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Activisme (1)

1 het hebben van een 
actieve houding, streven 
naar activiteit

>< passivisme

2 theologie zienswijze 
waarin sterke voorrang 
wordt gegeven aan de daad 
ten koste van meditatie, 
studie en gebed

3 politiek het met alle 
mogelijke middelen 
streven naar een veelal 
politiek doel, vaak met 
buitenparlementaire 
middelen

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 
editie september 2015

Een vijftiental hoge bomen, volop in bloei, worden 
aan de overkant van de straat met een hoogte werker 
en kettingzagen traag maar efficiënt verwijderd. 
Woede en ongeloof  gaan hand in hand, ingegeven 
door het vooruitzicht op weer een recordzomer, met 
nog minder schaduw dan voorheen. Buiten verzekert 
een medewerker van het hoveniersbedrijf  dat er een 
kapvergunning is uitgereikt waartegen verzet had 
aangetekend kunnen worden, maar ondertussen is 
het te laat. De reden voor het uit de weg ruimen van de 
bomen: een ontdubbelde scheur in een keermuurtje.
 Enkel wie de twintigste eeuw nog bewust heeft 
meegemaakt, denkt er op zo’n moment reflexmatig 
aan een politicus te contacteren – niet eens een 
kennis of  een buurtbewoner, maar gewoon, bijna 
kinderlijk evident: de burgemeester, of  het hoofd 
van de groendienst. De hoop dat politici nog steeds 
een verschil maken omdat de macht hen tijdelijk 
en democratisch in handen is gegeven – het ver-
trouwen, met andere woorden, dat zij het in orde 
zullen brengen: dat lijkt een naïeve, conservatieve, 
bij momenten zelfs gevaarlijke droom. Zal die niet 
in de nachtmerrie van een autoritaire samenleving 
uitmonden? 
 Toch is het vooralsnog niet geheel duidelijk wat 
ervoor in de plaats zou kunnen komen. Met een 
extreem maar bekend reëel voorbeeld: wat gebeurt er 
wanneer het je lukt om alle politici uit het Capitool 
in Washington te verjagen, en om vervolgens je 
voeten op het bureaublad van de Voorzitter van het 
Huis van Afgevaardigden te positioneren? Of  liever: 
wat gebeurt er daarna? Of  wat betekent het om 
een nieuwe Amerikaanse regering die zopas heeft 
aangekondigd fossiele brandstoffen niet langer 
te zullen ondersteunen, bitter af  te wijzen met de 
mededeling: ‘Daar geloof  ik nu eens niks van,’ zoals 
Greta Thunberg eind april deed? Wie vaststelt dat er 
een misstand plaatsvindt – zoals gezonde bomen die 
zonder goede reden worden gekapt – en vervolgens 
nog op de werking van de traditionele politiek durft 

te rekenen, die is blijkbaar even lui als goedgelovig. 
Er waren meer dan genoeg manieren waarop ik zelf  
had kunnen handelen, die vrijdagmiddag in het 
voorbije voorjaar, door me bijvoorbeeld aan de nog 
overeind staande bomen vast te ketenen, door foto’s 
van de kaalslag te tweeten, of  door buurtbewoners 
te verzamelen en meteen een kritische massa te 
vormen en op straat te komen – niet als een groep 
brave burgers, maar als kritische activisten. Ligt de 
macht voortaan feitelijk voor het grijpen, en zou het 
juist onverantwoordelijk zijn om er geen deel aan te 
hebben? 
 In een boekbespreking uit 1932 met als titel 
‘Der Irrtum des Aktivismus’, bekritiseert Walter 
Benjamin het werk van Kurt Hiller, een Joods-Duitse, 
homoseksuele en communistische essayist die, zo 
schrijft Benjamin, ‘zich al geruime tijd publicistisch 
inzet voor een aantal hoogst wenselijke zaken: 
het vermijden van de op stapel staande oorlog, 
een nieuw seksueel strafrecht, de afschaffing van 
de doodstraf, de vorming van een links eenheids-
front’. Daar valt weinig tegen in te brengen, aldus 
Benjamin, en het heeft de auteur veel sympathie 
opgeleverd. Maar is het niet zo dat in de activistische 
kringen rond Hiller het beeld van ‘een heerschappij’ 
(Herrschaft) is ontstaan ‘dat geen politieke betekenis 
heeft, tenzij het onthult hoe zelfs de gedeclasseerde 
bourgeoisie geen afstand kan doen van bepaalde 
idealen uit de hoogtijdagen’? Auteurs als Hiller zijn 
volgens Benjamin ‘couloirpolitici […] die nog niet 
één keer toegang kregen tot de gang die naar het 
parlement leidt’. Wat ze organiseren zijn bijeen-
komsten van gelijkgestemden, en nooit leidt het tot 
‘strijd’, hoogstens tot een denken dat zuiverder en 
correcter is, en zich boven het denken van politici 
verheven weet. Uiteraard, zegt Benjamin, ‘hoe zou 
het anders kunnnen, aangezien in de politiek niet 
het privédenken doorslaggevend is, als wel, zoals 
Brecht het ooit uitdrukte, de kunst in de hoofden 
van andere mensen te denken. Of  om met Trotski te 
spreken: ‘Wanneer verlichte pacifisten proberen de 
oorlog af  te schaffen door middel van rationele argu-
menten, zien ze er gewoon lachwekkend uit. Maar 
wanneer de gewapende massa’s redelijke argumen-
ten beginnen te gebruiken tegen de oorlog, dan is het 
einde van de oorlog aangebroken.’’
 Veel van de kritiek van Benjamin op het acti-
visme blijft vandaag overeind, maar er is ook veel 
veranderd, vooral wat betreft de beschikbaarheid 
van alternatieve manieren om een maatschappij 
te organiseren, al was het maar omdat veel van die 
alternatieven in de jaren dertig nog moesten worden 
uitgeprobeerd of  zich nog in de experimentele fase 
bevonden. Is de gang die naar het parlement leidt in 
1989 niet ingestort onder het gewicht van de Muur? 
Zoals Hans Demeyer in dit nummer in zijn tekst 
over McKenzie Wark schrijft, is ‘met de val van de 
Sovjet-Unie misschien ook wel het zogenaamde Vrije 
Westen opgehouden te bestaan: vanuit concurren-
tieel oogpunt is het immers niet meer nodig om een 
democratie sociaal te houden’. In dat geval zijn er 
nog slechts buitenparlementaire middelen over om 
een politiek doel te bereiken – en wordt alles politiek, 
behalve de politiek zelf. Die omslag, die de wereld 
binnenstebuiten heeft gekeerd door van de boven-
bouw te eisen voortaan de onderbouw te dicteren in 
plaats van er zoals voordien enkel uitdrukking aan 
te geven, markeert de overgang van een hoog- of  
laatmarx isme (beschreven door Benjamin, Adorno 
en de Kritische Theorie) naar een postmarxisme (het 
bekendst vertegenwoordigd door Chantal Mouffe 
en Ernesto Laclau) dat de politieke strijd vooral in 
het veld van de cultuur wil laten plaatsgrijpen, door 
groepen van mede- en tegenstanders zo helder moge-
lijk te identificeren.
 Welke van deze twee opties het meest defaitistisch 
is te noemen, en welke vormen van vrijheid ermee 
gepaard gaan, dat blijft vooralsnog de vraag. Wie in 
de lijn van de Kritische Theorie elk individueel of  
geïsoleerd optreden ten bate van verandering als een 

‘verkeerde’ of  in ieder geval hoogmoedige stap ziet, 
hoe geëngageerd ook, gewoon omdat de maatschap-
pij en het systeem door en door slecht zijn, rekent 
nog altijd op de mogelijkheid van een revolutie of  
een radicalisering van de representatieve democratie, 
en ontslaat het individu van de loodzware last – met 
levenslange garantie op burn-out – onophoudelijk 
voor nagenoeg alles mee verantwoordelijk te zijn. 
Natuurlijk loopt precies die systeemkritiek het 
gevaar onverantwoordelijkheid of  vormen van apoli-
tiek leven aan te moedigen. En in welke mate kan je 
mensen blijven vertellen dat wat ze zelf  doen nauwe-
lijks een rol speelt? Wie daarentegen uitgaat van het 
principe dat er geen kleine of  verwaarloosbare poli-
tieke ondernemingen bestaan, en dat ‘het politieke’ 
een strijd is die we allemaal zullen blijven moeten 
voeren, in alle aspecten van het leven en hoogst-
waarschijnlijk voor altijd, die heeft eigenlijk afscheid 
genomen van het idee van een alles veranderende 
ommekeer, en zeker van de rol die politici hebben te 
spelen.
 De relatie tussen kunst en activisme lijkt daarmee 
vergeleken een geheel andere kwestie, maar komt 
eigenlijk bij dezelfde dilemma’s terecht. Kunst kan 
– binnen de autonomiegedachte waarop Adorno 
in duizenden zinnen heeft gevarieerd – enerzijds 
ontslagen worden van de plicht maatschappelijk 
te renderen en een directe ‘sociale bijdrage’ te 
leveren, juist omdat de bijdrage met die weigering 
kan samenvallen, in het garanderen van het voort-
bestaan van een samenleving waarin niet alles 
zichtbaar rendement heeft. Kunst kan anderzijds 
ook illusieloos beseffen een dergelijke functie enkel 
nog te vervullen binnen een hogelijk geprivilegieerde 
enclave die enkel nog in de herinnering deel uit-
maakt van een samenleving. Sterker nog: ‘Er bestaat 
niet zoiets als een samenleving’, om te citeren uit een 
beroemd interview met Margaret Thatcher uit 1987 
in het tijdschrift Women’s Own. ‘Er zijn enkel nog 
individuele mannen en vrouwen en er zijn families. 
En geen overheid kan iets doen tenzij door middel 
van mensen, en mensen moeten eerst en vooral voor 
zichzelf  zorgen.’ Het direct socialiseren en politise-
ren van kunst – en dus het artistiek activisme – is 
ook daar een antwoord op. Bij ontstentenis van de 
traditionele positie van kunst, die samen met een 
maatschappijmodel verdween, wordt de artistieke 
‘doelmatigheid zonder doel’ een leeg gebaar. De 
uitzonderingspositie van kunst kan dan enkel en 
alleen overleven door onterughoudend en fervent 
goed te doen – niet zozeer op esthetisch als wel op 
ethisch vlak. Waar autonome kunst zich ‘buiten’ de 
maatschappij wenst te plaatsen, plaatst activistische 
kunst zich buiten de wereld, om precies daar minus-
cuul kleine gemeenschappen te stichten. Ook hier 
blijft het de vraag welke van die twee opties het minst 
illusoir te noemen is, en welke het meest effectief.
 In dit nummer van De Witte Raaf  wordt als van-
ouds toch weer de theorie voor de praxis gezet, of  
wordt het doen in ieder geval het warme daglicht van 
het denken gegund. De vier eerste teksten gaan over 
manieren om artistiek verzet te plegen, of  eerder nog 
om verzet binnen de kunsten mogelijk te maken. 
In twee bijdragen over met name klimaatactivisme, 
al dan niet met artistieke pretenties, wordt daarna 
dieper ingegaan op effectiviteit en institutionele 
inbedding. Twee portretten, van McKenzie Wark en 
van Jean-François Lyotard, schetsen de mogelijkheid, 
als die al zou bestaan, van intellectueel activisme. 
Het nummer eindigt met twee besprekingen van 
tentoonstellingen van Luc Deleu & T.O.P. office – een 
oeuvre dat niet alleen de grenzen tussen kunst en 
architectuur tart, maar ook tussen praktijk en theo-
rie, en maatschappij en individu. Uiteindelijk is acti-
visme een etiket dat, zoals vele noties, uit de twintig-
ste eeuw stamt – niet wie we zijn is het belangrijkste, 
maar wat we zijn door wat we denken goed te doen, 
meer dan enkel voor onszelf  alleen.

 Christophe Van Gerrewey
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SAMUEL VRIEZEN

ik denk aan de leegte die we nodig hebben om  
de ingewanden van de cellen te verlaten

Asmaa Azaizeh (vertaling Nisrine 
Mbarki), Mijn puntige snavel

Vooropgesteld: als ik kans zou zien om met 
gedichten heel veel volk op de been te bren-
gen, dan zou ik er een stuk meer schrijven. Er 
is geen gebrek aan machten die moeten wor-
den tegengehouden en strijdperken die ver-
zamelde inzet vergen. Een sturend gedicht, 
een dat inspireert, activeert, richting en 
handelingsperspectief  geeft – graag. In 
onze eeuw wordt het erop of  eronder voor 
een leefbare planeet en een rechtvaardig 
bestaan. Maar een dergelijk gedicht haalt 
zijn kracht niet alleen maar uit slimme ope-
raties op woorden. Het haalt zijn kracht 
uit de politieke beweging, die niet alleen in 
het gedicht wordt opgeroepen, maar omge-
keerd zelf  het gedicht eerst mogelijk maakt. 
De beweging en het mobiliserende gedicht 
zijn elkaars levensvoorwaarde, ze anime-
ren elkaar. Mogelijk komt er ooit een situ-
atie waarin het net mijn woorden zijn die 
een dergelijke beweging nodig heeft, en zal 
ik ze dan tot mijn verrassing ook kunnen 
vinden, zoals waarheid te werk gaat. Maar 
op dit moment zie ik rondom mijn gedich-
ten alleen veel kleinere bewegingen. In het 
poëticale openingsessay van Netwerk in eclips 
(2016) spreek ik, in atoomtermen, over een 
‘kernfysica van woorden’. De bewegingen 
waar ik het daar over heb, bewegingen bin-
nen en tussen de woorden, zijn zo klein, 
snel, schijnbaar vluchtig, dat ik het gevoel 
heb ze te moeten beschermen tegen te grote 
claims. Want soms wordt mij de poëzie te 
makkelijk een grote politieke kracht toege-
dicht. De kracht om betere werelden te ‘ver-
beelden’ (maar zelden met een strategie voor 
hoe die te bereiken), om maatschappijkri-
tiek te leveren (maar niet te effectueren), 
of, metafysischer, om ons zoiets als vrijheid 
überhaupt te garanderen – de openheid van 
het Opene – de laatste Vluchtplaats binnen 
een wereld van zuivere governance. Dat alles 
is zonder twijfel politiek maar het is daar-
mee nog geen activisme. Zeker, we hebben 
schuilplaatsen nodig en verbeelding en kri-
tiek en reflectiemomenten, maar deze vie-
ringen van lyrische politiek nemen wel vaak 
de vorm aan van een eredienst der machte-
loosheid. We kunnen niet echt iets doen 
aan het onrecht in de wereld maar tenmin-
ste hebben we gedichten. Mijn oplossing – 
toegegeven, ook niet heel erg van de handen 
uit de mouwen – is hoofdzakelijk geweest om 
politieke kracht toe te kennen, niet aan het 
gedicht, maar aan, misschien, een lezer die 
zich, misschien, door het gedicht laat raken 
– en dan, misschien, iets onderneemt. Wil 
dit zelfs maar kans hebben, moet het gedicht 
niet aan effectiviteitseisen hoeven voldoen. 
Wát het precies is, welke beweging zal ont-
staan uit de ontmoeting tussen lezer en 
gedicht, wordt niet binnen het gedicht beslo-
ten. Daarom moet er iets onderbepaald blij-
ven in zelfs de meest politieke poëzie.

