2021] 
❑ ‘Abstracte kunst in vogelvlucht’ [tot 
20/1/2021] 

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst
❑ ‘Under Certain Circumstances. The 
New Additions to the IKOB Collection 
and Guests’ [tot 1/11] 
❑ ‘Windowmuseum’ – Benoît Jacquemin 
[tot 24/7] ❑ ‘The City of Dreams’ [tot 
24/7] ❑ Tanja Mosblech [15/9 tot 4/10] 

Genk

CIAP (C-mine)
❑ ‘Le Paysage Ménagé’ – Ciel Grommen 
& Maximiliaan Royakkers [13/9 tot 
8/11] ❑ ‘Lichen #1: Petrichor – Lucie 
Ménard’ – Félicia Atkinson, Ismaïl Bahri, 
Sina Hensel, Bárbara Prada en Luca 
Vanello [13/9 tot 8/11] 

Gent

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

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
❑ ‘Journey’ – Joris Ghekiere [tot 9/8] 

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 
31/5/2022] ❑ ‘Cruelest of the Seas’ – 
Sanam Khatibi [tot 13/9] 
❑ ‘Les Monseigneurs, Gilding The Lily’ 
[tot 13/9] ❑ ‘Spatial intervention 
KHG#03’ – Olivier Goethals [tot 
31/5/2022] ❑ ‘Zomersalon 2020: BUY 
LOCAL’ [17/7 tot 30/8] 

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 16/5/2021] 
❑ ‘Op losse schroeven. Over zenuwpezen, 
zwartkijkers en zielenknijpers’ [tot 
31/12/2022] ❑ ‘Collage i.s.m. Coupee 
Collage Collective’ [tot 30/8] 

Museum voor Schone Kunsten Gent
❑ ‘De Pantoloog (danke Schön)’ – Patrick 
Van Caeckenbergh [tot 21/10/2022] 
❑ ‘Verticals’ – Ria Verhaeghe [tot 
21/10/2022] 
❑ ‘Van Bosch tot Magritte. Permanente 
collectiepresentatie’ [tot 31/12] 
❑ ‘Gustave Van de Woestyne 
(1881-1947). Collectiepresentatie’ [tot 
4/10] 

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] ❑ ‘Uit de 
Collectie: Panamarenko (werken op 
papier)’ [tot 31/12] ❑ ‘EXIT’ – Kris 
Martin [tot 3/1/2021] ❑ ‘Prijs van de 
Vrienden v/h S.M.A.K.’ [tot 8/11] 
❑ ‘Broodthaerskabinet’ [tot 31/12] 
❑ ‘Horaizon’ – Meggy Rustamova [19/9 
tot 17/1/2021] 

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

VANDENHOVE Centrum voor 
Architectuur en Kunst / UGent
❑ ‘De schilders van Vandenhove. Werk 
uit de collectie’ [3/9 tot 3/10] 

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

Cultuurcentrum Hasselt
❑ ‘I see you like this’ – Jessica Wilson & 
Iene Mesotten [13/9 tot 8/11] 
❑ ‘Playground’ – Carla Kogelman [13/9 
tot 8/11] 

Het Stadsmus
❑ ‘Ménage à deux’ – Mireille Robbe, 
Stefan Annerel, Berlinde De Bruyckere, 
Fred Eerdekens, Nick Ervinck, Renato 
Nicolodi, Ick Reuvis, Joke Raes... [tot 
30/8] 

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 29/11] 

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] ❑ ‘Guillaume Vanden Borre, 
aperçu de son oeuvre’ [tot 23/8] 
❑ ‘Acquisitions 2019-2020 + hommage 
à Marie Carlier’ [27/8 tot 27/9] 

Jabbeke

Permekemuseum
❑ ‘Nachtkieren, dwaaltroggen, 
verfsnedes’ – Rein Dufait [8/8 tot 8/11] 

Kemzeke

Verbeke Foundation
❑ ‘retrospectieve’ – Christine Teller (BE 
º1943) & Walter Goossens (BE º1943) 
[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] ❑ ‘toevallig sokkel 
voor Girolamo Savonarola (work in 
progress, 2019-2020)’ – Koen Deprez 
[tot 1/11] ❑ ‘Twee Hamers, 2020 (work 
in progress)’ – Joost Pauwaert [tot 1/11] 
❑ ‘The Accused, 2020’ – Mark Dion [tot 
1/11] ❑ ‘residentie 2020, work in 
progress’ – Charles Degeyter [tot 1/11] 
❑ Gerald Pinedo [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, Karel 
Breugelmans, Johan Creten, Luc 
Dondeyne, Wouter Feyaerts, Thomas 
Huber, Mehdi-Georges Lahlou, Allart 
Lakke, Jörg Madlener, Tom Polo & Jenny 
Watson [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] 
❑ ‘Collectie: Bewogen’ [tot 4/9/2022] 
❑ ‘Collectie: Neem je Tijd’ [tot 
23/4/2023] ❑ ‘Collectie: De Zeven 
Sacramenten’ [tot 1/4/2022] 

Sint-Pieterskerk
❑ ‘Tussen Hemel en Aarde. ‘Het Laatste 
Avondmaal’ en ‘De Marteling van de 
Heilige Erasmus’’ – Dieric Bouts 
(1410-1475) [tot 7/3/2023] 

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
❑ Anton Cotteleer, Isabel Fredeus, Liene 
Boogaerts [tot 30/8] 

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
❑ ‘7de Biënnale van de schilderkunst 
– Binnenskamers / Huis clos / Inner 
Spaces’ [26/7 tot 18/10] 

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
❑ Tim Volckaert [tot 16/8] 

De Garage, ruimte voor actuele kunst
❑ Kris Fierens [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 
6/9] 

Namur

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

Musée Félicien Rops
❑ ‘Maurice Bonvoisin, dit Mars 
(1849-1912). Dessinateur et 
collectionneur de Rops’ [tot 23/8] 
❑ ‘« Adjugé! » Les artistes et le marché 
en Belgique (1850-1900)’ – Paul-Jean 
Clays, Alfred Stevens, Pieter Oyens, Anna 
Boch, Félicien Rops... [11/9 tot 3/1/2021] 

Ninove

garage neven
❑ ‘Chalets’ – Thomas Bogaert [19/9 tot 
20/9] 

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
❑ ‘Raoul Servais Museumvleugel’ [tot 
30/6/2021] ❑ ‘Een onvoltooide symfonie. 
Meerstemmigheid in de collectie.’ [tot 
31/1/2021] ❑ ‘Panamarenko en 
tijdgenoten: “Learn to imitate the flight 
of birds”’ [tot 18/10] 
❑ ‘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, de collectie door de 
ogen van …’ [tot 28/2/2021] 

Otegem

Galerie 10a
❑ Bieke Depoorter – Lara Gasparotto – 
Titus Simoens [tot 26/7] ❑ ‘STIR 
– Grafisch werk en klein sculptuur 1999 
– 2020’ – Johan Tahon [12/9 tot 31/10] 

Sint-Amands

Emile Verhaerenmuseum
❑ ‘Les Voyages d’Emile’ – Philip Boël 
[tot 6/9] ❑ ‘Oeverloos’ – Guy Leclercq 
– Roland Jooris [13/9 tot 29/11] 

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.: Kränker Engel’ – Rui Chafes 
[tot 4/12/2021] 

Turnhout

De Warande
❑ ‘De Nacht’ – Natasja Kensmil, Danny 
Devos, Frans Masereel, Nel Aerts, 
Thomas Ruff, Francisco Goya... [tot 31/12] 

Veurne

Emergent
❑ ‘Nu nog de rest’ – Kasper Andreasen, 
Maria Blondeel, Alice De Mont, Eric De 
Smet, Stefaan Dheedene, Martine 
Laquiere, Maryam Najd, Ilona Plaum, 
Lucie Renneboog, Lukas Vandenabeele & 
Dimiti Vangrunderbeek [tot 13/9] 

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
❑ ‘Breadcrumbs’ – Frank&Robbert 
Robbert&Frank [tot 29/11] ❑ ‘In The 
Hands Of Puppets’ – Frank&Robbert 
Robbert&Frank [1/9 tot 1/12] 

Watou

Kasteelstraat1 – Pavilion 
Contemporary Art Watou
❑ ‘Dus toch geen toeval (ism Gallery 
Sofie Van de Velde & Art Gallery De 
Wael 15)’ – Perry Roberts – Dirk Vander 
Eecken [tot 8/8] 
❑ ‘Holding a self-contained secret’ – 
Henk Delabie, Julien Jonas, Franziska 
Reinbothe [15/8 tot 13/9] 