Deze terughoudendheid is anders dan het 
gebruikelijke liberale depolitiserende bezwaar 
tegen ‘pamflettisme’. Nee, poëzie wordt niet 
minder van politieke doelmatigheid. Vaak 
genoeg las ik fantastische, diep aangrijpen-
de poëzie die zich voor een zaak wil inzetten. 
Maar zelfs de meest directe politiek-activisti-
sche gedichten dragen als ze kracht hebben 
deze onbepaaldheid in zich. Anders konden 
we ook niet ontroerd raken door een activis-
tisch gedicht uit andere, niet langer actuele 
tijden. Ye are many, they are few: dit blijft poëti-
sche en politieke waarheid, tweehonderd jaar 
na de Peterloo Massacre. Shelleys felle aan-
klacht plus oproep tot politieke actie roept 
zowel het volk op in directe taal, als middels 
veel minder specifieke figuren. The Masque of  
Anarchy heeft personificaties en miraculeu-
ze transformaties en lofzangen op Vrijheid 
en Recht, zonder al te veel in detail te treden 
over politieke organisatie of  hoe de prijs van 
brood moet worden bepaald. Net zo: wanneer 
we zingen dat ‘reed’lijk willen over de aarde 
stroomt’, dan laten we in ons lied de vijfja-
renplannen achterwege waarin het ‘reed’lij-
ke willen’ is vervallen tot gerationaliseerde 

noodzaak. Zeker is er beweging in het gedicht 
of  het lied, en is er beweging in de groepen 
die concreet iets willen bereiken, maar het is 
niet dezelfde beweging, en willen zij elkaar 
animeren dan moet een grote tussenruimte 
overbrugd worden, een ruimte van niet-iden-
titeit die identificatie tot betekenisvolle keuze 
maakt. Dit overbruggen kan via zeer grote 
metaforen: ‘het volk’, ‘het proletariaat’, ‘de 
Revolutie’, ‘de Vrijheid’, ‘het Recht’, en het 
kan performatief: de samenkomst waarin 
wij deze tekst zingen. Zoals het klinkt in het 
Chileense politieke strijdlied El pueblo unido 
jamás será vencido (‘Het vereende volk wordt 
nooit verslagen’): Y tú vendrás marchando 
junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera flo-
recer – ook jij komt met mij meemarcheren, 
zult je vlag en lied dan zien floreren. En inder-
daad. Zing dit samen met mij en het wordt 
waar, we treden binnen in de grote metafoor 
van het verenigde volk en al zingend worden 
onze stemmen die van een reus die wel naar 
voren moet: Y ahora el pueblo que se alza en la 
lucha, con voz de gigante gritando: ¡adelante!

Maar hoe verenigd we ook worden, die meta-
forische ruimte blijft noodzakelijk als een 
interval tussen tekst en verwerkelijking, als 
wat de wederzijdse animatie levend houdt. 
Voor wat er gebeurt als we de vijfjarenplan-
nen inderdaad beginnen op te vatten als 
vervulde lyriek, zie de even hilarische als 
treurige satires van Dmitri Prigov uit de late 
Sovjettijd. Een wereld zonder dat interval is 
een vlakke, uitzichtloze wereld waarin alleen 
de plisieman nog hemelse luister kent en een 
lange wachtrij het hoogste geluk belichaamt. 
En met de val van de Sovjetunie kwam, het 
is bekend, eenzelfde uitzichtloosheid bloot 
te liggen als het principe van de westerse 
wereld, onder namen als, triomfantelijk, The 
End of  History (Fukuyama) of, depressief, 
Capitalist Realism (Fisher), de wereld voor 
welke ‘there is no alternative’ ofwel TINA 
(Thatcher). In Nederland is de grote dichter 
hiervan zonder twijfel Jeroen Mettes. Eens 
schreef  hij mij dat zijn N30 nauwelijks meta-
foren bevat. Is dat tekenend voor deze situa-
tie? Het interval is afwezig, er is geen lucht 
meer in de wereld. Mettes moest dan ook vol-
ledig inzetten op de performatieve dimensie: 
het ritme van tekst en het schrijven zelf, dat 
vooral herschrijven is geworden, de onaf-
gesloten mogelijkheid van verdere redactie 
en herneming. Minieme leegtes in de tekst, 
beletseltekens, overblijfsels van het redigeer-
proces vormen nog sporen van abstracte 
hoop op iets anders, iets onuitgesprokens, 
maar het enige wat persisteert is het aller-
meest vluchtige, het meest precaire, het 
ritme waarin Mettes het Paradijs zoekt en 
dat geheel afhankelijk is van de willekeuri-
ge welwillendheid van een lezer. Een uiterste 
vorm van verzet, maar als mobilisatie infini-
tesimaal.

Een jaar geleden werd ik getroffen door een 
vroeg gedicht van Sonja Prins, dat een ande-
re verbinding suggereert van de metafoor en 
de performance:

BIJEENKOMST

partij-
genoten.
om het begrensde woord weeft zich ’t 

schimmenrijk
van de historie
en wijder wordt het land waarin wij 

leven
eindeloos vertrouwd
de lucht, de adem van zijn grond en
warmte van zijn hart, objekten
tastbaar
in de bijeenkomst

Dit is een lofzang op de affectieve en specu-
latieve mogelijkheden van de Partij (zoals 
ook Jodi Dean die onder de aandacht heeft 
gebracht in haar boek Crowds and Party). 
In dit gedicht is de Partij geen machine in 
dienst van een metafoor die een beweging 
animeert maar ook zou kunnen verzwelgen, 
zoals gebeurd is onder het Reëel Bestaande 
Socialisme. De metaforische ruimte wordt 
hier al pratend met begrensde woorden 
gezocht, en zo wordt het land wijder en 
lang zaamaan vertrouwd. Dit is geen klaar-
liggende toekomst, maar een collectief  pro-
ject van aftasten dat alleen leeft als mensen 
ook samenkomen. De Partij is wie bijeenko-
men, spreken, en zo actief  mee weven aan 
de historie.

Misschien was ik vatbaar voor dit gedicht 
omdat ik zelf  net aan een nieuwe reeks 
was begonnen in de vorm van een aan-
spraak, en die al sprekend het land waarin 
wij leven wijder zoekt te maken. De reeks 
zal uit twaalf  exponentieel langer worden-
de gedichten bestaan, en deze spiegelen een 
eerdere reeks van twaalf  korter wordende 
gedichten. Die eerdere reeks maakt alleen 
gebruik van korte regels, kleine maar gecon-
denseerde ritmische bewegingen. In de nieu-
we reeks zijn de regels langer en gebruik ik 
eindrijm, zij het vaak met grote (en wisse-
lende) tussenruimte tussen rijmparen. In 
de teksten zoekt een ‘ik’ verbinding met een 
‘jullie’ die in een onbepaalde, verre toekomst 
leeft, en stelt vragen over wat er zou kunnen 
zijn gebeurd om ‘jullie’ wereld überhaupt 
mogelijk te maken. ‘Ik’ beweert hier dus niet 
te weten op welke manier er gemobiliseerd 
moet worden, maar hoopt tot inzichten te 
komen, intervallen te herstellen, iets te vin-
den dat de plaats kan innemen van de oude-
re grote metaforen. Dit gaat op de tast. Om 
de verbinding met het onbekende te kunnen 
denken ben ik ook mijn idee over een ‘kern-
fysica van woorden’ gaan uitbreiden met 
een verder quantumverschijnsel: non-lo-
kale verbindingen. Woorden ben ik gaan 
beschouwen als zones van verstrengeling, 
waar denkbewegingen uit het ene domein 
die in een ander domein kunnen anime-
ren. Een gedicht bevindt zich dan in een 
krachtenveld opgespannen door tegentek-
sten. Deze treden niet per se op als referen-
ties of  als citaten. Eerder bevat het gedicht 

figuren die binnen tegenteksten ook een rol 
kunnen spelen, waardoor deze op hun beurt 
het gedicht iets van hun interne dynamiek 
lenen. Vaak ben ik mij bewust van tegentek-
sten die meespelen, maar nooit van alle (van 
een woord ken je nooit de volledige context 
of  betekenis, en om te dichten is dan ook 
een basaal vertrouwen nodig in woorden). 
Een belangrijke tegentekst in deze specifieke 
reeks is het grondslagenonderzoek in de wis-
kunde en de leer van hogere oneindigheden, 
wat een onderzoek is naar de grenzen van 
zekerheid zelf. Daarbij ben ik vooral op zoek 
naar manieren om wiskundige inzichten en 
termen te gebruiken, zodanig, dat lezers in 
het geheel niets van de wetenschappelijke 
herkomst hoeven te merken. Wel wil ik de 
dynamiek van een vakgebied importeren 
naar andere concepten waar de gedichten 
óók over gaan, zoals vragen over verdeling, 
organisatie, logistiek. Het is dus ‘toegepas-
te wiskunde’, maar dan poëtisch. Dit is een 
metaforische strategie, zij het dat ik niet het 
ene onmiddellijk leesbare beeld als meta-
foor voor het andere gebruik, maar zones 
van verstrengeling aanleg en zo woorden 
en gedachten in beweging hoop te zetten. En 
is het toeval dat een van de gedichten, een 
poëtische ‘vertaling’ van Paul Cohens for-
cing-techniek, voor het eerst gepubliceerd in 
een wiskundig tijdschrift, op een opvallende 
plek de naam van een politieke partij bevat? 
Ik weet het niet zeker, maar ik vermoed van 
niet:

 F6 (de forcingtaal)

Wat zal jullie noemen hebben bewerkt, 
jullie virtuoze keus

Uit mijn afgetelde wereld, die jullie 
schuin en mogelijk doortrekken,

Barbaarse bende afvalschifters, schijn-
baar zonder norm of  naam,

Performance van het ongekende om een 
kronkelige leus

Die onaantoonbaar in alle namen, aller 
mensen dichte levens ligt te wekken

En om een nacht van onnoembare getal-
len vrij te zetten, bijeen

Te brengen wat zich door geen staat, in 
niet één stad verzamelen liet, en wat

Zal jullie naam zijn voor het schandaal 
dat ‘alle mensen’ niet mocht bestaan?

Deze tekst maakt deel uit van de bundel 
Lyrisch activisme. Nederlandstalige poëzie 
en politieke strijd sinds 1848, onder redac-
tie van Johan Sonnenschein en Kornee van 
der Haven, te verschijnen bij EPO eind 2021.

Een verbinding met toekomst

Adam Pendleton, WE (we are not successive), 2015
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Kerk, koning, kapitaal, kazerne en kroeg
De ludieke kunstenaar-activist Robert Jasper Grootveld

JANNA SCHOENBERGER

De K-Kerk

Vanaf  de lente van 1964 tot en met de zomer 
van 1965 hield Robert Jasper Grootveld 
op zaterdagavond performances voor Het 
Lieverdje, een bronzen standbeeld van een 
zorgeloze jongen op het Spui in Amsterdam. 
Hoewel elke performance uniek was en ver-
wees naar actuele gebeurtenissen, werden 
ze verbonden door terugkerende motie-
ven. De kunstenaar verscheen in een soort 
narrenkledij als een krankjorume Zwarte 
Piet: korte broeken en maillot, een hoed 
en jas; soms bracht hij verf  op die kleren 
aan en naaide nieuwe mouwen aan de jas. 
Altijd had hij make-up op, en verfde hij 
zijn gezicht zwart, en soms trok hij cirkels 
rond zijn mond of  bracht witte strepen aan 
op zijn jukbeenderen. Zijn rol was die van 
een dominee die predikte voor een publiek 
dat uit wel 150 personen kon bestaan. 
De tabaksindustrie was het belangrijkste 
mikpunt van kritiek. Grootveld beschreef  
de afhankelijkheid van massamedia van 
tabaksreclames die, zo zei hij, ‘de verslaaf-
de consument van morgen’ bediende. In 
dialogische ‘seances’ definieerde hij de 
Nederlandse samenleving allitererend als 
‘misselijk makende middenstand’. De vaste 
reactie van het publiek luidde dan ‘ugge, 
ugge, ugge’, als een rokershoestje, uitge-
sproken met de gutturale Hollandse g. Soms 
maakte Grootveld gebruik van vuur in zijn 
optredens. Op één foto zien we een branden-
de krans om de schouders van Het Lieverdje.
 Rook is een element van zijn performan-
ces en een metafoor die Grootvelds leven 
en werk samenbond. Grootveld is bekend 
geworden vanwege zijn antirookcampag-
ne en de daaruit voortkomende kunstwer-
ken, maar hij was ook een kettingroker die 
in 2009 stierf  aan de gevolgen van ziektes 
die verband hielden met zijn levenslange 
verslaving. Rook vormt de rode draad bin-
nen Grootvelds fascinatie voor consumen-
tisme (verslaafden, net als hijzelf, moesten 
wel doorgaan met het kopen van tabaks-
waren, wat symbool staat voor de behoef-
te om andere producten te consumeren), 
racisme (het roet uit de schoorsteen waar-
door Zwarte Piet zogezegd zwart gekleurd 
werd), opstandige jeugd (met name van zijn 
held Marinus van der Lubbe, en het vuur 
dat Van der Lubbe in de Rijksdag ontstak) en 
ten slotte vervuiling (het doel van zijn Witte 
Fietsenplan was om uitlaatgassen te verdrij-
ven). In Grootvelds kunst fungeert rook als 
metafoor voor het ludieke, en hij creëerde 
zo een sluier die een makkelijke interpreta-
tie bemoeilijkt – en dat geldt ook voor zijn 
persona, die hij met zorg vormgaf  in inter-
views, waarbij hij weigerde zich louter als 
kunstenaar óf  activist te presenteren.
 Grootveld zelf  situeerde het begin van zijn 
antirookcampagne in september 1961, toen 
hij getuige was hoe patiënten om sigaretten 
smeekten in een sanatorium in Amsterdam. 
Het ging hem niet om verslaving als zoda-
nig, maar om de manipulatie van de massa 
door multinationals, die gedreven werden 
door hebzucht, zonder zich te bekommeren 
om de volksgezondheid.1 De eerste stap was 
het bekladden van advertenties, die hij zag 
als kwaadaardig symptoom van de op hol 
geslagen naoorlogse economische groei. In 
een interview uit 1964 stak hij de draak 
met het ongebreidelde consumentisme in 
Nederland: ‘Wij hebben zo’n verschrikke-
lijke honger naar bromfietsen, televisietoe-
stellen en roomkloppers.’2 Reclame vormde 
de materiële weerslag van dit nieuwe con-
sumentisme. Grootveld gaf  uiting aan zijn 
onvrede en frustratie door het woord ‘kan-
ker’ – of  de letter K – op de straatreclames 
te schrijven. Soms voegde hij iets langere 
zinnetjes toe, zoals ‘Ben uw ook an de kan-
ker?’3 Woedend op de tabaksondernemingen 
en hun pogingen mensen over te halen om 
te roken en daarmee hun leven in gevaar te 
brengen, sprak hij over het werk van recla-
mebureaus als ‘massahypnose’: ‘Ik was 
gefascineerd door het fenomeen reclame: de 
herhaling van het beeld, steeds dat beeld, de 
herhaling van de reclamespreuk.’4

Grootveld zei in december 1961 over zijn 
antirookcampagne: ‘Ik hoopte daarmee het 
onderbewustzijn van de voorbijgangers te 
raken. Maar dat viel tegen, want niemand 
merkte het op.’5 Terwijl zijn bedoelde publiek 
zijn acties negeerde, merkten de tabaksbe-
drijven de graffiti wél op. Publex, het bedrijf  
dat verantwoordelijk was voor het meren-
deel van de reclameborden in het centrum 
van Amsterdam, deed aangifte tegen de kun-
stenaar. In december 1961 werd Grootveld 
gevangengezet in het Amsterdamse Huis 
van Bewaring om een gevangenisstraf  uit 
te zitten van zestig dagen op grond van een 
veroordeling wegens herhaalde daden van 
vandalisme. Grootveld besefte algauw dat 
juist vanwege het politierapport, de rech-
terlijke uitspraak en de gevangenisstraf  hij 
– ironisch genoeg – op enorm veel publiciteit 
mocht rekenen. Nota bene in zijn cel gaf  hij 
zijn eerste grote interview, dat verscheen in 
het weekblad Panorama op 27 januari 1961 
– inclusief  een lange introductie, geschre-
ven door de kunstenaar zelf. Het vernielen 
van die reclameborden was het minst ludie-
ke aan zijn acties: hij nam duidelijk stelling 
tegen de tabaksbedrijven, al werd dat dan 
afgedaan als louter polemiek. Na deze vor-
men van burgerlijke ongehoorzaamheid 
leerde Grootveld dat hij meer aandacht kon 
vergaren door absurde acties op touw te zet-
ten (die vervolgens leidden tot arrestatie), 
dan door louter agitprop te bedrijven. Zijn 
acties werden voortaan nóg ludieker. In 
februari werd Grootveld uit de gevangenis 
vrijgelaten, en hij ging op zoek naar een per-
manente locatie om zijn seances te houden, 
een voorbode van de latere ‘happenings’ in 
Nederland.
 In maart 1962 opende hij de zogeheten 
K-Kerk, ook wel bekend als de antirooktem-
pel, een pand in de Korte Leidsedwarsstraat, 
dichtbij het Leidseplein, hem ter beschikking 
gesteld door restauranteigenaar Nicolaas 
Kroese. Daar hield hij om de twee dagen 
een dienst voor rokers, door hem ‘bewus-
te Nicotinisten’ genoemd. Deze bewuste 
Nicotinisten rookten ook bewustzijnsverrui-
mende drugs als marihuana, dit op advies van 
de pseudodokter Bart Huges – een ge sjeesde 
medicijnstudent en ‘medisch adviseur’ van 
de antirookcampagne, bekend geworden 
vanwege het gat dat hij in zijn schedel boor-
de teneinde permanent high te zijn. In 1965 
zei de kunstenaar Constant over de K-Kerk 
in zijn bijdrage aan het blad van Provo: ‘En 
de enige anti-funktionele ruimte die ik tot 
dusver ontmoet heb is de anti-rooktempel 
van Robert Jasper Grootveld in Amsterdam. 
Daar wordt gespeeld en niets nuttigs bedre-
ven.’6

De ‘K’ van K-Kerk had verschillende beteke-
nissen voor Grootveld. In 1964 noemde hij 
de eerste K-woorden die hij van zijn anar-
chistische vader had geleerd: kerk, koning, 
kapitaal, kazerne en kroeg. Zijn vader was 
een aanhanger van de socialist Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis geweest, een predi-
kant die het allereerste socialistische parle-
mentslid werd, en later de partij zou verlaten 
om de basis te leggen voor het anarchisme in 
Nederland. Grootveld zei dat hij al jong van 
de vijf  K’s hoorde en dat hem geleerd werd 
zich tegen alle vijf  te keren. Mettertijd zou 
Grootveld nog andere K-woorden toevoe-
gen, ook als ze volgens de officiële spelling 
soms met een C werden geschreven, zoals: 
Kanker, Karma, Krotsjef, Kennedy, Knoeien, 
Kafka, Kabaret, Koran, Kommunisme, 
Knecht. Deze K-woorden werden op de gevel 
van de K-Kerk geschilderd, en ook nog op de 
binnenmuren van het gebouw geschreven.7 
Spelfouten zag hij niet als een probleem 
zolang de klanken in de buurt kwamen, en 
zijn onverschilligheid jegens de grammati-
ca hing samen met de door hem vastgestel-
de overeenkomst tussen de taal en de oude, 
ouderwetse maatschappij waartegen hij in 
opstand kwam; het was voer voor satire.
 Grootveld verwees in het ontwerp van de 
buitenkant van zijn tempel spottend naar 
artistieke stromingen zoals het abstract 
expressionisme. Het ontwerp van de ruim-
te en de seances waren het onderwerp van 
de film Jasper en het rokertje van Bas van der 
Lecq en Grootveld zelf, in de lente van 1962. 
In die film zien we Grootveld, gekleed in een 
witte kiel, een sjaal en baret, verf  op de gevel 
van de tempel mikken, wat doet denken aan 
Hans Namuths beroemde film van de schil-
derende Jackson Pollock uit 1950. Op een 
parodistische manier smijt hij verdunde 
verf  op de muur, waarbij Grootveld zo ener-
giek te werk gaat dat hij zichzelf  bijna als in 
een slapstick omverkegelt. Ten slotte leegt 
hij een verfpot in de richting van de tempel 
en wandelt weg. In het volgende shot zien 
we het publiek – voornamelijk passanten – 
die lachen om zijn vruchteloze pogingen om 
te schilderen. De deur van het gebouw was 
bedekt met houtplanken, die elkaar kruisten 
en overlapten en zo de letter K vormden. Het 
hout was besmeurd met dikke lagen verf; er 
was gewerkt met kwasten, en soms werd de 
verf  er gewoon op gekwakt, in de lijn van 
Robert Rauschenbergs combines of  Pollocks 
drip paintings, die al in de zomer van 1950 
te zien waren geweest in het Amsterdamse 
Stedelijk Museum.
 Het interieur van de K-Kerk, met een opper-
vlak van zo’n 46 vierkante meter, was bedekt 
met sigarettenreclames. Bezoekers kregen 

krijt uitgedeeld en werden aangemoedigd op 
de advertenties te tekenen. In de tempel lagen 
publicaties over Grootveld en zijn antirook-
campagne. Hij had een altaar gemaakt omge-
ven door asbakken vol brandende, nog niet 
gedoofde sigaretten. Hoewel het Grootvelds 
bedoeling was om ‘primitieve’ trends in de 
Nederlandse cultuur te bevragen, werden zijn 
acties vaak oppervlakkig gelezen. Een wat dat 
betreft kenmerkend verslag van de opening 
van de antirooktempel luidt: ‘Hij beschouwt 
roken als een ritus, als een hypnose van de 
sigarettenfabrikanten. Daarom wil hij het 
rookgenot ritueel bestrijden: met de primitie-
ve Afrikaanse muziek, waarvan ook medicijn-
mannen zich bedienden, in een verstikkende 
rokerige ruimte, waarin de lidmaten van deze 
tempelorde zullen gaan hoesten en proes-
ten.’8 Men stelt dat Grootvelds seances het 
midden houden tussen ernst en satire, maar 
legt geen verbanden buiten de tabaksindus-
trie om, hoewel Grootveld zelf  gezegd heeft 
dat zijn uitstap naar Afrika in 1960 aan de 
basis lag van zijn interesse in magie en hyp-
nose.9 Er werd nauwelijks een verband gelegd 
met de politiek achter zijn muziekkeuze bij de 
sceances, zijn rituele activiteiten en zijn uit-
dossing. In de catalogus van Wim Beeren bij 
de tentoonstelling Actie, werkelijkheid en fictie 
in de kunst van de jaren ’60 in Nederland (1979) 
wordt Grootvelds werk beschouwd in de con-
text van de tabaksindustrie en verslaving, en 
soms ook binnen de bredere context van het 
consumentisme. Er wordt echter niets gezegd 
over de Nederlandse koloniale geschiedenis, 
en contemporaine kwesties rond racisme en 
xenofobie.
 Jasper en het rokertje toont scènes uit een 
van Grootvelds seances. Grootveld begint 
zijn performance door dwars door een 
brandende reclameposter voor sigaretten 
te springen, als een circusleeuw door een 
hoepel vol vlammen. Daarop begint hij zijn 
preek: ‘Om te beginnen zullen we moeten 
begrijpen dat het roken een rituele dwang-
handeling is. Het rokertje komt immers uit 
de grond, uit de moeder aarde. Het wordt 
gedroogd, gefermenteerd en verwerkt tot het 
lichaam dat het sigaretje is. Het vuur komt 
erbij, het heilige vuur. De rook, de ziel van 
het lichaam stijgt omhoog.’ Dan begint het 
reciteren. Grootveld zet zijn rokershoestlied 
in, een gutturaal zingen van ‘ugge, ugge, 
ugge’. Het publiek van twintigers – min-
stens een twintigtal toeschouwers is in de 
film te zien – herhaalt de monotone letter-
grepen, sommigen beginnen lachend te 
kuchen. Grootveld vervolgt: ‘Maar om de 
geest van de verslaving te kunnen verslaan, 
moeten we de geest der publiciteit oproe-
pen. Dat doen we gewoon’, en hij zingt de 
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‘publicity song’ waarin het woord ‘publicity’ 
manisch, monotoon en a capella herhaald 
wordt. Op het einde, geheel in lijn met het 
groteske karakter van het gebeuren, roept 
Grootveld het publiek op om ‘de reclame 
weg te lachen’, waarop iedereen het ‘haha-
lied’ oftewel de ‘lachhypnose’ begint te zin-
gen. Grootveld buigt zich over een vreug-
devuur van sigaretten, dat hij uiteindelijk 
blust met op de achtergrond de geluiden van 
trommels en gezang, waarschijnlijk opgeno-
men ‘Afrikaanse ritmes’.
 Grootveld probeerde om deze ‘blusritu-
elen’ in zijn seancerepertoire op te nemen. 
Hij wilde dat de tempel continu rookte. ‘De 
bezoekers moeten in de rook zijn om het 
kwaad te beseffen. Geen struisvogelpoli-
tiek. Ik wil ze uitroken.’10 De brandweer 
hield de antirooktempel nauwlettend in 
de gaten en probeerde het publiek erop te 
wijzen dat de ruimte verre van brandveilig 
was. Toen Grootveld zijn tempel ten slotte in 
brand stak, beriep hij zich op Marinus van 
der Lubbe. Net zoals Van der Lubbe gemani-
puleerd was als pion van de nazi’s, zo werd 
Grootveld naar eigen zeggen gemanipuleerd 
door de reclamecampagnes van sigaretten-
merken. En hij mocht dan wellicht parano-
ide geweest zijn, door het roken van andere 
substanties dan tabak, hij begreep wel dege-
lijk dat advertenties dodelijk effectief  waren 
en consumenten verslaafd raakten aan een 
schadelijk roesmiddel. Het idee was zelfs om 
de tempel meermaals in brand te steken – 
opnieuw als eerbetoon aan de door Van der 
Lubbe aangestoken brand in de Rijksdag.
 De blusceremonie verliep de eerste keer 
vlekkeloos, maar liep de tweede keer minder 
fortuinlijk af. Op 18 april 1962, een maand 
nadat de antirooktempel geopend was, goot 
Grootveld benzine op een hoop zaagsel en 
zette dat in de hens. Hij had de beschikking 
over twee brandblussers en enorme emmers 
water. De eerste brandblusser was niet opge-
wassen tegen deze taak, en de tweede wei-
gerde dienst. Het lukte Grootveld niet om 
alleen die emmers water over het vuur uit 
te gieten, ze waren te zwaar voor hem. Toen 
de brandweer en politie arriveerden, werd 
Grootveld onder dwang het pand uitge-
werkt. Maar eenmaal buiten, klom hij op 
het dak en schreeuwde ‘Gedenk Van der 
Lubbe!’ tegen de menigte beneden, inclu-
sief  agenten. Ook hierin bootste Grootveld 
de beroemde Nederlandse brandstichter na: 
in Leiden was Van der Lubbe in lantaarnpa-
len geklommen om vandaar antifascistische 
toespraken te houden. De tweede bluscere-
monie kwam tot een einde toen de tempel 
tot op de grond toe afbrandde.