Duitsland
Aachen

Kunsthaus NRW Kornelimünster
❑ ‘Offenes depot – mit einer 
Intervention von Martin Pfeifle im 
Skulpturengarten’ [tot 25/10] 
❑ ‘Sammlung mit losen enden 04 – mit 
künstlerischen Interventionen von Tim 
Berresheim und Julia Bünnagel’ [tot 
28/2/2021] ❑ ‘You are here. 
KünstlerInnen aus NRW auf Reisen’ 
– Isabella Fürnkäs, Amit Goffer, Volker 
Hermes , Olga Jakob, Evamaria Schaller, 
Christian D. Stefanovici [tot 31/12] 
❑ ‘Zweite Natur. Annäherungen an die 
Natur in Werken der Sammlung’ [12/9 
tot 4/4/2021] 

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
❑ ‘Observing Nature. Works from the 
Ludwig Collection’ [tot 13/9] 
❑ ‘Flower Blast. Female Artists in the 
Ludwig Collection’ [tot 13/9] 
❑ ‘Matters of Mind’ – Christoph Mueller 
[27/8 tot 15/11] 

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
❑ ‘Die Bilder Der Brüder. Eine 
Sammlungsgeschichte der Familie Burda’ 
[tot 4/10] 

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
❑ ‘Body. Gaze. Power. A Cultural History 
of the Bath’ [tot 26/7] 
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Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
❑ ‘Urbainable – Stadthaltig. Positions on 
the European City for the 21st Century’ 
[5/9 tot 22/11] 

Berlinische Galerie
❑ Bettina Pousttchi [tot 17/8] 
❑ ‘Umbo. Photographer. Works 1926-1956’ 
– Otto Umbehr (1902–1980) [tot 20/7] 
❑ ‘Wide Open. Soul Pictures-Soul 
Spaces’ – Johannes Geccelli, Göta 
Tellesch, Eberhard Havekost, Zora Mann 
[tot 12/10] ❑ ‘Drawing the City. 
Paper-Based Works from 1945 to the 
Present’ [14/8 tot 4/1/2021] 
❑ Marc Bauer [10/9 tot 5/4/2021] 

DAAD Galerie
❑ ‘The Fingers of the Air’ – Osías Yanov, 
Matana Roberts, Tara Transitory, 
Madame Nielsen, Ieva Epnere, Edi Hila 
[tot 16/8] 

Gemäldegalerie
❑ ‘The Last Judgement Sculpture der 
Sammlung Würth’ – Anthony Caro [tot 
20/9] ❑ ‘Mich tröstet die Liebe zur 
Kunst. Paul James Kristeller 
(1863-1931) zwischen Berlin und 
Italien’ [tot 11/10] ❑ ‘Zwischen Kosmos 
und Pathos Berliner. Werke aus Aby 
Warburgs Bilderatlas Mnemosyne’ [8/8 
tot 1/11] 

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
❑ ‘Time for Fragments. Works from the 
Marx Collection and the Collection of the 
Nationalgalerie’ [tot 4/10] ❑ ‘It Wasn’t 
Us’ – Katharina Grosse [tot 10/11] 
❑ ‘Michael Schmidt – Retrospective. 
Photographs 1965-2014’ [23/8 tot 
17/1/2021] ❑ ‘Magical Soup. Media Art 
from the Collection of the 
Nationalgalerie, the Friedrich Christian 
Flick Collection and Loans’ [6/9 tot 
3/1/2021] 

Haus der Kulturen der Welt
❑ ‘A Slightly Curving Place’ – 
Umashankar Manthravadi, Padmini 
Chettur, Alexander Keefe, Farrah Mulla, 
Anurima Banerjee... [23/7 tot 20/9] 
❑ ‘Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne 
– The Original’ [4/9 tot 30/11] ❑ ‘Errata’ 
– Ariella Azoulay, Pauline Curnier Jardin, 
New Red Order... organized by Anselm 
Franke [12/9 tot 18/10] 

KINDL – Zentrum für zeitgenössische 
Kunst
❑ Nik Nowak / Lerato Shadi / Ann Oren 
[13/9 tot 21/2/2021] ❑ ‘The Invented 
History’ – Yael Bartana, Akram Zaatari, 
Nadia Kaabi-Linke, Anna Dasović, 
Zartosht Rahimi... [13/9 tot 21/2/2021] 

Kulturforum
❑ ‘Pop on Paper. Von Warhol bis 
Lichtenstein’ [tot 16/8] 

Kupferstichkabinett
❑ ‘Raffael in Berlin. Meisterwerke aus 
dem Kupferstichkabinett’ [tot 23/8] 

KW Berlin
❑ ‘I Am The Single Work Artist ‘ – 
Hassan Sharif [tot 19/7] ❑ ‘Mophradat’s 
Consortium Commissions’ – Jasmina 
Metwaly & Yazan Khalili [tot 19/7] 
❑ ‘11th Berlin Biennale for 
Contemporary Art’ [5/9 tot 1/11] 

Martin-Gropius-Bau
❑ ‘Six Songs, Swirling Gracefully in the 
Taut Air’ – Akinbode Akinbiyi [tot 19/7] 
❑ ‘The Cool and the Cold. Painting from 
the USA and the USSR 1960–1990. 
Ludwig Collection’ [tot 6/9] 
❑ ‘There’s No Such Thing as Solid 
Ground’ – Otobong Nkanga [tot 13/12] 

Neuer Berliner Kunstverein
❑ ‘Fassade: In Girum’ – Bouchra Khalili 
[tot 31/8] ❑ Monika Baer [tot 2/8] 
❑ ‘Passing one loop into another’ – 
Natascha Sadr Haghighian [tot 31/7] 

Schinkel Pavillon
❑ ‘An Elixir of Immortality’ – John 
Miller [tot 13/12] 

Tchoban Foundation Museum für 
Architekturzeichnung
❑ ‘Zeichnungen für Sankt Petersburg 
aus der Sammlung der Kunstbibliothek 
– Staatliche Museen zu Berlin’ – Jean-
François Thomas de Thomon [tot 16/8] 

Bonn

Bonner Kunstverein
❑ ‘Peter Mertes Stipendium 2019’ – 
Lotte Maiwald, Franca Scholz [18/7 tot 
23/8] ❑ ‘Duell’ – Anna-Sophie Berger 
[4/9 tot 22/11] 

Bundeskunsthalle Bonn
❑ ‘We Capitalists. From Zero to Turbo’ 
[tot 30/8] ❑ ‘State of the Arts. Video. 
Installation. Performance’ [tot 16/8] 
❑ ‘Double Lives. Visual Artists Making 
Music’ [tot 18/10] ❑ ‘Fragments from 
now for an unfinished Future. Young 
scholarship-holders of the Friedrich 
Ebert Foundation’ [tot 30/8] 
❑ ‘Fire with Fire’ – Julius von Bismarck 
[4/9 tot 24/1/2021] 

Kunstmuseum Bonn
❑ ‘Labour’ – Candice Breitz [tot 2/8] 
❑ ‘paintprintpaint’ – Martin Noël 
(1956-2010) [tot 13/9] 
❑ ‘Nur nichts anbrennen lassen. New 
presentation of the collection’ [tot 
1/7/2022] ❑ ‘Bonn Art Award 2019: 
Nico Joana Weber’ [12/8 tot 15/11] 

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
❑ ‘Apropos Papier: Plié’ – Jimmy 
Robert [tot 6/9] ❑ ‘Bildraum/Realraum’ 
– Imre Kocsis [tot 22/11] 

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ ‘Pablo Picasso. War Years 1939-1945’ 
[tot 26/7] ❑ ‘Work in Progress’ – 
Charlotte Posenenske [tot 2/8] 
❑ Thomas Ruff [12/9 tot 7/2/2021] 

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ ‘Mine’ – Simon Denny [5/9 tot 
17/1/2021] 

KAI 10 Raum für Kunst
❑ ‘Something between us’ – Stefan 
Panhans, Miriam Cahn, Warren Neidich, 
Andrea Winkler... [tot 2/8] 
❑ ‘A Long Time Short’ – Hicham 
Berrada, David Claerbout, Su Yu Hsin, 
Agustina Woodgate... [30/8 tot 13/12] 

KIT – Kunst im Tunnel
❑ ‘The Servant of Two Masters’ – Yann 
Annicchiarico [18/7 tot 8/11] 