De witsjdokter

In 2017 verwierf  het Rijksmuseum het 
zogeheten Plakboek van Grootveld: een ver-
zameling van foto’s en krantenknipsels uit 
de periode tussen 1955 en 1963, de vroe-
ge fase van de loopbaan van de kunste-
naar. Dit plakboek biedt de context waarin 
Grootvelds favoriete persona, een krank-
jorume Zwarte Piet, zou kunnen worden 
geplaatst. Deze traditie, waarin een witte 
persoon zich zwart schminkt, en een zwarte 
krullenpruik op zet, met rode lippenstift en 
gouden oorringen, gekleed in een soort nar-
renpak, werd tot voor kort als een onschul-
dig vermaak beschouwd. De laatste tien jaar 
is daar verandering in gekomen, onder meer 
dankzij de campagne Zwarte Piet is Racisme 
van kunstenaar Quinsy Gario en dichter 
Jerry Afriyie. Er waren al eerder kantteke-
ningen geplaatst. De vroegste kritiek op 
de figuur Zwarte Piet treft men aan in een 
nummer van De Groene Amsterdammer uit 
1930. En in december 1952 wees columnist 
Jan Meijer op de racistische aard van een 
Rotterdamse winkeletalage, waarin poppen 
van Zwarte Piet in een jungle-enscenering 
optraden, waarbij ze witte reizigers kook-
ten.11

 Dat Grootveld verwees naar het Sinter-
klaas verhaal in zijn artistieke praktijk heeft 
vele redenen, maar de meest directe lijkt de 
ontwikkeling van het consumentisme na de 
Tweede Wereldoorlog te zijn, toen het geven 
van cadeaus tijdens Sinterklaas populair 
werd. Het gaat Grootveld echter niet alleen 
om een kritiek op Sinterklaas als een uitwas 
van de consumentencultuur. Wat opvalt 
aan zijn Zwarte Pietoutfit is dat die een 
overduidelijke parodie was. Zijn schmink 
was overdreven, en het pak dat hij droeg 
was versleten en oud. Zijn gezichtsuitdruk-
king en lichaamstaal waren theatraal. Soms 
droeg Grootveld naast het jasje en de zwarte 
schmink ook wat lijkt op een kapotte, gewe-
ven mand op zijn hoofd, en verschillende 
kettingen om de hals, een gemaakt van bot-
ten en een ander van wat lijkt op klauwen 
die in donker materiaal zijn verpakt, terwijl 
hij zijn ogen tot spleetjes heeft versmald en 
zijn mond openhoudt alsof  hij aan het pra-
ten of  het niezen is. Deze accessoires en toe-
voegingen maken een andere interpretatie 
van de Zwarte Pietperformance mogelijk: 
namelijk als een (vroege) kritiek op dit racis-
tische personage. De keuze van Grootveld 
om ‘primitieve’ elementen toe te voegen, 
zoals de mand, de kralen en de botten, wij-
zen erop dat het personage Zwarte Piet 
gebaseerd was op stereotypen van zwarte 
mensen. Dat verband werd letterlijk gelegd 

in het eerste optreden van Grootveld als 
(zwart geschminkte) Zwarte Piet in novem-
ber 1955, toen hij in de Amsterdamse 
grachten voer in een zelfgemaakt bootje, 
uitgerust met een houtoven en een plat dak 
boven zijn hoofd waar de bioscoopreclame-
achtige boodschap ‘Robert Jasper in De Moor 
op het vlotje een attentie voor de a.s. zater-
dag te houden collecte van het Sint Nicolaas 
Kinderfeest’ op geschreven stond. Grootveld 
speelde met stereotypen door deze karika-
turale figuur neer te zetten; hij gebruikte 
absurditeit om het belachelijke van deze rol 
te benadrukken. 
 Ofschoon het Plakboek geen doorslag-
gevend bewijs levert voor Grootvelds kri-
tische houding ten opzichte van Zwarte 
Piet, ligt het wel voor de hand dat hij, ook 
gezien zijn oeuvre en levensloop, het onder-
liggende racisme ervan aan de kaak stelde. 
Een opvallende foto – ook doordat hij niet 
bevlekt is of  slordig uitgeknipt; het gaat eer-
der om een glanzend en professioneel por-
tret – in het plakboek laat een dubbelportret 
zien van de jonge Grootveld en een zwarte 
man terwijl ze elkaar omarmen: zulke inti-
miteit is afwezig in de overige foto’s. De twee 
bevinden zich in een kamer, staren naar 
elkaar, en staan zij aan zij voor een groot 
raam, vol in het licht. Grootveld draagt een 
overhemd, een das en pantalon, zijn vriend 
is meer casual gekleed in een korte broek en 
een shirt. Onduidelijk blijft wie deze man is; 
hij is de enige man van kleur in het plak-
boek. Wellicht is de foto in Durban geno-
men, waar Grootveld bewust een kijkje nam 
in het gesegregeerde deel van de haven, 
normaal niet toegankelijk voor witte men-
sen. Wat in het oog springt is dat het dubbel-
portret van Grootveld en de man naast een 
foto is geplakt van de kunstenaar als Zwarte 
Piet, waardoor de relatie van de twee man-
nen wordt gekoppeld aan het pietenpak.
 Er is nog een document uit het plakboek 
dat verbonden lijkt te zijn met Grootvelds 
verblijf  in Zuid-Afrika, en dat wijst op de 
mogelijke relatie met een zwarte man. 
Grootveld plakte een dubbelgevouwen brief  
in het boek met de woorden ‘ndugu wa fur-
raha’ op de buitenzijde, wat zo ongeveer ‘het 
ga je goed, broer’ betekent. Het woord ndugu 
(Swahili voor ‘broer’ of  ‘kameraad’) wordt 
getranscribeerd als ‘ndoegoe’ gebruikt in 
een artikel in het plakboek over Grootvelds 
seances, als hij spreekt over de metho-
de van de herhaling en uitlegt dat hij die 
leerde door een medicijnman in Afrika te 
observeren. In het artikel wordt ‘ndoegoe’ 
gebruikt om een bezweringsceremonie te 
duiden waar een ‘magische doos’ aan te pas 
komt; precies zo’n doos verkreeg Grootveld 

in Durban en die nam hij mee terug naar 
Amsterdam.
 Het moeilijk leesbare handschrift wordt 
afgesloten met een handtekening – niet die 
van Grootveld – en het jaartal ’61’. Aan 
het hoofd van elk blad staat links ‘Retour 
aan Postbus 337 Rotterdam’, en rechts 
‘Frankering bij abonnement Rotterdam’ 
gedrukt. Het briefpapier zou afkomstig 
kunnen zijn van het (Rotterdamse) scheep-
vaartbedrijf  van het schip waarop Grootveld 
begin jaren zestig werkte. De datum en het 
briefpapier suggereren dat het vermoedelijk 
geschreven was terwijl Grootveld in Afrika 
verbleef. De tekst zelf  lijkt op een gedicht, 
waarschijnlijk een ode aan Grootveld, gezien 
een regel die boven aan het blad geschreven 
staat: ‘Opdracht aan wie wij den opwachten 
Robert Jasper ex-exhibtionist’.
 De passage suggereert een intieme (en 
mogelijk seksuele) relatie met de auteur: 
‘Als ik in zijn kruis keek/ kon ik mezelf  zien/ 
Bruin met witte ogen/ Een albino met euro-
pese gedachten/ Schuldig,/ zonder alibi/ 
Onterfd door eeuwenoude geslachten/ Er 
blijft een stille nacht wachten/ Wachtend 
op de witsjdokter’. Hoewel we niet weten 
van wie Grootveld de ode ontving, lijkt het 
wel te gaan over de (intieme) relatie tussen 
een witte en een zwarte man. We weten dat 
Grootveld seksuele relaties met mannen 
onderhield, zo had hij bijvoorbeeld geregeld 
tegen betaling rendez-vous met een ban-
kier.12 Bovenstaande tekst legt de nadruk 
op minstens een ervaren verwantschap, 
maar de auteur deelt ook schuld toe aan de 
beschrevene – Grootveld –, een schuldige 
witte man. De verhouding is niet alleen sek-
sueel, maar ook raciaal beladen. 
 Verkleed als Zwarte Piet nam Grootveld 
deel aan de eerste Nederlandse happening in 
1962, genaamd Open het graf. Ze was geor-
ganiseerd door de dichter Simon Vinkenoog, 
Melvin Clay (een acteur van het New York 
Living Theatre) en filmproducent Frank 
Stern; Vinkenoog was de draaischijf, hij 
bracht Allan Kaprows idee van de ‘happe-
ning’ naar Amsterdam. Schrijver en schilder 
Jan Cremer werkte mee aan de begeleidende 
brochure. Open het graf werd gehouden in 
het atelier van kunstenaar Rik van Bentum 
aan de Prinsengracht nummer 146, waar 
gedurende korte tijd galerie LSD-25 geves-
tigd was, vernoemd naar het psychedelische 
roesmiddel. Deelnemers aan de happening 
waren, naast Vinkenoog en Cremer, Johnny 
‘the Selfkicker’ van Doorn, Jean-Jacques 
Lebel en Grootveld, en andere alternatie-
ve figuren zoals Bart Huges. De naam Open 
het graf was een satirische verwijzing naar 
het televisieliefdadigheidsevenement Open 
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het dorp, dat enkele weken daarvoor uit-
gezonden was. De titel verkreeg een extra, 
onbedoelde betekenis doordat koningin 
Wilhelmina een dag daarvoor overleden 
was. Het atelier was bedekt met stukken 
rottend vlees en de ingewanden van runde-
ren, samen met banieren, posters, schilderij-
en en foto’s. Ter ere van de recent overleden 
Marilyn Monroe was er een urinoir versierd 
met foto’s van de actrice. In zijn voorberei-
dende aantekeningen voor de happening 
noteerde Vinkenoog als invloeden voor 
Open het graf onder meer Marcel Duchamp, 
Antonin Artaud, de filmmaker Louis van 
Gasteren en Constants New Babylon. 
 Grootveld, als Zwarte Piet optredend, 
wilde met zijn performance het ‘Marihuette-
spel’ ten doop houden: deelnemers zouden 
zoveel mogelijk overtredingen begaan door 
marihuana te bezitten, terwijl ze feitelijk 
alleen maar ‘Marihu’ bezaten en dus de poli-
tie in het ootje namen. Marihu is alles wat 
kon doorgaan voor marihuana maar het 
niet was, bijvoorbeeld gedroogde kruiden, 
stro of  zeewier. Punten werden als volgt 
berekend: 100 punten voor een arrestatie, 
50 voor een aanhouding en fouilleren, 25 
voor een staandehouding; daar gingen 10 
punten van af  indien de deelnemers toch 
ook verboden middelen bij zich droegen. 
Spelers konden 100 punten inwisselen voor 
een nieuw pakketje Marihu. (In februari ver-
diende Grootveld samen met kameraden een 
recordaantal punten toen in Dendermonde, 
op weg naar een tentoonstelling van de kun-
stenaar Fred Wessels, zijn auto door de poli-
tie doorzocht werd. De Belgische agenten 
vonden eikenbladen, weidegras en katten-
kruid.)
 In de brochure die voor de gelegenheid 
van Open het graf verscheen, zei Grootveld 
over zijn aankleding: ‘In het kader van 
Amsterdam Magisch centrum is Klaas aan 
mij verschenen. Ik ben nu een knecht van 
hem geworden, een Zwarte Piet, en ik ga 
van hem getuigen, het hele jaar door, want 
hij is een wonder. Hij brengt de stuff  uit 
Spanje, is de goedheid zelf  en ik ben dol op 
een babydoll.’ Er zitten verschillende lagen 
in deze passage. Grootveld gebruikt het 
woord ‘stuff ’, en daarmee de Engelse beteke-
nis: Sinterklaas brengt spullen en cadeaus. 
Het woord is ook straattaal voor marihu-
ana, al kan het in de context van Open het 
graf ook naar Marihu verwijzen. Dat was 
vermoedelijk ook de bedoeling. 
 Daarnaast maakte Grootveld een grap 
over het verlangen naar een pop, een ‘baby-
doll’ – opnieuw gebruikt hij hier een Engelse 
term – en dat kan twee betekenissen heb-
ben. Het verwijst ten eerste naar een popu-

lair Sinterklaasliedje over een kind dat een 
pop van de Sint krijgt, volgens de conventies 
van de tijd een gegenderd cadeau.13 Het ver-
wijst echter ook naar Grootvelds persoon-
lijke geschiedenis van travestie, en daar-
mee zijn indirecte kritiek op (Nederlandse) 
conventies. Een ‘babydoll’ is een jurkje met 
een hoge taille en korte mouwen of  zelfs 
zonder mouwen, met daarbij een wijd val-
lende rok, maar ook een soort negligé (die 
Grootveld heel soms droeg). Vragen om een 
‘babydoll’ ligt in de lijn van zijn zelfgescha-
pen persona: het kledingstuk zou een aan-
vulling op zijn garderobe zijn. Het plakboek 
bevat een pagina waarop Grootveld te zien 
is in een korte, door hem omhoog gehou-
den ruitjesjurk boven twee lagen vrouwelijk 
ondergoed: een grote, ouderwetse bollende 
witte onderbroek en een veel kleiner slip-
je. Hij voegde er panty’s, handschoenen en 
een douchemuts aan toe, alsook make-up. 
Wellicht dacht Grootveld aan een dergelijke 
babydoll, of  wilde hij deze vervangen door 
het Sinter klaas cadeau.
 Grootvelds taalgrapjes, op de rand van 
het absurdisme, gecombineerd met zijn 
toon van vermoorde onschuld, boden aan 
de goede verstaander de mogelijkheid om 
het consumentisme kritisch te bezien, maar 
ook verder te denken over zaken als racis-
me en gender. Duidelijk is dat de kritiek op 
Zwarte Piet het publiek destijds niet opviel, 
en dat onderzoekers er later geen oog voor 
hadden. Het blijft de vraag of  Grootveld het 
personage Zwarte Piet bewust bekritiseerde, 
maar er is in ieder geval een voorbeeld van 
een figuur uit de alternatieve scene, een ken-
nis van Grootveld, die zich er expliciet tegen 
heeft uitgesproken. In Ik Jan Cremer Tweede 
Boek (1966) bespreekt de auteur de cultu-
rele sfeer van de jaren zestig, en een deel 
is gewijd aan Open het graf. Cremer noemt 
Zwarte Piet een ‘slaaf ’ en vraagt zich af: 
‘moeten wij dat al meteen in zo’n onschul-
dig klein kinderhoofdje stampen?’14 Cremers 
boeken waren controversiële bestsellers, en 
hij werd afgekraakt door de literaire kritiek, 
maar zijn stellingname over Zwarte Piet 
werd buiten beschouwing gelaten. Geen 
wonder dus dat Grootvelds satirische versie 
voor kennisgeving aangenomen werd door 
zijn publiek.

Noten
 1  De eerste rapporten over de gevaren van roken 

werden in Nederland in 1957 gepubliceerd. 
Gezondheidsorganisaties hadden al langer 
gewaarschuwd voor de risico’s. Zie Joop 
Bouma, Het rookgordijn. De macht van de 
Nederlandse tabaksindustrie, Amsterdam, L.J. 
Veen, 2001.

 2  Henk J. Meier, ‘Heer geef  mij een sigaret’, Ratio, 
april 1964.

 3  Een vergelijking zou kunnen worden gemaakt 
met de Franse kunstenaars Jacques de la 
Villeglé en Raymond Hains, wier werk, 
gebaseerd op losgescheurde advertentielagen, 
omschreven is als décollage. Grootvelds acties 
reageerden op een soortgelijke manier op het 
economische wonder in het naoorlogse 
Europa. Zowel de Franse kunstenaars als 
Grootveld werkten op straat, niet in een atelier, 
en bezondigden zich aan vandalisme. In 
tegenstelling tot de Fransen sprak Grootveld 
nooit in termen van kunst over zijn werk, en hij 
stelde de bekladde advertenties niet tentoon. 
Integendeel zelfs: hij nam nadrukkelijk afstand 
van traditionele kunstinstellingen en bleef  een 
outsider. Zie ook: Benjamin Buchloh, ‘From 
Detail to Fragment. Décollage Affichiste’, 
October, nr. 56, 1991, pp. 98-110. Grootveld 
kan ook gezien worden als voorloper van de 
straatslogans van de Situationistische 
Internationale, in mei 1968, en van feminis-
tisch activisme op billboards. 

 5  Eric Duivenvoorden, Magiër van een nieuwe tijd. 
Het leven van Robert Jasper Grootveld, 
Amsterdam, Singel Uitgeverij, 2009, p. 180. 
Duivenvoorden verwijst naar een artikel in de 
Haagse Post van 16 december, 1961. De 
biografie van Eric Duivenvoorden is van 
onschatbare waarde voor het onderzoek naar 
Grootveld.  

 6  Constant en Roel van Duijn, ‘New Babylon’, 
Provo, 28 oktober 1965, pp. 6-8. Constant 
brengt de K-Kerk in verband met zijn eigen 
werk aan New Babylon. 

 7  In 1961stelde Grootveld een absurde 
advertentie samen voor de ‘Kanker Klux Klan’, 
die tegen het ‘Zwarte Teer’ zou vechten.

 8  ‘Tempel der Nicotinisten geopend’, De Waarheid, 
19 maart, 1962.

 9 Een centraal element in Grootvelds optredens is 
de ‘magische’ doos die hij in Durban, 
Zuid-Afrika heeft verworven terwijl hij daar op 
een vrachtschip werkte, op weg naar 
Oost-Afrika, van december 1960 tot maart 
1961. Grootveld beweerde dat de doos (en zijn 
inhoud) gebruikt werd om de geest van 
sigarettenrook te weren. In een onderschrift bij 
een foto van Grootveld in de tempel valt te 
lezen dat hij zijn gezicht bij voorkeur 
‘Afrikaans’ verfde. Hij lijkt te spelen met de 
vooroordelen en stereotypen van zijn publiek, 
maar zijn eigen positie blijft in het ongewisse. 
De figuur van de Afrikaanse ‘medicijnman’ 
gebruikte hij als voorbeeld in zijn performan-
ces. Net als bij zijn dubbelzinnige benadering 
van georganiseerde religies, parodieerde en 
emuleerde hij de buitenlandse sjamaan.

 10  Hans Verhagen, ‘K-Kapel van Robert Jasper: 
Vreemd vermaak in de bijt van het plein’, 
Algemeen Dagblad, 31 maart, 1962.

 11  Jop Euwijk en Frank Rensen, De identiteitscrisis 
van Zwarte Piet, Amsterdam/Antwerpen, Atlas 
Contact, 2017, pp. 85-86. Het werk van 
Euwijk en Rensen is van grote waarde geweest 
om vroeg verzet tegen Zwarte Piet in kaart te 
brengen.

 12  Duivenvoorden legt uit dat Grootvelds seksuele 
voorkeur fluïde was. De 25 gulden die hij 
ontving van de bankier besteedde hij aan 
prostitueebezoek. Op. cit. (noot 5), p. 64.

 13  De passage uit het Sinterklaasliedje: ‘O, kom er 
eens kijken/ wat ik in mijn schoentje vind/ alles 
gekregen/ van die beste Sint!/ Een pop met 
vlechtjes in het haar/ een snoezig jurkje kant 
en klaar/ drie kaatseballen in een net/ een 
letter van banket’.

 14  Jan Cremer, Ik Jan Cremer Tweede Boek, 
Amsterdam, De Bezige Bij, 2008 (1966), p. 66.
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SVEN LÜTTICKEN

Ter nagedachtenis aan Thomas Elsaesser

This Makes Me Want to Predict the Past is een 
zwart-witfilm van Cana Bilir-Meier, met 
een voice-over die de titel en de regel ‘This 
makes me want to remember the future’ uit-
spreekt, samen met tal van andere varian-
ten op ‘This makes me want to…’ – ontleend 
aan de reacties op YouTube bij Childish 
Gambino’s hit Redbone.1 Bilir-Meiers korte 
film toont een jonge vrouw rond en in het 
shoppingcentrum in München waar negen 
mensen werden vermoord tijdens een racis-
tische aanslag in 2016; in totaal hebben in 
Duitsland sinds 1990 meer dan tweehon-
derd racistische moorden plaatsgevonden. 
Er staat inmiddels een Denkmal net buiten 
dat centrum, tegenover de elektronicaketen 
Saturn, en van dat monument zijn donkere 
en korrelige beelden te zien in de film van 
Bilir-Meier.
 Door middel van foto’s en nagespeelde 
scènes verwijst de film daarnaast naar een 
toneelstuk uit 1982 over ‘gastarbeiders’ uit 
1982, getiteld Düşler Ülkesi, opgevoerd met 
medewerking van de moeder van de kun-
stenaar. Hoewel de film vertoond wordt als 
digitale video, werd This Makes Me Want 
to Predict the Past opgenomen op Super 8, 
wat niet zozeer voor een aura van tijdloos-
heid zorgt, als wel de indruk geeft uit de tijd 
geworpen te worden. De film heft de chro-
nologie als zodanig niet op, maar wekt wel 
de indruk dat de pijl van de tijd omkeerbaar 
kan zijn. Het verleden heeft de neiging om al 
te voorspelbaar te zijn; of  toch niet? Stel dat 
er historische genealogieën opgediept kun-
nen worden die de conventionele verhalen 
en de vaste vormen van herdenken doorbre-
ken. En stel dat de toekomst, op haar beurt, 
nu al herinnerd kan worden, zelfs al her-
dacht, als een toekomst van ongelijkheid, 
onderdrukking, moord en bloedbaden.
 Hedendaagse kunst wordt gekenmerkt 
door een diepgaande interesse in his-
toriografie en alternatieve vormen van 
geschied schrijving, een interesse ook in het 
geheugen en in herdenkingen – én in de 
dekolonisatie van het institutionele geheu-
gen.2 Ik wil deze zaken via een omweg the-
matiseren, door opnieuw naar een aantal 
literaire en cinematografische oeuvres en 
praktijken uit de jaren zestig en zeventig te 
kijken. Het gaat hier om Europees en (min 
of  meer) Duits werk van veelal mannelij-
ke en (tot op zekere hoogte, in zekere mili-
eus) canonieke schrijvers en/of  filmmakers. 
Dat mag een enigszins conservatieve keuze 
lijken, maar ik hoop aan te tonen dat het 
werk in kwestie juist nu belangrijk is, als we 
tenminste oor hebben voor anachronisti-
sche weerklanken van en inbreuken op de 
canon. In het West-Duitsland van de jaren 
zestig en zeventig betwisten kunstenaars als 
Peter Weiss en Alexander Kluge de Koude 
Oorlog consensus door terug te grijpen op 
de avant-garde uit de jaren twintig en der-
tig, en de daarbij behorende debatten over 
autonomie en politiek activisme – debat-
ten die op het scherpst van de snede wer-
den gevoerd terwijl het fascisme triomfeer-
de. Die historische praktijken en discussies 
hadden een enorme resonantie in de jonge 
Bondsrepubliek Duitsland, waar de ver-
drongen herinnering aan het nazisme en 
de Holocaust rondspookte – mij interesseert 
de wijze waarop die naoorlogse werken en 
debatten de horizon van het heden zouden 
kunnen verruimen.

Een permament Pergamon

In 1965 werd het toneelstuk Die Ermittlung 
van Peter Weiss opgevoerd in zowel West- 
als Oost-Duitsland; datzelfde jaar ver-
scheen het in een Nederlandse vertaling 
als Het onderzoek. Weiss had zich in 1939 in 
Stockholm gevestigd en was actief  in zowel 
de culturele als de intellectuele kringen van 
beide landen. Zijn waarschijnlijk belang-
rijkste forum werd hem geschonken door de 
West-Duitse uitgeverij Suhrkamp, waardoor 

hij toegang kreeg tot het liberale en linkse 
medialandschap waar die uitgeverij zo’n 
belangrijk rol speelde. Weiss condenseerde 
voor Het onderzoek de Auschwitz processen 
in Frankfurt tot een gesproken ‘oratorium’ 
in elf  ‘zangen’ waarin getuigen een huive-
ringwekkend beeld schetsen van het leven, 
of  liever gezegd het overleven in het ver-
nietigingskamp, inclusief  de eigen gedwon-
gen betrokkenheid bij dat necropolitieke 
systeem. Indien je het stuk opvat als een 
documentaire, dan spreekt Getuige 3 voor 
de auteur wanneer hij – in de ‘Zang van de 
overlevingskansen’ – vertelt dat zowel bewa-
kers als gevangenen deel uitmaakten van 
het systeem, dat ze bovendien een culture-
le achtergrond deelden en gevochten had-
den voor dezelfde natiestaat – tot sommigen 
van hen ‘benoemd’ werden tot gevangenen 
in plaats van bewakers. Het onderzoek is een 
zorgvuldig gecomponeerde enscenering van 
het proces, die het theater verandert in een 
schilleriaanse moralische Anstalt, een morele 
instelling, zij het met een brechtiaans-poli-
tieke twist. Het kamp voelde vreemd genoeg 
als thuis, zo benadrukt Getuige 3, als een 
voortzetting van de samenleving die er de 
ontstaans voorwaarde voor was; dit zou 
opnieuw kunnen gebeuren, zeker in de ‘effi-
ciëntere’ instituties van de toekomst.3

 Weiss laat het rituele ‘dat nooit meer’ 
voor wat het is en richt zich op de structu-
rele tegenspraken én de continuïteit van het 
kapitalisme, dat min of  meer in een stabiele 
fase was beland tijdens de Koude Oorlog, zij 
het ten koste van de neokoloniale proxyoor-
logen in de ‘Derde Wereld’. In 1967 nam hij 
in Stockholm deel aan het Russelltribunaal 
over de Vietnamoorlog. Was Het onderzoek 
een theatrale enscenering van een proces, 
dan zou je het Russelltribunaal kunnen 
zien als een theatrale repetitie van toekom-
stige rechtspraak, dat wil zeggen een daad-
werkelijk proces met juridische implica-
ties.4 Dit was trial by media, maar dan als 
een vorm van Gegenöffentlichkeit, een alter-
natieve vorm van openbaarheid. In Harun 
Farocki’s televisiedocumentaire Zur Ansicht: 
Peter Weiss (1979) haalt de schrijver herin-
neringen op aan zijn bezoek in 1968 aan 
Vietnam, en hij vertelt welke invloed de 
strijd van de Vietnamezen had op zijn eigen 
kunstbegrip en op het ontstaan van zijn 
monumentale driedelige roman Die Ästhetik 
des Widerstands – De esthetica van het verzet. 
Weiss ontdekte dat cultuur deel was van het 
dagelijkse leven in Vietnam tijdens de oor-
log, zelfs gedurende bombardementen; altijd 
wel was er een poëzielezing of  een theater-
groep die een stuk opvoerde. Dit moge dan 
een romantisch-productivistische fantasie 
zijn, een avant-gardistische wensdroom van 
een westerse schrijver – het ligt echter in de 
lijn van een algehele problematisering van 
institutionele ‘autonome kunst’, die deel uit 
was gaan maken van de ideologie van de 