Kunstarchiv Kaiserswerth
❑ ‘Analogien. Photographische 
Industrielandschaften, Architekturen und 
Porträts – Sammlung/SK Stiftung Kultur, 
Köln’ – Bernd & Hilla Becher, Peter 
Weller, August Sander [tot 20/9] 

Kunsthalle Düsseldorf
❑ ‘Subjekt und Objekt. Foto Rhein Ruhr’ 
[tot 16/8] 

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
❑ ‘Deferral Theatre’ – Siren Eun Young 
Jung [tot 26/7] 

Museum Kunst Palast
❑ ‘Artist, Superwoman, Influencer’ – 
Angelika Kauffmann (1741–1807) [tot 
20/9] ❑ ‘Peter Lindbergh: Untold 
Stories’ [tot 20/9] 

NRW-Forum Düsseldorf
❑ Martin Schoeller [tot 13/9] 

Essen

Museum Folkwang
❑ ‘21.lettres.a.la.photographie @gmx.
de’ [tot 8/11] ❑ ‘Dokumentarfotografie 
Förderpreise 12’ [tot 8/11] 
❑ Keith Haring [21/8 tot 29/11] 
❑ ‘Save the Love! International Posters 
against AIDS’ [21/8 tot 29/11] ❑ ‘”And 
they built that in Gelsenkirchen …” 
Architecture and Cultural Institutions in 
the Ruhr Since 1950’ [11/9 tot 10/11] 

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel/Bahnwärterhaus 
❑ ‘low’ – Hoël Duret [16/8 tot 15/11] 

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
❑ ‘Böhm 100. The Concrete Cathedral of 
Neviges’ [tot 27/9] ❑ ‘DAM Preis 2020. 
The best 26 buildings in-from Germany’ 
[tot 20/9] ❑ ‘DIE NEUE HEIMAT 
(1950-1982). A social democratic utopia 
and its buildings’ [tot 11/10] 

Frankfurter Kunstverein
❑ ‘How to Make a Paradise – Seduction 
and Dependence in Generated Worlds’ 
– Jakob Kudsk Steensen, Elisabeth 
Caravella, Fleuryfontaine, Kate Crawford 
& Vladan Joler, Keiken + George Jasper 
Stone... [tot 16/8] 

Museum für Moderne Kunst MMK
❑ ‘Frank Walter. A Retrospective’ [tot 
15/11] 

Portikus
❑ ‘Hum’ – Hajra Waheed [tot 6/9] 

Schirn Kunsthalle Frankfurt
❑ ‘Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh 
und Hesam Rahmanian’ [3/9 tot 13/12] 

Städel Museum
❑ ‘En passant. Impressionism in 
Sculpture’ [tot 25/10] 
❑ ‘Städel’s Legacy. Master Drawings 
from the Founder’s Collection’ [tot 16/8] 

Freiburg

Kunstverein Freiburg
❑ Jesse Darling [19/9 tot 1/11] 

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
❑ ‘David Hockney. Die Tate zu Gast’ [tot 
13/9] 

Deichtorhallen
❑ ‘Installations from 25 Years of the 
Falckenberg Collection’ [tot 30/8] 
❑ ‘Now! Painting in Germany Today’ [tot 
6/9] ❑ ‘Quadro’ – Kerstin Brätsch, Kati 
Heck, Stefanie Heinze, Laura Link [tot 
6/9] ❑ ‘Gute Aussichten – New German 
Photography’ [tot 30/8] ❑ ‘Recommended. 
Olympus Fellowship’ [tot 30/8] 

Hamburger Kunsthalle
❑ ‘Eight Centuries of Art. The 
Permanent Collection of the Hamburger 
Kunsthalle’ [tot 31/12/2023] 
❑ ‘Unfinished Stories. Stories from the 
Collection’ [tot 19/8/2021] ❑ ‘Mourning. 
On Loss and Change’ – Khaled Barakeh, 
Maria Lassnig, Ragnar Kjartansson, Bas 
Jan Ader, Helen Cammock... [tot 2/8] 
❑ ‘Die absurde Schönheit des Raumes. 
7 Künstler*innen vs. Ungers’ – Jan 
Albers, Sol Calero, Dana Greiner, 
Dominik Halmer, Franziska Reinbothe, 
Helga Schmidhuber, Claudia Wieser [4/9 
tot 7/3/2021] ❑ ‘Früher war schon 
immer jetzt. Malerei seit 1947 neu 
präsentiert’ [4/9 tot 5/9/2021] 

Kunsthaus Hamburg
❑ ‘Making Kin’ – Melanie Bonajo, 
Madison Bycroft, Anne Duk Hee Jordan 
[tot 6/9] 

Kunstverein Hamburg
❑ ‘Rückblick Backstage. Topologie 
zeitgenössischer Kunst’ – Gerwald 
Rockenschaub,, Maria Eichhorn, Tobias 
Rehberger, Luc Tuymans... [tot 11/10] 
❑ ‘Being laid up was no excuse for not 
making art. Humor nach #MeToo’ – 
Pipilotti Rist, Laure Prouvost, RP Kahl, 
Katrina Daschner... [tot 11/10] 

Hannover

Kestner Gesellschaft
❑ ‘Herbst im Paradies’ – Jean-Luc 
Mylayne [tot 23/8] 
❑ ‘Rauschen’ – Katinka Bock [tot 23/8] 

Kunstverein Hannover
❑ ‘Preis des Kunstvereins Hannover’ [tot 
2/8] ❑ Jon Rafman [22/8 tot 28/10] 

Sprengel Museum Hannover
❑ ‘Elementarteile. Grundbausteine des 
Sprengel Museum Hannover und seiner 
Kunst’ [tot 31/12/2021] ❑ ‘Ruhige 
Momente. Interieurs und Stillleben’ – 
Oskar Schlemmer, Anna Oppermann, 

Richard Hamilton... [tot 19/7] ❑ ‘Bäume 
/ Trees’ – Albert Oehlen – Carroll Dunham 
[tot 18/10] ❑ ‘Tektonik der Erinnerung’ 
– Christian Borchert [tot 20/9] ❑ ‘Driven 
by Distraction’ – M+M [tot 20/9] 

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
❑ ‘Dinge, die wir voneinander ahnen / 
Things we sense about each other’ [tot 
30/8] 

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
❑ ‘ZKM_Gameplay. The next level’ [tot 
30/12/2021] ❑ ‘Writing the History of 
the Future – The ZKM Collection’ [tot 
28/3/2021] ❑ ‘bauhaus.film.expanded’ 
[tot 23/8] ❑ ‘Critical Zones. 
Observatories for Earthly Politics’ [tot 
28/2/2021] ❑ ‘»Associations«. Mind 
Art-projections for »My Newspaper« 
2020. A presentation of selected works, 
interviews and contributions by Gerhard 
Johann Lischka’ [tot 26/7] 

Kiel

Kunsthalle zu Kiel
❑ Rachel Maclean [tot 6/9] 

Köln

Museum Ludwig
❑ ‘Schultze Projects #2: Avery Singer’ 
[tot 1/10/2021] ❑ ‘Mapping the 
Collection: the 1960s and 1970s in the 
United States’ [tot 23/8] ❑ ‘Ruhr 
Landscapes, 1981-83’ – Joachim Brohm 
[tot 27/9] 

SK Stiftung Kultur
❑ ‘Portraits of Modernity’ – Berenice 
Abbott [tot 6/9] 

Temporary Gallery
❑ ‘Floraphilia. Revolution of plants’ – 
Ruth Ewan, Candice Lin, Milena Bonilla, 
Beatriz Santiago Muñoz... [tot 20/9] 

Wallraf-Richartz-Museum
❑ ‘Poetry of the Sea. Dutch marine 
painting of the 17th century ‘ [tot 
11/4/2021] ❑ ‘Oil sketches from the 
Rococo’ – Carlo Carlone [tot 6/9] 
❑ ‘Love on the Edge– Trilogy II. Edvard 
Munch, Max Klinger and the drama of 
the sexes’ [tot 20/9] 

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
❑ ‘The Memory of Images – works from 
the collection’ – Käthe Kollwitz, Thomas 
Struth, Luc Tuymans, Jeff Wall... [tot 
2/8] ❑ ‘The Romantic Trail and the 
Concrete House’ – Sharon Ya’ari [tot 30/8] 

Kaiser Wilhelm Museum
❑ ‘Structuring Chance – Collection 
Satellite #5’ – Ignacio Uriarte [tot 23/8] 
❑ ‘Highlights of the 21st century 
collection’ [tot 23/8] 
❑ ‘Stay Home / Mail Art! Studio 2 / 
Creative Lab’ [tot 11/10] 