Koude Oorlog, een unique selling point van 
het Vrije Westen.
 Rond 1968-1970 grepen veel kunstenaars 
en theoretici terug op Brecht, Benjamin, 
Tretjakov en Heartfield om een neoproduc-
tivistisch, avant-gardistisch-transforma-
tief  begrip van kunst te ontwikkelen: kunst 
als een motor van culturele revolutie in het 
kader (en in dienst) van een sociale en poli-
tieke revolutie. Weiss, die deel uitmaakte 
van deze kringen, werd aangestoken door 
de koorts van de revolutie.5 Maar tegen de 
tijd dat het eerste deel van De esthetica van 
het verzet verscheen, in 1975, kon de situa-
tie in het Westen al niet meer (proto)revolu-
tionair worden genoemd, laat staan dat de 
guerrillatactieken uit het mondiale Zuiden 
naar Europa konden worden getransplan-
teerd. De esthetica van het verzet vond veel 
weerklank omdat het allesbehalve sloga-
nesk was, en omdat het nauwgezet het falen 
in kaart bracht van de antifascistische link-
se voorhoede van de jaren dertig. De roman 
kiest zeker partij, maar de betrokkenheid 
geldt eerst en vooral het geheugen zelf; het 
boek levert een materialistische Gedächtnis-
arbeit die de dialectiek in beweging probeert 
te houden en de toekomst open – ondanks 
alle nederlagen, zelfdodingen en genocides. 
 De verteller in de roman is een plaatsver-
vanger van de auteur. Weiss was de zoon 
van een Hongaars-Joodse fabrieksdirec-
teur, als jongeman had hij in de jaren der-
tig voor een leven als kunstenaar gekozen 
– en was in dat proces geproletariseerd. De 
ik-verteller van Weiss is echter proletari-
er van geboorte; hij en zijn kameraden zijn 
arbeiders die zichzelf  proberen bij te scho-
len, het zijn fervente lezers die voortdurend 
met elkaar in discussie gaan. In het beroem-
de eerste tekstblok zien we de kleine groep 
het Pergamonmuseum in nazistisch Berlijn 
bezoeken, op 22 september 1937, om daar 
het Pergamonaltaar te bestuderen en te 
bespreken, met name het fries met daarop de 
strijd van de goden tegen de Giganten, een 
aangrijpende allegorie op de overwinnin-
gen van de heersers van Pergmanon, van 
de ‘triomf  der aristocraten over een mix van 
aardse volkeren’.6 De eerste pagina’s bevat-
ten een ekfrasis die de mythische taferelen 
naar het antagonistische heden haalt. De 
hellenistische Pathosformeln belichamen een 
transhistorische gebeurtenis die het princi-
pe van de geschiedenis zelf  bevat: het fries 
toonde aan arbeiders iets anders dan aan 
een bourgeois of  fascistisch publiek, name-
lijk een permanente klassenstrijd. Met zijn 
linkse lezing van het fries intervenieerde 
Weiss vanzelfsprekend ook in de receptie-
geschiedenis van dit monumentale werk, 
dat na opgraving en transport, begin jaren 
tachtig van de negentiende eeuw, tentoon-
gesteld werd in de hoofdstad van het nieu-
we Duitse rijk, en vanaf  1930 in het daar-
toe gebouwde Pergamonmuseum. Aan het 

einde van de Tweede Wereldoorlog werd 
het verplaatst naar de Sovjet-Unie, waarna 
het in 1958-1959 werd gerestitueerd aan 
het Pergamon museum, dat ondertussen 
in de DDR lag. Op die plek in Berlijn, in het 
herenigde Duitsland, bevindt het zich nog 
steeds, ondanks herhaalde oproepen tot res-
titutie aan Turkije.7

 Latere blokken van Weiss’ roman bevat-
ten verschillende uitweidingen over Griekse 
mythologie, over antieke en moderne kunst, 
en over de ideologische instrumentalisering 
van kunst en de emancipatoire kracht van 
studie en kennis: ‘Ons studeren was van 
meet af  aan verzet.’8 De inhoud van De esthe-
tica van het verzet is gevormd door haar histo-
rische context, met name de poging om in de 
jaren dertig een antifascistisch ‘Volksfront’ te 
vormen, toen de vanuit Moskou aangestuur-
de Komintern coalities en allianties aanging 
met sociaaldemocraten en andere linkse par-
tijen. Steeds weer wordt getoond hoe groot 
de moeilijkheden hierbij waren, en hoe diep 
de historische wortels daarvan reikten; op 
een gegeven moment wordt de fatale tegen-
stelling tussen anarchisten en communisten 
in de Spaanse Burgeroorlog teruggevoerd tot 
de tegenstelling tussen Bakoenin en Marx, 
en de breuk binnen de Eerste Internationale. 
En hoewel dit project gedoemd was om in 
politieke zin te mislukken, is het in intellectu-
eel opzicht heel vruchtbaar gebleken voor al 
die arbeiders die weigeren doctrinaire ideo-
logen te worden: ‘Het uitvechten van tegen-
stellingen, ruzies, was wat tussen ons een-
heid had gesmeed. Afwijzingen, problemen 
waren voorgekomen, maar ook leefde altijd 
wederzijds het streven om als goede dialecti-
ci een acceptabel evenwicht te zoeken. Zoals 
botsende meningen, these en anti these, 
nieuwe ideeën lieten ontstaan, ontstond ook 
elke handeling uit een conflict van strijden-
de actoren.’9 Dit is meteen ook een toepas-
selijke omschrijving van de discussies over 
kunst die in de loop van De esthetica van het 
verzet worden gevoerd, waarin, om een voor-
beeld te noemen, de sprekers een verschillend 
standpunt innemen over het modernisme. 
Hield de autonomisering van moderne kunst 
een weigering in om politieke verantwoor-
delijkheid te nemen? ‘[H]oe breidellozer het 
geweld, des te inniger de contemplatie.’10 
Beriepen moderne kunstenaars zich op 
hun artistieke onafhankelijkheid om zo de 
heersende machten te blijven dienen, ogen-
schijnlijk zonder vuile handen te maken? 
Tegenover die argwaan opperden sommigen 
dan weer dat de aanvallen van de nazi’s op 
moderne kunst aantoonden dat de moder-
ne schilderkunst (genoemd worden Ernst, 
Klee, Kandinksy, Schwitters, Dalí, Magritte) 
beschouwd kon worden als een ‘demonta-
ge van visuele vooroordelen’, een daad van 
esthetische sabotage met vergaande politie-
ke implicaties.11

 Zowel met betrekking tot de kunsten als 
tot andere zaken maakt de verteller van 
Weiss een onderscheid tussen de van hoger-
hand voorgeschreven partijlijn en de reali-
teit in het veld, waar de activistische arbei-
ders minder consistent zijn en geneigd zijn 
tot twijfel en generositeit – zelfs nog als de 
situatie in de Spaanse Burgeroorlog rap 
verslechtert en Stalins showprocessen in 
Moskou plaatsvinden, waar voormalige 
helden van de Revolutie en de Sovjet-avant-
garde veroordeeld worden en monddood 
gemaakt, en onzekerheid en angst om zich 
heen grijpen. Majakovski’s zelfmoord leidt 
tot grote bezorgdheid. En toch: doordat de 
grote kapitalistische democratieën druk 
bezig zijn Hitler naar de mond te praten of  
hard roepen ‘neutraal’ te willen blijven, 
schijnt de partij het laatste bolwerk tegen 
het fascisme te zijn. ‘Wij verwachten een 
wereldoorlog, dan mag geen woord dat ik 
zeg twijfel doen ontstaan aan mijn absolu-
te loyaliteit aan de gekozen strategie.’12 Er is 
geen gebrek aan voortekenen, bijvoorbeeld 
in een passage over de omineuze geluiden 
over de Anschluss op de radio: ‘We kregen in 
deze nacht voor het eerst door tot hoe ver 
in de toekomst de oorlog zou gaan duren.’13 
Dan, als het Volksfront oftewel het Frente 
Popular in Spanje implodeert, komt het deels 
verdrongen bewustzijn van het onvoorstelba-
re aan het oppervlak, namelijk dat de oorlog 

Cana Bilir-Meier, This Makes Me Want to Predict the Past, 2019

Het verleden voorspellen
Een proleptische esthetica van verzet



De Witte Raaf  – 211 / mei – juni 2021 8

al verloren is (of  dat dit ene hoofdstuk van 
deze aanhoudende oorlog verloren is), omdat 
de Sovjet-Unie, in staat van belegering, op het 
punt staat haar steun in te trekken. 
 Dit zijn momenten van prolepsis: de ver-
teller en andere personages zien de catas-
trofe aankomen omdat ze weten dat ze 
er al middenin zitten.14 Het literaire stijl-
middel van de prolepsis biedt een vooraf-
schaduwing van wat staat te gebeuren, 
vooruitlopend op de chronologie van de 
gebeurtenissen; je zou het een flashforward 
kunnen noemen. Het proleptische tijdsver-
loop van De esthetica van het verzet is ook 
bepalend voor discussies over kunst in de 
roman. Meteen aan het begin stelt de ver-
teller, als hij het Pergamonaltaar bespreekt: 
‘Wij keken in een ver voorbije tijd en een 
ogenblik lang raakte ook onze blik in de toe-
komst verduisterd door een slachting waar 
de hoop op bevrijding geen licht kon bren-
gen.’15 Aan het einde van het eerste deel 
bezoekt de verteller, bezig om Spanje te ver-
laten, de ruïnes van een oude, aan Diana 
gewijde tempel. Wat een inwisselbare exer-
citie in cultuurtoerisme had kunnen zijn, 
wordt een beschouwing over het kolonialis-
me van de oude Grieken aan de kusten van 
de Middel landse Zee, over geschiedenis als 
een opeenvolging van oorlogen en verove-
ringen, en over de opkomst van Rome; over 
Griekse goden die alleen als beeltenissen op 
munten voortbestaan, over de eeuwenoude 
oorsprong van het kapitalisme en de indus-
trialisering. De terugkeer naar de Griekse 
Oudheid sluit als het ware het eerste deel 
af: een herneming van de discussies over 
Pergamon aan het begin.
 Eenzelfde doordachte proleptische struc-
tuur valt al aan te wijzen in Weiss’ toneel-
stuk Marat/Sade uit 1963, over de opgeslo-
ten Markies de Sade en zijn mede gevangenen 
van het gesticht in Charenton die in 1808 
tijdens het napoleontische rijk een toneel-
stuk opvoeren over de moordaanslag op 
Jean-Paul Marat in de nadagen van de 
Franse revolutie, in 1793: de Sade van Weiss 
verkneukelt zich om diens fictieve Marat en 
zijn ijdele hoop op een betere toekomst. Die 
Ermittlung is een op het oog meer rechttoe 
rechtaan documentair verslag van de getui-
genissen, maar ook hier last Weiss korte 
proleptische statements in, en dat doet hij 
in een proces dat voor het publiek in het 
heden plaatsvindt: Getuige 3 spreekt (in het 
nu van de jaren zestig) over een mogelijke 
toekomst met, zoals hierboven al genoemd, 
nóg ‘efficiëntere’ genocides – deze woorden 
vinden wellicht minstens zoveel weerklank, 
baren minstens zoveel onrust vandaag, in 
het heden van 2021.16

 De verteller van Weiss in De esthetica van 
het verzet zit verstrikt in de onontwarbare klu-
wen van de geschiedenis en is geneigd illusies 
te koesteren over de Partij, maar hij heeft een 
helder inzicht in de ernst van de situatie, van 
de immanente logica en het uiteindelijke pro-
gramma van het fascisme. In de loop van het 
boek verschijnt de kunst steeds weer als een 
allesbehalve eenduidige leidraad. Na het uit-
stapje naar de tempel van Diana richten de 
laatste twee blokken van het eerste deel zich 
op Picasso’s Guernica (waarvan de verteller 
en diens kameraad Ayschmann een repro-
ductie zien in Cahiers d’Art), Goya’s De derde 
mei van 1808, Delacroix’ De vrijheid leidt het 

volk en Géricaults Het vlot van Medusa, en ook 
nog  het doek De staking van Robert Koehler 
uit 1886. Kan moderne kunst – gecompro-
mitteerd en tegenstrijdig, autonoom en fait 
social – deel uitmaken van een historisch 
proces van zelfemancipatie? Kan ze bijdra-
gen aan het beëindigen van de permanente 
staat van Pergamon? En zo niet, is het dan 
haar taak om getuige te zijn van de gedoem-
de vormen van verzet?

Ruimtenazi’s in het Nieuwe Bauhaus 

Tussen januari 1969 en april 1970 maakte 
Alexander Kluge een aantal sciencefiction-
films, die hij grotendeels opnam binnen de 
muren van de Hochschule für Gestaltung 
(HfG) in Ulm.17 Kluge was veel jonger dan 
Weiss – hij maakte de ineenstorting van 
nazi-Duitsland als jonge tiener mee. In het 
naoorlogse West-Duitsland nam hij deel 
aan verschillende artistieke en intellectuele 
groepen die teruggingen tot de jaren voor de 
nazi’s aan de macht kwamen, en die zwaar 
getroffen werden door de fascistische ter-
reur. In Frankfurt was hij in de jaren vijf-
tig juridisch adviseur van het Institut für 
Sozialforschung; in sommige van zijn late-
re verhalen haalt hij herinneringen op aan 
de angst van Adorno en vooral Horkheimer 
voor een West-Duitse versie van het mccar-
tyisme, en hun pogingen om de marxis-
tische wortels van de kritische theorie te 
verbergen. Kluge was een van de sleutel-
figuren binnen de Neuer Deutscher Film, 
en hij werd een van de oprichters van het 
Institut für Filmgestaltung, de filmacademie 
aan het HfG in Ulm – het zogeheten ‘nieu-
we Bauhaus’, opgericht door overlevenden 
uit kringen rond de verzetsgroep Der Weisse 
Rose, die probeerden voort te bouwen op de 
moderniteit van de Weimarperiode. 
 Het oorspronkelijke Bauhaus had een 
westerse vorm van productivisme vertegen-
woordigd. Schilders als Kandinksy en Klee 
onderwezen niet zozeer nieuwe generaties 
schilders, als wel de toekomstige ontwer-
pers van de moderne wereld. Max Bill had 
een directe genealogische band met de voor-
oorlogse Bauhausjaren; onder zijn leiding 
werd de HfG een tempel van de door Adorno 
en Horkheimer fel bekritiseerde technocra-
tische, instrumentele rede: moderne ont-
werp- en productiemethoden werden als 
inherent goed, democratisch en progressief  
beschouwd.18. Het Institut für Film gestal-
tung bezat echter een zekere vorm van 
autonomie. Kluge en Edgar Reitz hamerden 
erop dat film niet volgens dezelfde formele 
principes kon worden opgedeeld als indus-
trieel ontwerp. In 1967 werd het instituut 
een onafhankelijke stichting (‘Eingetragener 
Verein’), waardoor het open kon blijven 
ondanks de sluiting van de HfG, wegens 
interne strubbelingen en het opdrogen van 
overheidssteun, in december 1968. Het 
gebouw op de Kuhberg herbergde daarna 
enige tijd een commune van (voormalige) 
studenten. Kluges filmacademie maakte nog 
gebruik van de ateliers en de faciliteiten.19 
Het werk aan zijn sciencefictionfilms ging in 
januari 1969 van start. 
 Het was de tijd van de eerste maanlanding 
(20 juli 1969), maar ook van een groeien-
de stroom van sciencefictionproducties in 

verschillende media. In Duitsland, waar de 
populaire Perry Rhodan-pocketreeks prak-
tisch synoniem was met sciencefiction, 
stond het genre binnen (nieuw-)linkse krin-
gen te boek als notoir reactionair.20 In een 
aflevering van het uitgesproken progressie-
ve tv-programma Monitor werd het hoofd-
personage (Perry Rhodan) aan de schand-
paal genageld, het zou een Hitler kloon zijn, 
een ruimte-imperialist die het heelal wilde 
veroveren. Kluge moest niets hebben van 
dit soort ideologiekritiek met de botte bijl, 
vol zurige zelfgenoegzaamheid. Hij herken-
de de reactionaire tropen in dit soort gen-
refictie wel, maar wees op de noodzaak er 
zelf  mee aan de slag te gaan en ze naar de 
hand te zetten. Vandaar dat hij in zijn eerste 
bioscoopfilms Der große Verhau (‘De tering-
zooi’) en Willi Tobler und der Untergang der 
6. Flotte, en ook in een aantal korte films en 
in het (gerelateerde) boek Lernprozesse mit 
tödlichen Ausgang (Leerprocessen met dodelij-
ke afloop) verschillende afbeeldingen opnam 
uit Perry Rhodan én uit de Landershefte – een 
reeks enorm populaire ultrarechtse stuiver-
romans waarin de ‘heroïsche offers’ van 
Duitse soldaten in de Tweede Wereldoorlog 
werden verheerlijkt.
 In plaats van een alternatief  universum te 
scheppen, presenteert Kluge de toekomst als 
een voortzetting van het heden, een uitver-
groting; in plaats van momenten van prolep-
sis in zijn films op te nemen, wordt prolepsis 
het sturende principe. Van Ursula Le Guinn 
is de beroemde uitspraak dat science fiction 
geen extrapolatie uit het heden inhoudt, dat 
het niet over de toekomst gaat, maar over 
het verbeelden van alternatieve werelden; 
de houtje-touwtje-ruimteopera van Kluge 
is feitelijk een extrapolatieparodie. Nadat de 
aarde is opgeblazen in de ‘Schwarzer Krieg’ 
(2011-2015) gaat het militair-industriële 
complex door met waar het goed in is, dit-
maal op kosmische schaal. ‘De N.V. Suez-
kanaal overleefde de Zwarte Oorlog slechts 
als idee, doordat de bedrijfspapieren noch 
de werknemers onderdak in de ruimte von-
den; in 1956 was het oorspronkelijke kapi-
taal, het Suezkanaal, al onteigend.’21 Deze 
koloniale onderneming heeft met het weg-
vallen van de oorspronkelijke investering 
een doorstart gemaakt naar een financieel 
kapitalisme in het sterrenstelsel; het accu-
mulatieproces springt van de ene wagen op 
de andere, van de landengte Suez naar – via 
Rusland – de metalen planeet Dubna; de 
waardevorm (Marx’ Wertform) koloniseert 
eerst landen en vervolgens buitenaard-
se planeten. De onderneming werd, in een 
echo van de emancipatie van het Instituut 
für Film gestaltung ten opzichte van zijn 
institutionele kader, een platoonse entiteit: 
een juridisch-financieel idee dat in staat 
bleek om materialen en waarde te onttrek-
ken aan verschillende werelden. 
 Zoals in Leerprocessen met dodelijke afloop 
te lezen valt, waren een aantal nazige-
neraals – veteranen van Stalingrad, hun 
levens gerekt door de medische wetenschap 
– cruciaal voor het exporteren van de oorlog 
naar de buitenaarde. Ze hadden de Heimat 
al verloren; het verlies van de aarde tijdens 
de ‘Zwarte Oorlog’ was een peulenschil. De 
Kessel van Stalingrad is een unheimisch 
motief  dat in Kluges oeuvre steeds weer 
terugkeert: alsof  voor deze voormalige assis-
tent van Adorno niet Auschwitz, maar het 
lot van de Duitsers in Stalingrad dé trau-
matische gebeurtenis was die keer op keer 
opnieuw moest worden belicht. In de con-
text van Kluges sciencefictionfilm staan de 
Oostfrontveteranen voor een aangrijpende, 
dubbelzinnige uiteenzetting van de geschie-
denis als voortzetting – de voortzetting van 
een meester-slaafdialectiek, van uitbuiting 
en vernietiging. Het gebruik van beelden uit 
ideologisch aangebrande pulp veronderstelt 
de aanwezigheid van het verstikkende verle-
den; Ewiggestrigkeit is aan orde van de dag. 
 Samen met filosoof  Oskar Negt heeft 
Kluge in het boek Öffentlichkeit und Erfahrung 
(1972) de proletarische vormen van open-
baarheid onderzocht en gedefinieerd in 
termen van een ‘autonome, collectieve 
samenstelling van de specifieke ervaringen 
van arbeiders’, dit als tegenontwerp voor 
Habermas’ idealisatie van de burgerlijke 
publieke sfeer in diens proefschrift Struktur-
wandel der Öffentlichkeit (1962).22 Negt en 
Kluge laten Marx weer de Frankfurter Schule 
binnen, al keren ze zich tegen de ortho-
dox-marxistische focus op abstracte arbeids-
macht, door voorrang te verlenen aan de 
libidinale dimensies van arbeid en de rol van 
fantasie op de voorgrond te plaatsen. In het 

kapitalisme wordt het genre ‘fantasy’ een 
vorm van vals bewustzijn, zoals in de stui-
verromanreeks Perry Rhodan, maar op een 
fundamenteler niveau is fantasy een ‘spe-
cifiek productiemiddel’ dat het kapitalisme 
zich nooit volledig kan toe-eigenen; het is een 
genre dat ertoe aanzet de relaties te herzien 
tussen mensen onderling, en tussen de mens 
en de natuur, een genre dat zich de geschie-
denis opnieuw toe-eigent.23

 In het vervolgboek Geschichte und Eigensinn 
(1981) analyseren Kluge en Negt de mens als 
een zelfregulerende Mangelmutant, een dis-
functionele mutant, niet in staat om auto-
noom te zijn, en gekenmerkt door een onop-
houdelijke behoefte aan sociaal verkeer. Net 
als Weiss houden ze zich bezig met de his-
torische longue durée, waarbij ze zich afzet-
ten tegen de orthodox-marxistische definitie 
van het moderne kapitalisme als een speci-
fiek systeem van productie en uitbuiting. 
Naast de abstract geworden en vervreem-
de arbeidskracht (Arbeitskraft) is er altijd 
een vluchtig samenspel van verschillende 
arbeids vermogens (Arbeitvermögen), waar 
het kapitaal nooit volledig beslag op kan leg-
gen.24 Zulke arbeidsvermogens ontwikkelen 
zich voortdurend als gevolg van sociale en 
technologische veranderingen. Ze vormen 
een belangrijk motief  in het scienceficti-
onregister dat Kluge in diens Leerprocessen 
bespeelt, waar ze gepaard gaan met posthu-
mane mutatie: om op de metalen planeet 
Dubna te kunnen werken, waar de zwaarte-
kracht veel sterker is dan op aarde, ontwik-
kelen vrouwen sterkere onderbenen, en hun 
hoofden en halzen zijn in hun schouders 
gedrukt. Douaniers ontwikkelen uitpuilen-
de ogen die alles zien. Omdat het verboden is 
op slavenjacht te gaan of  aan mensenhan-
del te doen, en omdat er op de planeet geen 
levende wezens zijn ontdekt, worden mui-
tende eenheden van de vloot tot ‘niet-men-
selijke levensvormen’ verklaard, opdat ze 
tot slaaf  kunnen worden gemaakt, in een 
herhaling in de ruimte van het historische 
proces dat op aarde plaatsvond. Kluge last 
geestige, speculatieve scènes in waar de 
‘Mangel mutant’-mens zich vertakt en nieu-
we mutanten baart, van biologisch gemo-
dificeerde ruimtenazi’s tot dwangarbeiders 
met dikke enkels: dit is de meester-slaafdia-
lectiek van Hegel (of  van Kojève), maar dan 
opgevoerd als kosmische komedie.25

 De ruimtefilms van Kluge zijn springerige 
montages van allerhande materiaal, geheel 
in lijn met de hybride vormen die centraal 
stonden bij de filmacademie in Ulm, in lijn 
ook met wat Thomas Elsaesser het ‘hout-
je-touwtje Gesamtkunstwerk’ van Kluges 
artistieke praktijk heeft genoemd.26 Zowel 
de ruimtefilms als de Leerprocessen bevatten 
toegeëigende beelden, wat veronderstelt dat 
lezers en kijkers beschouwd moeten wor-
den als auteurs op zich – als geactiveerde, 
scheppende toeschouwers die zich het werk 
van Kluge op verrassende manieren eigen 
kunnen maken.27 Niettemin heeft Elsaesser 
kritiek op Kluges opvatting van het auteur-
schap, dat hij op de keper beschouwd mono-
logisch noemt, gekarakteriseerd door een 
dwangmatige herhaling van gelijkaardige 
plots, uitgevoerd door bordkartonnen, sche-
matische personages. De slechte afloop lijkt 
vast te staan: leerprocessen eindigen falie-
kant en met dodelijke afloop. In Kluges fic-
tieve extrapolaties, aldus Elsaesser, is de toe-
komst altijd al tot stand gekomen, waardoor 
ze van haar toekomstige dimensies wordt 
ontdaan. Leerprocessen is geschreven in de 
verleden tijd; hier is sprake van een toe-
komst die reeds achter de rug ligt. 
 De tussentitels van Kluges scienceficti-
onfilms zijn doorgaans in de tegenwoor-
dige tijd, wat veronderstelt dat we oog-
getuigen zijn. Doordat ze niet alleen uit 
tussentitels bestaan, en uit goedkope en 
grappige special effects (ruimteschepen, 
onbekende planeten), die tot stand kwamen 
in de werkplaatsen van de HfG, maar ook 
uit geïmproviseer de scènes met een bonte 
stoet aan acteurs uit het alternatieve cir-
cuit, spreekt er een authentiek gevoel van 
samenwerking en spontaneïteit uit.28 De 
film bevat, aldus Kluge zelf, talloze sporen 
van de ‘tamelijk levendige’ omgeving van de 
‘autonome’ HfG. In Der große Verhau worden 
bijvoorbeeld beelden van de links-alternatie-
ve band Amon Düül II ‘geïntegreerd’ in het 
veronderstelde narratief  door middel van 
een titelbordje waarop gemeld wordt dat de 
band speelt aan boord van een ruimteschip 
met als bestemming ‘planeet Krüger 60’. 
 Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte 
is onvergelijkbaar veel beter dan Der große 
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Verhau, dankzij een sterker scenario en een 
fantastisch optreden van acteur Alfred Edel 
als de bedremmelde titelheld – een cybernet-
icus die betrokken raakt bij de ruimteoorlog. 
De film kent een speelse vorm van improvisa-
tie: Edel en Hark Bohm geven de scènes met 
de leiders van de Zesde Vloot, die strategie-
en ontvouwen tegen de Geschichtstöter flotte 
(‘Geschiedkillersvloot’), het gevoel van gifti-
ge chaos mee, terwijl ze zich staande hou-
den met snippers van Pruisische gemeen-
plaatsen. Door een Krautrockgroep de 
ruimte in te sturen, blijft Kluges film trouw 
aan de mogelijkheid van een geleefde utopie, 
hoe intens en vermoeiend die zonder twij-
fel vaak ook was – het veronderstelt dat er 
toch nog manieren bestaan om op een ande-
re manier geschiedenis te schrijven, om te 
overleven ‘entgegensetzt zur Richting der 
historischen Beweging’, zoals het in Leer-
processen heet, tegen de keer van de histori-
sche ontwikkeling.