Leverkusen

Museum Morsbroich
❑ ‘1:1’ – Sigmar Polke, Sherrie Levine, 
Jürgen Klauke, Andreas Slominski... [tot 
30/9] 

Mannheim

Kunsthalle Mannheim
❑ ‘(Re)discovery – The Kunsthalle 
Mannheim from 1933 to 1945 and the 
Consequences’ [tot 4/10] 
❑ ‘Remembering: From the History of an 
Institution’ [tot 4/10] 
❑ ‘LiquiditätsAuraAromaPortfolio’ 
– John Bock [tot 1/10] 
❑ ‘Prize of the Rainer Wild Art 
Foundation: Visited by a Tiger’ – Anike 
Joyce Sadiq [tot 23/8] 
❑ ‘Collection’ [12/9 tot 1/1/2021] 

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
❑ ‘Grief and Hope’ – Andrea Bowers [tot 
25/10] 

München

Alte Pinakothek
❑ ‘Thinking of the Neue... Masterpieces 
from the Neue Pinakothek at the Alte 
Pinakothek and the Sammlung Schack’ 
[tot 31/12/2021] 
❑ ‘From Goya to Manet – the 19th 
century in the alte pinakothek’ [tot 24/7] 
❑ ‘Raphael 1520-2020’ [tot 8/11] 

Haus der Kunst
❑ Theaster Gates [tot 16/8] 
❑ ‘Brainwashed. Sammlung Goetz in 
Haus der Kunst’ [tot 30/8] ❑ ‘Capsule 
12: Monira Al Qadiri’ [tot 30/8] 
❑ ‘Capsule 11: Sung Tieu’ [tot 30/8] 
❑ ‘Shifting Perspectives’ – Franz Erhard 
Walther [tot 29/11] 

Kunstbau München/Lenbachhaus
❑ ‘Brushstrokes The art of putting the 
right color in the right spot’ [tot 
3/1/2021] ❑ ‘Radio-Activity. Collective 
Approaches to Art and Politics’ – 
Institute for Computational Vandalism, 
Jacqueline de Jong, Laboratorio P, Isa 
Genzken, Radio Papesse... [tot 13/9] 
❑ ‘It.. Matters ‘ – Sheela Gowda [tot 
18/10] ❑ ‘Slawomir Elsner in the Blue 
Rider Collection’ [tot 7/2/2021] 

Museum Brandhorst
❑ ‘Forever Young – 10 Years of Museum 
Brandhorst’ [tot 19/7] ❑ ‘Spot On: Mark 
Leckey’ [tot 31/7] ❑ ‘Books from the 
Brandhorst Collection’ [tot 20/9] 
❑ ‘Prime Suspect’ – Lucy McKenzie 
[10/9 tot 21/2/2021] 

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
❑ ‘Futuro. A Flying Saucer in Town’ [tot 
22/2/2022] ❑ ‘Two Sides of an Artist’ – 
Franz Radziwill (1895-1983) [tot 20/9] 
❑ ‘Sound of Design’ [tot 2/2/2022] 
❑ ‘Feelings’ – Jan Albers, Tracey Emin, 
Robert Morris, Rosemarie Trockel, 
Amelie von Wulffen... [tot 4/10] 
❑ ‘Ingo Maurer Intimate. Design or 
what?’ [tot 18/10] ❑ Hanne Darboven, 
Günther Förg, Sol LeWitt [tot 31/7/2021] 
❑ ‘August Sander. Sardinia 1927’ [tot 8/11] 

❑ ‘Experience in Action! DesignBuild in 
Architecture’ [tot 13/9] ❑ ‘K. H. 
Hödicke. A retrospective’ [tot 13/9] 
❑ Astrid Klein [21/7 tot 17/1/2021] 

Villa Stuck
❑ ‘Lob der Malkunst’ – Margret Eicher 
[tot 13/9] ❑ ‘Monkey Business’ – Beate 
Passow [tot 13/9] ❑ ‘Schönheit Stärke 
Leidenschaft. Die Plastiken Franz von 
Stucks in den Historischen Räumen neu 
präsentiert’ [tot 25/10] 
❑ ‘Awareness Muscle Training Center’ 
– Thierry Geoffroy [1/9 tot 20/9] 

Neuss

Langen Foundation – Raketenstation 
Hombroich
❑ Minjung Kim / Park Seo-Bo [tot 2/8] 
❑ ‘Kausalkonsequenz’ – Alicja Kwade 
[7/9 tot 18/4/2021] 

Thomas Schütte Foundation
❑ Erinna König [tot 16/8] 

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
❑ ‘Thing 1 + Thing 2’ – Cosima von 
Bonin / Claus Richter [tot 26/7] 

Neues Museum Nürnberg
❑ ‘What if ...? On the Utopian in Art, 
Architecture, and Design’ [tot 20/9] 
❑ ‘Context’ – Staab Architects [tot 
10/1/2021] 

Remagen

Arp Museum Bahnhof Rolandseck
❑ ‘Salvador Dalí und Hans Arp. Die 
Geburt der Erinnerung’ [tot 10/1/2021] 
❑ ‘Kunstkammer Rau: Dreams and 
Visions 1500-2000’ [tot 10/1/2021] 
❑ ‘The Arp Collection 2020’ [13/9 tot 
6/6/2021] 

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
❑ ‘MGKWalls: Nora Turato’ [tot 
14/2/2021] ❑ ‘Unsere Gegenwart’ – 
Clemens von Wedemeyer, Hanne Lippard, 
Forensic Architecture, Wong Ping... [tot 
6/8] 

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
❑ André Wischnewski [tot 20/9] 
❑ ‘Vertigo. Op Art und eine Geschichte 
des Schwindels 1520-1970’ [tot 23/8] 
❑ ‘Der Traum vom Museum 
‘schwäbischer’ Kunst. Das Kunstmuseum 
Stuttgart im Nationalsozialismus’ – Fritz 
Lang, Martin Sternagel, Margarete 
Depner, August Köhler, Fritz Ketz... [tot 
1/11] 

Staatsgalerie Stuttgart
❑ ‘The Bauhaus Print Portfolios’ [tot 
13/9] ❑ ‘The Whole World is Colour’ – 
Ida Kerkovius (1879-1970) [tot 13/9] 
❑ ‘Du lebst nur keinmal. Ein 
Künstlerpaar der 1960er Jahre’ – Uwe 
Lausen und Heide Stolz [tot 18/10] 

Württembergischer Kunstverein
❑ ‘Actually, the Dead Are Not Dead: 
Politics of Life – based on and produced 
in collaboration with Bergen Assembly 
2019’ [tot 23/8] 

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
❑ ‘Works’ – Barbara Kasten [tot 8/11] 
❑ ‘Zwischenwelten’ – Ulrich Hensel [tot 
8/11] 

Kunstverein Wolfsburg
❑ ‘arti 2020 – Mit Energie’ [tot 9/8] 

Wuppertal

Von der Heydt-Museum
❑ ‘Zu Lande und zu Wasser’ – Hannsjörg 
Voth, Ingrid Amslinger [tot 13/9] 

Frankrijk
Dunkerque

Frac Nord-Pas de Calais
❑ ‘Programmation estivale’ [tot 23/8] 
❑ ‘Un autre monde///dans notre monde’ 
– Dennis Oppenheim, Gilberto Zorio, 
Rodney Graham, Julien Creuzet... [19/9 
tot 14/3/2021] ❑ Claude Courtecuisse 
[19/9 tot 3/1/2021] 

LAAC – Lieu d’Art et Action 
Contemporaine
❑ ‘Coup d’oeil sur les livres d’artistes’ 
[tot 4/10] ❑ ‘Chronique d’une femme 
mariée’ – Michèle Katz [tot 25/10] 

Lens

Louvre Lens
❑ ‘Soleils noirs’ – Malevich, Reinhardt, 
Velázquez, Ribera... [tot 25/1/2021] 

Metz

Centre Pompidou Metz
❑ ‘Des mondes construits. Un choix de 
sculptures du Centre Pompidou’ [tot 
23/8/2021] ❑ ‘Indistinti confini’ – Noce, 
Giuseppe Penone [tot 11/1/2021] 
❑ ‘Frémissements’ – Susanna Fritscher 
[tot 14/9] ❑ ‘Folklore’ [tot 4/10] 
❑ ‘Le ciel comme atelier. Yves Klein et 
ses contemporains’ [18/7 tot 1/2/2021] 

Paris

Centre Pompidou
❑ ‘Phase Shifting Index’ – Jeremy Shaw 
[tot 27/7] ❑ ‘Paris!’ – Christo et Jeanne 
Claude [tot 19/10] ❑ ‘Global(e) 
Resistance’ [29/7 tot 4/1/2021] 

Centre Wallonie-Bruxelles
❑ ‘Exposition Labo_Demo #2 – Écoles 
nationales supérieures des Beaux-Arts de 
Paris et des arts visuels de La Cambre’ 
[tot 30/8] 

Fondation Cartier
❑ ‘La Lutte Yanomami’ – Claudia 
Andujar [tot 13/9] 

Fondation Louis Vuitton
❑ ‘Cindy Sherman at the Fondation 
Louis Vuitton’ [tot 31/8] 

Grand Palais
❑ ‘Noir & Blanc: une esthétique de la 
photographie. Collection de la Bibliothèque 
nationale de France’ [tot 4/1/2021] 

Jeu de Paume
❑ ‘L’élégance des formes’ – René-
Jacques [tot 4/10] 

Lafayette Anticipations
❑ Rachel Rose [tot 13/9] 

Le Bal
❑ ‘La Bête, un conte moderne de 
Yasmina Benabderrahmane’ [tot 23/8] 

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
❑ ‘La Vie Moderne. Nouveau parcours 
dans les collections’ [tot 30/9] 
❑ ‘PasséPrésent’ – Sarah Moon [18/9 
tot 10/1/2021] 
❑ Hubert Duprat [18/9 tot 10/1/2021] 
❑ ‘Je suis le rêve. Je suis l’inspiration’ 
– Victor Brauner [18/9 tot 10/1/2021] 

Musée d’Orsay
❑ ‘Au pays des monstres’ – Léopold 
Chauveau (1870-1940) [tot 13/9] 
❑ ‘James Tissot (1836-1902), l’ambigu 
moderne’ [tot 13/9] 

Musée de l’Orangerie
❑ ‘Giorgio de Chirico. La peinture 
métaphysique’ [16/9 tot 14/12] 

Musée du Louvre
❑ ‘Figure d’artiste’ [tot 5/1/2021] 

Palais de Tokyo
❑ ‘Fragmenter le monde – Partie I: 
Notre monde brûle’ [tot 13/9] ❑ ‘Le 
Grand mur’ – Kevin Rouillard [tot 13/9] 
❑ ‘L’Huile et l’Eau’ – Nicolas Daubannes 
[tot 13/9] ❑ Ulla Von Brandenburg [tot 
13/9] ❑ ‘Violent treasure’ – Futura 2000 
[tot 13/9] 

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris
❑ ‘La Force du dessin. Chefs-d’œuvre de 
la collection Prat’ [tot 4/10] 

Villeneuve d’Ascq

LaM – Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art brut
❑ ‘A Poem That Is Not Our Own’ – 
William Kentridge [tot 13/12] 

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
❑ ‘Deep/Dark/Dank’ – Ben Wheele [tot 
6/9] ❑ ‘They might stay the night’ – 
Sophie Jung [tot 25/10] ❑ ‘Feed Me’ 
– Rachel Maclean [tot 6/9] 

Mudam Luxembourg
❑ Jean-Marie Biwer [tot 30/8] 
❑ ‘Flugplatz Welt/World Airport’ – 
Thomas Hirschhorn [tot 7/2/2021] 
❑ ‘Hier, Aujourd’hui, Demain – 
Collection presentation’ [tot 6/9] 

JUNE 18 — 
AUGUST 23, 2020

Find more information on www.onomatopee.net 
Lucas Gasselstraat 2a • 5613LB Eindhoven

We follow the regulations in order to keep it safe for 
everyone visiting our exhibitions and bookshop.

Nederland
’s-Hertogenbosch

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

Galerie Mieke van Schaijk
❑ ‘ON-THE-GO’ – Alex Frost, Evelin 
Brosi & Elvis Bonier, Gino Saccone, 
Guillaume Bijl, Kasper De Vos [tot 15/8] 

Het Noordbrabants Museum
❑ ‘Between Truth and Illusion’ – Shao 
Fan [tot 18/10] 
❑ ‘Meesterwerken uit Wenen. Vlaamse 
en Hollandse meesters uit de 
Gemäldegalerie en het 
Kupferstichkabinett van de Akademie der 
bildenden Künste Wien’ [tot 6/9] 
❑ ‘En dehors des murs du palais’ – Henk 
Visch – Gijs van Lith [tot 8/11] 

Alkmaar

Stedelijk Museum Alkmaar
❑ ‘Collectie Paul Rijkens (1888-1965). 
Wiegman, De Smet, Sluijters’ [tot 1/11] 

Amersfoort

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

Museum Flehite
❑ ‘Kunst uit Noord-Nederland – Hendrik 
Nicolaas Werkman e.a. Collectie 
Niemeijer-Hidding’ [tot 2/8] 

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
❑ ‘Presentatie: Surrealisme en Cobra’ 
[tot 27/9] ❑ ‘This is Surrealism! The 
Boijmans Masterpieces’ [tot 27/9] 
❑ ‘8e Amstelveen Triënnale’ [tot 19/7] 
❑ ‘Ben Cobra. Gastcurator: Aziz 
Bekkaoui’ [31/7 tot 5/4/2021] 

Amsterdam

Allard Pierson Museum
❑ ‘Bes, kleine god in het Oude Egypte’ 
[tot 30/8] 

andriesse eyck galerie
❑ ‘MAXIMUM CALM’ – Dan Asher, 
Jakup Ferri, Hans Hoekstra, Tomoko 
Kawachi, Marijn van Kreij, Joost Krijnen, 
Rory Pilgrim, Daragh Reeves, Wieske 
Wester [tot 22/8] ❑ Rory Pilgrim [tot 
22/8] ❑ ‘Zomer Accrochage’ – Carel 
Blotkamp, Bert Boogaard, Charlotte 
Dumas, Jakup Ferri, Natasja Kensmil, 
Marijn van Kreij, Antonietta Peeters, 
Rory Pilgrim [tot 22/8] 
❑ Michael Landy [3/9 tot 31/10] 

Cargo in Context
❑ ‘On property’ – Remco Torenbosch [tot 
25/7] 
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Delft

38CC
❑ ‘Of Monsters and Men’ – Nathalie 
Djurberg & Hans Berg, Sam Hersbach, 
Elke Lutgerink [tot 30/8] ❑ ‘Growing 
Cities’ – Lara Almarcegui, Mame-Diarra 
Niang, Pim Palsgraaf [12/9 tot 1/11] 

Galerie De Zaal
❑ ‘Photography and Painting’ – Elger 
Esser, Armin Hartenstein, Hans Christian 
Schink, Anjes Adriaansens – Martina 
Sauter, Thomas Zitzwitz, Ria Patricia 
Röder, Jaap van den Ende [tot 23/8] 

Den Haag

1646
❑ ‘Continental Private Road’ – Danielle 
Dean [tot 2/8] ❑ ‘Radical Angels’ – 
Jaakko Palasvuo [11/9 tot 4/10] 

Fotomuseum Den Haag
❑ ‘De soep van Daguerre’ – Craigie 
Horsfield, Piet Zwart, Rineke Dijkstra, 
Awoiska van der Molen... [tot 1/11] 
❑ Eddy Posthuma de Boer [tot 23/8] 
❑ ‘Beer & Teddy’ – Helena van der 
Kraan [tot 1/11] ❑ ‘Being Human’ – 
William Wegman [5/9 tot 3/1/2021] 

Galerie Maurits van de Laar
❑ ‘Drawing Now’ – Martin Assig, Tobias 
Gerber, Ronald Versloot, Dan Zhu [tot 
19/7] ❑ ‘tekeningen, animaties’ – 
Susanna Inglada... [6/9 tot 4/10] 

Galerie Ramakers
❑ ‘For the Love of Art’ – Bob Bonies, 
Johan de Wit, Frank Halmans, 
Warffemius Michel Hoogervorst, 
Joncquil... [tot 25/8] ❑ ‘For The Love of 
Art – part 2’ – Bob Bonies, Frank 
Halmans, Ton van Kints, Geert Baas, 
Joncquil, Reinoud Oudshoorn, Reinier 
Lagendijk [30/7 tot 25/8] 
❑ Willy de Sauter [6/9 tot 11/10] 

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

Kunstmuseum Den Haag
❑ ‘Breitner vs Israels. Vrienden en 
rivalen’ [tot 6/9] 
❑ ‘Lucassen’ [tot 11/10] 
❑ ‘How it works’ – A.R. Penck 
(1939-2017) [tot 27/9] 
❑ ‘I am because of you’ – Navid Nuur 
[tot 18/10] 

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] 
❑ ‘VoorBeelden. Collectie Lampe en 
Plompen’ [tot 6/9] 

Nest
❑ ‘The measurement of space’ – Fred 
Sandback / Maria Barnas, Meyer-
Chaffaud, Michelle de Bruijn... [tot 2/8] 
❑ ‘A Fair Share of Utopia’ – Brook 
Andrew, Raul Balai, Simphiwe Ndzube, 
Müge Yilmaz [3/9 tot 22/11] 

Parts Project
❑ Diet Sayler & Ewerdt Hilgemann [tot 
5/9] 

Stroom Den Haag
❑ ‘Escape Room’ – Katerina Konarovská, 
Katerina Sidorova, Sarah Atzori, Martin 
Gabriel, Gijsje Heemskerk [tot 6/9] 
❑ ‘See You in The Hague’ [tot 31/12] 
❑ ‘Srebrenica is Nederlandse 
geschiedenis. Onderdeel van ‘See You in 
The Hague’’ – Bosnian Girl collectief 
(Arna Mačkić, Daria Bukvić, Emina 
Ćerimović en Ena Sendijarević) + Robin 
de Puy [tot 23/8] ❑ ‘AltVisions Festival.’ 
– Amber Oskam, Iliada Charalambous, 
Esther Kokmeijer, Ivanka Annot, Rini 
Hurkmans... [3/9 tot 5/9] 

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 22/2/2021] 
❑ ‘Theodore’s Dream’ – Mattia Denisse 
[tot 9/8] ❑ ‘Alphabetum VII. Writing 
Writing’ [29/8 tot 29/11] ❑ ‘Jack 
Segbars. Author, Platform and Spectator’ 
[14/8 tot 19/10] ❑ ‘Tote Räume’ – 
Gregor Schneider [29/8 tot 6/12] 

Diepenheim

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

Eindhoven

lxhxb
❑ ‘Narratives’ – Robbert&Frank 
Frank&Robbert [tot 22/8] 

MU
❑ ‘Worlding Worlds’ – Joanie Lemercier, 
Viviane Komati, Ian Cheng, Andrew 
Thomas Huang... [tot 30/8] 
❑ ‘Self Design Academy’ [18/9 tot 8/11] 

Onomatopee – bookshop and 
exhibition space
❑ ‘CriticALL! (un)professional everyday 
design criticism’ [tot 23/8] ❑ ‘Post – the 
poster’ [tot 23/8] ❑ ‘Residency For The 
People Quarantaine sessions’’ [tot 23/8] 
❑ ‘Bestario of anthropogenic creatures’ 
[tot 23/8] ❑ ‘’est pas une’ – Philip 
Poppek [tot 23/8] 

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] ❑ ‘A Daily Practice’ – Yael 
Davids [tot 27/9] ❑ ‘1525’ – Victor 
Sonna [18/7 tot 30/5/2021] 

Enschede

Rijksmuseum Twenthe
❑ ‘Beauty is a line’ – Picasso & Matisse 
[tot 13/9] 
❑ Ben Akkerman (1920-2010) [tot 13/9] 

Gorinchem

Gorcums Museum
❑ ‘On the move – Beweging in 
hedendaagse kunst’ – Zoro Feigl, Peter 
Zegveld, Guusje Kaayk, Henk Stallinga, 
Michiel Martens & Jetske Visser... [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] 

Nieuwe Vide
❑ ‘TMI: searching for truth in the 
post-truth era’ – Alexandra Hunts, belit 
sağ, Lyubov Matyunina, Toon Fibbe [tot 
23/8] 

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 2/8] 
❑ ‘Ik en mijzelf’ – Toon Tellegen & Ingrid 
Godon [tot 23/8] ❑ ‘Omarm me’ – 
Driver’s Seat x Aad de Haas [tot 23/8] 
❑ ‘Souvenir’ – Jan Rothuizen [tot 30/11] 
❑ ‘If then is now – muurschildering ‘ 
– Vera Gulikers [tot 24/8] 

Helmond

Museum Helmond
❑ ‘Lucas Gassel. Meester van het 
landschap’ [tot 30/8] ❑ ‘Van Ecole de 
Paris tot Cobra. Moderne en 
Hedendaagse kunst’ [15/9 tot 28/3/2021] 

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 14/2/2021] 
❑ ‘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] ❑ ‘Falling Feathers’ – Jennifer 
Tee [tot 25/10] ❑ ‘Design #5: Jólan van 
der Wiel’ [tot 3/1/2021] 
❑ ‘Mensfiguren ‘ – Rob Birza, Heringa/
Van Kalsbeek, Hanna Mobach [tot 16/8] 

Leiden

Ars Aemula Naturae
❑ ‘Ledententoonstelling’ [31/7 tot 30/9] 

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] 

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
❑ ‘Jo Coenen, 40 jaar werken in Europa’ 
[tot 4/10] 

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

Middelburg

Vleeshal Middelburg
❑ ‘Near Focus: Lili Dujourie’ [tot 2/8] 
❑ ‘Near Focus: Pipilotti Rist’ [8/8 tot 
6/9] 

Otterlo

Kröller-Müller Museum
❑ ‘Inopportune: Stage two (2004)’ – Cai 
Guo-Qiang [tot 31/8] ❑ ‘Parels uit het 
Verre Oosten’ [tot 11/10] 
❑ ‘Niet met zoveel woorden’ – Marcel 
Broodthaers, Jenny Holzer, Joseph 
Kosuth, Niels Post, Guido de Boer, Fillip 
Studios... [tot 27/9] ❑ ‘Work in Progress 
(1959-2020)’ – Ewerdt Hilgemann [tot 
8/11] ❑ ‘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 28/2/2021] 

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] ❑ ‘the total 
scab-free solidarity and performative 
silence that struck floorshows and sound 
stages from Desert to NJ coast for over 
half a year’ – Lara Almarcegui, Mercedes 

Azpilicueta, Daniel Jacoby, David 
Maroto, Falke Pisano, Victor 
Santamarina [5/9 tot 1/11] 

Chabot Museum
❑ ‘Kunst stelt alles voor. Moderne 
meesters uit de collecties van het Chabot 
Museum en Museum Boijmans Van 
Beuningen’ [tot 29/11] 

Garage Rotterdam 
❑ ‘Heavy Metal Parking Lot’ – Xavier 
Mary, Monika Stricker, Melissa Gordon, 
Richard Hamilton... [11/9 tot 8/11] 

Het Nieuwe Instituut
❑ ‘The Hoodie’ [tot 23/8] 
❑ ‘Unlocked/Reconnected. Reflecties op 
wat (t)huis is’ [tot 1/9] ❑ ‘Set Stage 
Screen: Realities of Postproduction’ [tot 
15/11] ❑ ‘Archiprix Nederland 2020’ 
[tot 4/10] ❑ ‘Lang leve de toekomst! 
Maakplek voor families’ [tot 31/12] 
❑ ‘Atelier Nelly en Theo van Doesburg’ 
[tot 11/7/2021] 

Huis Sonneveld
❑ ‘Beginselen/Basics’ – Gijs Bakker en 
K. Schippers [tot 10/1/2021] 

Joey Ramone
❑ ‘The Day After Tomorrow’ – Tudor 
Bratu, Momu & No Es, Ilke Gers, Thijs 
Ebbe Fokkens, Roi Alter... [tot 21/8] 

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 collectie belicht door 
Marwan Magroun’ [tot 10/1/2021] 
❑ ‘De Migrant’ – Anaïs López [tot 
31/12] ❑ ‘Stay Healthy (2020), 
Meanwhile I’m doing exercise (2017), 
Kapitalism (2016)’ – Paulien Oltheten 
[tot 30/8] 

TENT
❑ ‘Witte de With & TENT: Rotterdam 
Cultural Histories #17: Kunstenaars als 
stadsmakers, de casus Kaus Australis’ 
[tot 13/9] ❑ ‘The Whole World Is 
Turning’ – Adam Patterson [tot 27/9] 
❑ ‘The Visual Life of Social Affliction, 
een project van Small Axe, internationaal 
tijdschrift voor Caribische kunstkritiek’ 
[tot 27/9] 

Wereldmuseum
❑ ‘Dossier Indië. Anders kijken naar 
koloniale fotografie. Gastconservator 
Thom Hoffman’ [tot 31/12] 

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] ❑ ‘Altijd zwart-wit’ 
– Theo Gootjes [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] 
❑ ‘CoBrA. Vrijheid in kleur’ [tot 4/10] 

Sittard

Museum De Domijnen
❑ ‘Mens en dier’ – Bjarne Melgaard, 
Rineke Dijkstra, Nancy Spero, Berend 
Strik, Shinkichi Tajiri... [tot 1/9] 

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
❑ ‘Pictures from another wall. De 
collectie van Huis Marseille in De Pont’ 
[tot 23/8] ❑ ‘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] ❑ ‘De route wordt opnieuw 
berekend. Nieuwe grote presentatie van 
de collectie’ [tot 3/1/2021] 

Utrecht

Centraal Museum
❑ ‘De tranen van Eros. Moesman, 
surrealisme en de seksen’ – Johannes 
Moesman, Max Ernst, Claude Cahun, 
Leonora Carrington, Paul Kooiker, 
Viviane Sassen... [tot 16/8] 
❑ ‘Annex: Jon Rafman’ [tot 16/8] 
❑ ‘Zeven ontwerpers reageren op de 
klassiekers van Martin Visser’ [tot 1/11] 

Museum Catharijneconvent
❑ ‘Allemaal wonderen’ [tot 23/8] 

Vijfhuizen

Kunstfort bij Vijfhuizen
❑ ‘Groepstentoonstelling: Plural 
Fertilities’ [tot 26/7] ❑ ‘Naga’ 
– Roderick Hietbrink [tot 22/7] ❑ ‘To be 
announced’ – Sophie Lee [9/8 tot 13/9] 
❑ ‘Positronic Brain and Synthetic 
Memory’ – Ann Lislegaard [9/8 tot 13/9] 

Wassenaar

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

Wijlre

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

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
❑ ‘The Werner Coninx Collection’ [tot 
9/8] ❑ ‘Manor Art Award 2020’ – Denise 
Bertschi [tot 9/8] ❑ Dominic Michel [tot 
9/8] ❑ ‘Towards No Earthly Pole’ – 
Julian Charrière [5/9 tot 3/1/2021] 
❑ Martina Mächler [5/9 tot 25/10] 
❑ Rachele Monti [5/9 tot 25/10] 

Basel

Fondation Beyeler
❑ Edward Hopper [tot 26/7] 

Kunsthalle Basel
❑ ‘Bizarre Silks, Private Imaginings and 
Narrative Facts, etc. – An exhibition by 
Nick Mauss’ – Rosemary Mayer, Konrad 
Klapheck, Georgia Sagri, Megan Francis 
Sullivan... [tot 20/9] ❑ ‘Centropy’ 
– Deana Lawson [tot 11/10] 

Kunstmuseum Basel
❑ ‘Circular Flow. On the Economy of 
Inequality ‘ [tot 19/7] ❑ ‘The Incredible 
World of Photography. Sammlung Ruth 
und Peter Herzog ‘ [18/7 tot 4/10] 
❑ ‘Werke 1973–1983’ – Isa Genzken 
[5/9 tot 24/1/2021] ❑ ‘Neuzugänge aus 
der Sammlung der Emanuel Hoffmann-
Stiftung ‘ [12/9 tot 11/4/2021] 

Museum Tinguely
❑ ‘Amuse-bouche. The Taste of Art’ 
– Marisa Benjamim, Otobong Nkanga, 
Shimabuku, Andy Warhol, Tom 
Wesselmann, Elizabeth Willing... [tot 
26/7] ❑ ‘Return to Sender (Danse 
Macabre IV)’ – Pedro Reyes. [tot 15/11] 
❑ ‘ex’ – Taro Izumi [2/9 tot 15/11] 

Bern

Kunsthalle Bern
❑ ‘Dear Valérie…’ – Marc Camille 
Chaimowicz [tot 26/7] 
❑ Park McArthur [15/8 tot 4/10] 

Kunstmuseum Bern
❑ ‘Things Fall Apart. Swiss Art from 
Böcklin to Vallotton’ [tot 13/9] 
❑ ‘Tokyo–New York–Paris–Bern’ – 
Teruko Yokoi [tot 2/8] ❑ ‘Triumphant 
Scale’ – El Anatsui [tot 1/11] 
❑ ‘Growing-Blossoming-Wilting. Ernst 
Kreidolf and Plants’ [4/9 tot 10/1/2021] 

Zentrum Paul Klee
❑ ‘Jenseits von Lachen und Weinen’ – 
Klee, Chaplin, Sonderegger [tot 6/9] 
❑ ‘Living Colour’ – Lee Krasner [tot 
16/8] ❑ ‘Mapping Klee’ [5/9 tot 
24/1/2021] ❑ ‘Departure without 
Destination. Annemarie Schwarzenbach 
as photographer’ [19/9 tot 3/1/2022] 

Luzern

Kunsthalle Luzern
❑ ‘Dear Optimist’ – Philipp Hänger [tot 
2/8] ❑ ‘Planty of Love’ – Flurina Badel 
& Jérémie Sarbach [14/8 tot 19/9] 

Kunstmuseum Luzern
❑ ‘Alles echt! Werke aus der Sammlung’ 
– Urs Lüthi, Pamela Rosenkranz, James 
Welling, Sturtevant... [tot 22/11] 
❑ ‘Retrospektive: Innenausseninnen’ – 
Marion Baruch [tot 11/10] 
❑ ‘Eis’ – Andreas Züst [22/8 tot 22/11] 

St.Gallen

Kunstmuseum St. Gallen
❑ ‘Surrogates’ – Iman Issa [tot 9/8] 
❑ Siobhán Hapaska [tot 1/11] 
❑ ‘Metamorphosis Overdrive’ – Camille 
Blatrix, Simon Dybbroe Møller, Guan 
Xiao, Ilona Ruegg... [tot 20/9] 
❑ ‘L’art c’est un jeu sérieux’ – Geta 
Brătescu [tot 15/11] ❑ ‘Blicke aus der 
Zeit. Sammlungs-Perspektiven’ [tot 
25/4/2021] ❑ ‘Painting 1980 – 2020’ – 
Adrian Schiess [29/8 tot 7/2/2021] 

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
❑ ‘Women War Photographers’ – Carolyn 
Cole, Françoise Demulder, Lee Miller, 
Anja Niedringhaus, Gerda Taro... [tot 30/8] 

Kunsthalle Winterthur
❑ ‘40 Jahre Kunsthalle Winterhtur: Die 
Zukunft war Schöner – Ein kollektiver 
Rückfall in die Gute alte Zeit’ [tot 
31/12] ❑ Adrian Schiess [13/9 tot 8/11] 

Kunstmuseum Winterthur
❑ ‘Standard Deviations’ – Walead Beshty 
[tot 9/8] ❑ Carl Spitzweg [tot 6/9] 
❑ ‘100 Selbstbildnisse’ – Gerhard 
Richter [tot 4/10] ❑ Lutz & Guggisberg 
[22/8 tot 3/1/2021] ❑ ‘Pictures in 
Motion. From the Endowment Heinz E. 
Toggenburger’ [12/9 tot 15/11] 

Zürich

Kunsthalle Zürich
❑ ‘Summer of Suspense’ [tot 13/9] 

Kunsthaus Zürich
❑ ‘Schall und Rauch. Die wilden 
Zwanziger’ [tot 11/10] 

Migros Museum für Gegenwartskunst
❑ ‘Potential Worlds 1: Planetary 
Memories’ [tot 11/10] 

Museum für Gestaltung
❑ ‘Design Laboratory: Materials and 
Technology’ [tot 6/9] 
❑ ‘Énergie animale’ [tot 25/10] 
❑ ‘Norm – It’s Not Complicated’ [tot 27/9] 
❑ ‘Le Corbusier and Zurich’ [tot 29/11] 
❑ ‘Lee Miller – A Photographer 
Between War and Glamor’ [28/8 tot 
3/1/2021]

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt 
op 20 september 2020. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór
20 augustus 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 September 20th, 2020.
Please send your information before
August 15th, 2020 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

CBK Zuidoost
❑ ‘A Fair Share of Utopia’ – Claudia 
Martínez Garay, Femke Herregraven, 
Ghana ThinkTank, Nástio Mosquito, 
Marianne Nicolson [4/9 tot 22/11] 

De Oude Kerk
❑ ‘Poems for Earthlings’ – Adrián Villar 
Rojas [tot 16/8] 
❑ ‘What Is Left of the Sugar Cubes 
(2019)’ – Thierry Oussou [tot 1/9] 

EENWERK 
❑ Chae Eun Rhee [5/9 tot 5/10] 

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

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
❑ ‘On Earth – Imaging, Technology and 
the Natural World ‘ [tot 2/9] ❑ ‘Vivian 
Maier – Works in Color’ [tot 13/9] 
❑ ‘Paradisus ‘ – Mali Arun [tot 13/9] 
❑ ‘I Know How Furiously Your Heart is 
Beating’ – Alec Soth [11/9 tot 6/12] 
❑ ‘Amsterdamse meiden’ – Remsen 
Wolff [11/9 tot 6/12] ❑ ‘Foam Talent / 
Unseen Amsterdam 2020’ [19/9 tot 21/9] 

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

Galerie Onrust
❑ ‘Werken op papier’ – Toon Verhoef [tot 
15/8] ❑ Veron Urdarianu & Arnulf 
Rainer [tot 15/8] 
❑ ‘Heat ‘ – Han Schuil [22/8 tot 26/9] 

Galerie Ron Mandos
❑ ‘Changez! Art Brussels in Amsterdam’ 
– Hans Op de Beeck, Levi van Veluw, 
Ryan McGinness, Renato Nicolodi, 
Muntean/Rosenblum, Anthony Goicolea, 
Jacco Olivier [tot 16/8] 

Galerie Van Gelder
❑ ‘Wet rent wrong’ – Özgür Atlagan, Ian 
Page, Salim Bayri [tot 25/8] ❑ ‘Tell Me 
When to Stop – Schilderijen en teksten’ 
– Henry Byrne [5/9 tot 14/10] 

Huis Marseille
❑ ‘Venus & Mercury’ – Viviane Sassen 
[tot 30/8] ❑ ‘Herfst in het paradijs’ – 
Jean-Luc Mylayne [5/9 tot 22/11] 

P/////AKT
❑ Laura Hogeweg [tot 26/7] 
❑ ‘The Space Conductors Are Among Us 
II’ – Augustas Serapinas [tot 26/7] 
❑ ‘The Space Conductors Are Among Us 
III’ – Stephan Blumenschein [5/9 tot 
11/10] ❑ Laura Hogeweg [5/9 tot 11/10] 
❑ David Grønlykke [5/9 tot 11/10] 

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

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

Slewe
❑ ‘New Works’ – Martin Gerwers [4/9 
tot 10/10] 

Stedelijk Museum Amsterdam
❑ ‘Imperial Courts’ – Dana Lixenberg 
[tot 9/8] ❑ ‘Beyond The Image: Bertien 
van Manen & Friends’ [tot 4/10] 
❑ ‘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] ❑ ‘ In the Presence 
of Absence. Voorstellen voor de 
museumcollectie’ [5/9 tot 31/1/2021] 

The Merchant House
❑ ‘Of the World We Share’ – Craigie 
Horsfield [tot 20/9] 
❑ ‘The Indispensable Experience of Art 
– I: Urban Image-Jitters. Samengesteld 
door Marsha Plotnitsky’ – Dennis 
Oppenheim, Pino Pinelli, Sylvie Bonnot 
[tot 20/9] 
❑ ‘Unseen Amsterdam: André de Jong’ 
[17/9 tot 21/9] 

Van Gogh Museum
❑ ‘In the Picture’ – Vincent van Gogh, 
Edvard Munch, Charley Toorop, Paul 
Cézanne [tot 30/8] 
❑ ‘Van Gogh inspireert: Steven Aalders’ 
[tot 6/9] 

Zone2source
❑ ‘Exploded View. Artistiek onderzoek 
naar een park’ [26/7 tot 20/9] 

Arnhem

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

Machinery of Me
❑ ‘Night Hunt (Wilde Sau, Zahme Sau)’ 
– Laurence Aëgerter [tot 26/7] 

Beetsterzwaag

Kunsthuis Syb
❑ Halla Einarsdóttir [tot 31/7] 

Bergen

Museum Kranenburgh
❑ ‘Lucht’ – Roger Hiorns, Marinus 
Boezem, Marina Abramovic & Ulay, 
herman de vries, Marijke van 
Warmerdam... [tot 29/9] ❑ ‘De luchten 
van de Bergense School’ [tot 29/11] 

Breda

Club Solo
❑ ‘SOLO 27: Marjolijn Dijkman i.s.m. 
S.M.A.K. (tijdens BredaPhoto)’ [9/9 tot 
25/10] 

Stedelijk Museum Breda 
❑ ‘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] 
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Personalia

Roland Barthes (1915-1980) was auteur en literatuur-
theoreticus. Zijn verzameld werk verscheen in 2002 in vijf  
delen.

Dagmar Dirkx is schrijver en kunsthistoricus. Voor Argos 
werkt ze aan een onderzoeksproject over kunstenaarsfilm 
en -video in de jaren zeventig. 

Christophe Van Gerrewey is auteur, redacteur van  
De Witte Raaf en professor architectuurtheorie (EPFL 
Lausanne). In 2019 verschenen Choosing Architecture (EPFL 
Press) en OMA/Rem Koolhaas. A Critical Reader (Birkhäuser).

Mark Greif is essayist en medeoprichter van het tijdschrift 
n+1. Hij doceert Engelstalige literatuur aan Stanford 
University.

Sébastien Hendrickx is dramaturg, criticus, docent aan 
KASK/School of  Arts en redacteur van Etcetera. Momenteel 
werkt hij aan SUICIDE, een theatervoorstelling over het 
goede leven.

Arnold Heumakers is historicus, essayist en criticus, 
onder meer voor NRC Handelsblad. In november verschijnt 
Langs de afgrond. Het nut van foute denkers bij uitgeverij 
Boom.

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.

Matisse Huiskens is kunsthistoricus en hoofdredacteur 
van Simulacrum. Momenteel doet hij onderzoek naar de 
naoorlogse kunstwereld in Rome.

Zeynep Kubat doceert kunsttheorie aan Sint Lucas 
Antwerpen en is kernredacteur van rekto:verso.

Rudi Laermans is gewoon hoogleraar sociale theorie, 
KULeuven. Recente publicaties: Weber (Boom, 2017; met 
Dick Houtman) en Ik, wij, zij. Sociologische wegwijzers voor 
onze tijd (Owl Press, 2020).

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

Tonnus Oosterhoff is schrijver, onder meer van Op de rok 
van het universum (roman, 2015), Ja Nee (gedichten, 2017) 
en Een kreet is de ramp niet (essays, 2018). In voorbereiding: 
Het besef  een broodkruimel (roman).

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

Anton Pereira Rodriguez is assistent aan de vakgroepen 
Kunst-, Muziek-, en Theaterwetenschappen en Architectuur 
& Stedenbouw (UGent). Zijn doctoraat handelt over Jan 
Vercruysses band met Italië.

Michaël Van Remoortere is schrijver, essayist, dichter en 
filosoof. Hij publiceerde onder andere in ZINK, The Art(s) of  
Slow Cinema, photogénie, Bij Nader Inzien en Une Quarantaine.

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

Wendelien van Welie-Vink werkt als docent bij de leer-
stoelgroep kunstgeschiedenis van de middeleeuwen (UvA). 
De tentoonstelling en het boek Body Language zijn gebaseerd 
op haar onderzoek naar het lichaam in de middeleeuwen.

Maartje Wortel studeerde taal en beeld aan de Rietveld 
Academie. Ze schrijft korte verhalen en romans.

Thema’s van de komende nummers: het banale kunst-
boek, redigeren en corrigeren, Zwitserland, activisme, 
hebben en houden, ouderschap, eenzaamheid.
 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
—————————————————————————————————————————————

GREGOR SCHNEIDER 
TOTE RÄUME 29.08.2020 — 06.12.2020
—————————————————————————————————————————————

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

JACK SEGBARS AUTHOR, PLATFORM AND SPECTATOR 14.08.2020 — 19.10.2020   
—————————————————————————————————————————————

ALPHABETUM VI & VII FREE EMOJI & WRITING WRITING ONGOING
—————————————————————————————————————————————

SPINOZA AND THE ARTS CIRCLES READING AND DISCUSSION GROUP 26.07.2020 / 23.08.2020
—————————————————————————————————————————————

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

 

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 

Sterling Ruby 
A RELIEF LASHED 
+ A STILL LIFE 

18 June — 1 August 2020 

David Altmejd 
4 September — 17 October 2020 

44 rue Van Eyck | Van Eyckstraat

44 rue Van Eyck | Van Eyckstraat