Geschiedenislessen

Jean-Marie Straub en Danièle Huillet werk-
ten tijdens de jaren zestig en zeventig gere-
geld in Duitsland, waar ze zich in een aan-
tal filmprojecten bogen over de Duitstalige 
avant-garde van begin twintigste eeuw. Hun 
korte film Einleitung zu Arnold Schoenbergs 
Begleitmusik zu einer Licht spielscene uit 
1972 is gebaseerd op Schönbergs ‘autono-
me’ compositie voor een denkbeeldige film-
scène, én op diens woedende brieven aan 
Wassily Kandinsky. Schönbergs ‘sound-
track’ uit 1929-30 roept ‘dreigend gevaar, 
angst, een catastrofe’ op, in de traditie van 
wat Programm musik wordt genoemd. Straub 
en Huillet laten uitschijnen dat deze sfeer 
weergeeft hoe de componist de aanzwellen-
de fascistische dreiging percipieerde; citaten 
uit twee brieven uit 1923 geven een direct en 
huiveringwekkend beeld van hoe Schönberg 
het antisemitisme aan den lijve ervoer, 
en wat dit volgens hem betekende voor 
Duitsland en Europa. Ze worden plechtstatig 
en met haperingen voorgelezen door de film-
maker en schrijver Günter Peter Straschek, 
een hommage van Straub en Huillet aan 
Brechts opvattingen over acteren (citeren 
in plaats van emotie opwekken). Schönberg 
geeft Kandinsky de volle laag. Kandinsky had 
hem bij het Bauhaus gevraagd, maar hij kon 
niet wegkijken bij Kandinsky’s antisemiti-
sche uitbarstingen – hij vond dat tot pogr-
oms aanzetten, of  ze goedpraten.
 Straschek had z e l f  een kor te  f i lm 
gemaakt, getiteld Zum Begriff  des ‘Kritischen 
Kommunismus’ bei Antonio Labriola (1843-
1904), die tot stand gekomen was na finan-
ciële en logistieke ondersteuning van Straub 
en van Kluges Institut für Filmgestaltung. 
Straschek is in de jaren zeventig bekend 
geworden door de vijfdelige tv-documentaire 
Filmemigration aus Nazideutschland, over de 
vlucht van (voornamelijk Joodse) filmma-
kers in de jaren van het nationaalsocialisme. 
Net als in Het onderzoek van Weiss spreken 
getuigen er in een hun ontzegde toekomst, 
een toekomst die hier gelukkig anders liep 
dan de Wannseeconferentie voorschreef  
– maar die nog door genoeg lijnen met het 
verleden verbonden was. In tegenstelling 
tot het officiële, geïdealiseerde verhaal over 

de naoorlogse Europese eenwording, begon 
de Europese samenwerking namelijk met 
een poging om het bezit van de afzonderlij-
ke landen in hun respectieve koloniën vei-
lig te stellen.29 De lijnen met het fascisme 
kwamen naar het oppervlak toen de politie 
van Parijs onder de persoonlijke leiding van 
Maurice Papon, een collaborateur tijdens het 
Vichyregime, een bloedbad (schattingen vari-
eren van veertig tot zelfs driehonderd doden) 
aanrichtte onder protesterende Algerijnen in 
1961, waarbij sommige demonstranten door 
de oproerpolitie in de Seine werden geduwd 
en daardoor verdronken. Ondertussen steun-
den de West-Europese landen zonder beden-
kingen de diverse neo-imperialistische oor-
logen van de Amerikanen, vooral door de 
kunst van het ‘de andere kant op kijken’ tot 
in de perfectie te leren beheersen.
 De DDR op haar beurt was heel goed in de 
kunst van de jij-bak, en maakte daar handig 
gebruik van door de Muur een ‘antifaschisti-
scher Schutzwall’ te noemen. In het Westen 
leidde dit gevoel van continuïteit – tot het 
punt dat er geen verschil meer tussen de 
vooroorlogse en naoorlogse situatie werd 
gemaakt – tot de oprichting van de Rote 
Armee Fraktion. Straschek was student aan 
de Berlijnse filmacademie in 1966-1967, 
samen met Harun Farocki, Hartmut Bitomski 
en Holger Meins – die laatste zou later deel 
uitmaken van de RAF en stierf  in de gevan-
genis van Wittlich, in 1974. In de kringen 
waar Straschek verkeerde was het niet altijd 
duidelijk of  de kritiek op de kapitalistische 
basis van het fascisme, de voortwoekering 
van het nazisme in Duitsland, het aanhou-
dende geweld in de koloniën en de agressie 
tegen minderheden niet leidde tot het volledig 
uitvlakken van de verschillen.30 Straschek 
zelf  zag echter af  van sloganeske taal, en 
ging op zoek naar historische getuigen. In 
2018 wijdde het Ludwig museum in Keulen 
een tentoonstelling aan zijn werk, getiteld 
Hier und jetzt. Günter Peter Straschek. De 
reeks Film emigration en andere films werden 
vertoond aan het einde van smalle, wigvor-
mige ruimtes, ontworpen door Eran Schaerf. 
Die scenografie was voorbeeldig, doordat ze 
de ongewisheid toonde, als een onvoltooid 
gebleven constructivistisch decor dat de tij-
delijke dimensie benadrukte en tegelijk ver-
schillende archeologische lagen blootlegde; 
in sommige wanden waren vitrines inge-
bouwd waarin documenten in verband met 
het werk werden getoond. Schaerf  schiep zo 
een vergankelijk gedenkteken voor de ver-
geten herinneringsarbeid van Straschek. 
Een van de vertoonde films was Einleitung 
zu Arnold Schoenberg’s Begleitmusik zu einer 
Licht spiel scene van Straub en Huillet, en 
Strascheks stem die Schönberg vertolkte 
was van een even sterke présence tijdens de 
tentoonstelling als de (vaak diep ontroeren-
de) beelden van de oudere geïnterviewden in 
Film emigration.
 In Einleitung zetten Danièle Huillet en 
Peter Nestler (die als regisseur aan de film 
meewerkte) de weigering van Schönberg om 
de kapitalistische wortels van het fascisme 
te onderkennen – terwijl zijn verklaring van 
het antisemitische ressentiment de spijker 
op de kop sloeg – af  tegen Brechts commu-
nistische analyse. Schönberg zag het aanko-
men, maar in tegenstelling tot Brecht kwam 
het bij hem niet tot een praktisch, actiebe-

reid begrip van de onderliggende politieke 
en economische logica. Je zou kunnen stel-
len dat Brecht al te makkelijk ‘het kapitalis-
me’ gebruikte als een monocausaal won-
derwoord dat alles moest verklaren, en dat 
Schönberg een beter zicht had op de diepe 
historische wortels van het antisemitisme. 
Dat neemt niet weg dat een brechtiaanse 
analyse een betere basis levert om het anti-
semitisme te begrijpen in de context van de 
‘wetenschappelijke’, moderne rassentheo-
rie: een typisch moderne operationalisering 
van de bio- of  necropolitiek. Hoe dan ook: 
volgens Straub en Huillet – die hun korte 
film besluiten met Schönbergs muziek bij 
de Lichtspielscene in combinatie met beel-
den van gruwelijkheden, gaande van het 
bloedbad bij het neerslaan van de Parijse 
commune, de gaskamers van de nazi’s en 
de oorlog in Vietnam – deed Brechts kritiek 
niets af  aan verdiensten van de componist; 
wel bracht het de productieve problematiek 
van zijn werk naar boven. 
 Het duo maakt in 1974 nog een filmversie 
van Schönbergs opera Moses en Aaron, opge-
nomen in een Romeins amfitheater in Italië, 
waar het volk van Israël als een klein koor 
wordt voorgesteld, compact gegroepeerd in 
plaats van neergezet in een ‘filmische’ opstel-
ling. De Mozes in de film is de belichaming 
van de geëxalteerde intellectueel of  kunste-
naar, zeg maar Schönberg in een klassiek 
gewaad. Hij ziet en overdenkt hogere waar-
heden, maar tot het volk spreken kan hij 
niet, daar heeft hij Aaron voor nodig – al kan 
het gevaarlijk zijn om al te zeer te vertrou-
wen op vertalers en woordvoerders, zoals het 
verhaal van het Gouden Kalf  laat zien. Gilles 
Deleuze heeft het politieke aspect van Straub 
en Huillet (en dat van Resnais) tot uitdruk-
king gebracht in de zinssnede ‘het volk ont-
breekt’. Hij stelde dat ‘uit de Derde Wereld en 
minderheden auteurs voorkwamen die in 
een positie verkeerden waarbij ze, in de ver-
houding tot hun land en hun persoonlijke 
situatie in dat land, konden zeggen: het volk 
is dat wat ontbreekt. Kafka en Klee waren 
de eersten die dat expliciet deden.’31 De refe-
rentie aan Klee mag verbazen, in tegenstel-
ling tot de Kafka-verwijzing; Deleuze doelt op 
een zinssnede in een lezing die Klee in 1924 
gaf: ‘uns trägt kein Volk’, er is geen volk dat 
ons draagt – waar Klee aan toevoegde dat 
men aan het Bauhaus ‘op zoek was naar een 
volk’.32

 ‘Het volk’ is nog opvallender afwezig in 
de meer expliciet politieke films van Straub 
en Huillet, waaronder Geschichtsunterricht 
(1972), gebaseerd op Brechts onvoltooi-
de roman Die Geschäfte des Herrn Julius 
Caesar. Waar Weiss zich tegen de marxis-
tische orthodoxie keert door de nadruk te 
leggen op de diepe historische wortels van 
de onderdrukking, in plaats van op de spe-
cifieke eigenschappen van het kapitalisme 
als afzonderlijke systeem, daar kan Brechts 
enscenering van het moderne kapitalis-
me en imperialisme in een Romeinse toga 
begrepen worden als een Verfremdungseffekt, 
zelfs waar zijn roman een historisch patroon 
veronderstelt. Geschichtsunterricht doet daar 
nog een anachronistisch schepje bovenop 
door een jongeman in een auto door het 
Rome van de jaren zeventig te laten rijden 
om oude Romeinen te interviewen, gespeeld 
door acteurs in Romeinse gewaden, die op 
hun beurt Brechts monologen reciteren 
over de opkomst van Julius Caesar, die aan 
de macht is gekomen dankzij een alliantie 
met de Romeinse ‘city’, dat wil zeggen de 
zakenelite.33 Hoewel er ook een boer wordt 
geïnterviewd die als soldaat diende tijdens 
Caesars veldtochten, en de auto de verschil-
lende (volks)wijken in Rome doorkruist, 
zijn de belangrijkste monologen weggelegd 
voor de overwinnaars, de meesters – hun in 
de mond gelegd door een communistische 
toneelschrijver in ballingschap, in de late 
jaren dertig.
 Er wordt nauwelijks op een conventione-
le manier geacteerd in de films van Straub 
en Huillet. Vaak is er sprake van gereciteer-
de teksten, die gewoonlijk ontleend zijn aan 
twintigste-eeuwse bronnen over bijvoor-
beeld het oude Rome of  het Bijbelse Midden-
Oosten. De stukken gereciteerde tekst wor-
den vaak opgevoerd tegen de achtergrond 
of  te midden van gelaagde landschappen 
– het resultaat van eeuwen (agri)culture-
le harde arbeid, een toonbeeld van de een-
tonigheid van het bestaan. Deleuze merkte 
op dat de films van Straub en Huillet geken-
merkt worden door stratigrafische, archeo-
logische, tellurische beelden. In Fortini/Cani 
(1976) bijvoorbeeld leest de Italiaanse com-

munistische schrijver Franco Fortini in der-
gelijke landschappen voor uit zijn boek over 
de Zesdaagse Oorlog van 1967: een felle ver-
oordeling van de mccartyistische aanvallen 
op degenen die weigerden mee te doen aan 
de obligatoire steun aan Israël. Heel anders 
dan de alom gehekelde neokoloniale oor-
log van de Amerikanen in Vietnam stond 
Palestina, het land van het nederzettings-
kolonialisme, voor het onaantastbare ‘goede 
imperialisme’, dat slechts met gevaar voor 
de eigen reputatie kon worden bekritiseerd. 
Fortini’s familiegeschiedenis leek wel wat op 
die van Weiss; in zijn tekst haalt hij herin-
neringen op aan zijn democratische, Frans 
georiënteerde, bourgeois Joodse vader, een 
verlichtingsliberaal die verbijsterd was door 
de invoering van antisemitische maatrege-
len onder Mussolini. De afstand tot zijn eigen 
vader en tot het religieuze Jodendom, waar-
van zijn vader de riten naleefde, in het open-
baar althans, zorgt voor het ingehouden 
pathos van Fortini/Cani; net als het feit dat 
de schrijver een tekst voorlas uit 1967, aan 
het einde van het ‘rode decennium’, toen 
duidelijk werd dat het proletariaat hoogst-
waarschijnlijk niet aan de voorgeschreven 
rol van ‘Revolutionair Subject’ zou kunnen 
voldoen.
 ‘Uns trägt kein Volk’: deze zowel ont-
hutsende als bevrijdende diagnose defini-
eert de isolatie van de moderne, autono-
me kunstenaar, die zijn toevlucht zoekt tot 
de maatschappelijke marge van de bohe-
miens, waar de partij (die de Geschiedenis 
aan haar kant heeft) hooguit een tijdelijk 
en twijfelachtig respijt verschaft. Voor de 
duidelijkheid: zelfs als ontkenning roept 
Klees uitspraak nog het negentiende-eeuw-
se, reactionaire, essentialiserende vertoog 
over das Volk op, zoals pontificaal als motto 
op de Rijksdag gebouw te lezen valt: ‘Dem 
deutschen Volke’, door Hans Haacke in zijn 
installatie in opdracht van de Bundestag 
binnenin gecorrigeerd als het inclusievere 
‘Der Bevölkerung’ (bevolking, eerder dan 
het unitaire ‘volk’). Het had weinig effect: 
het giftige vertoog over het Volk dat in 1989-
1990 uit de fles ontsnapte, is aangezwollen 
tot een vloedgolf  van identitaire en neofas-
cistische bewegingen. Voortdurend werden 
de bakens van het ‘nieuwe normaal’ verzet, 
wat legitimiteit verschafte aan het dagelijkse 
geweld. Vandaag zouden we Klees uitspraak 
moeten mengen met de befaamde slogan uit 
1989, tot ‘Wir sind kein Volk’. We zijn geen 
volk, maar eerder een bevolking gebrand om 
de in geschiedenislessen verspreide mythen 
over de nationale identiteit van ons af  te 
schudden

Duitsland: een kamer vol olifanten

Op 17 mei 2019 stelden bezoekers zich ’s 
avonds op voor een door schijnwerpers ver-
lichte lange witte muur, in de grote tentoon-
stellingszaal van de Akademie der Künste in 
de Berlijnse Tiergarten. In de performance 
getiteld Schnappschuss (snapshot) van Eran 
Schaerf  sprak een lichaamloze stem die 
schijnbaar uit (of  achter) die muur vandaan 
kwam. Deze stem beweerde Walter Benjamins 
‘verteller’ te zijn, en merkte op dat soldaten 
tijdens de Amerikaanse Burger oorlog over 
gevechtservaring spraken als ‘de olifant 
zien’, en dat deze olifant tegenwoordig in 
de spreekwoordelijke gemeenplaats ‘de oli-
fant in de kamer’ is gemetamorfoseerd. Als 
Israëlische soldaten op hun beurt proberen 
om hun ervaring met ‘het zien van de oli-
fant’ te delen, zo ging de stem verder, als ze 
vertellen hoe het is om anderen en daardoor 
ook henzelf  onmenselijk te behandelen, als 
de organisatie Breaking the Silence probeert 
om hun foto’s van de Bezette Gebieden te 
tonen, dan worden ze monddood gemaakt 
door overheden die onder druk worden gezet 
door – zoals de verteller dat sardonisch zegt 
– ‘vrienden van Israël die niet één Israëlische 
vriend hebben’.34 
 Toevallig werd Schnapschuss voor het 
eerst opgevoerd op de dag dat de Bundestag 
oordeelde dat de BDS-beweging (Boycot, 
Divestment, Sanction) antisemitisch was 
– een symbolische daad met ernstige con-
sequenties voor kritische, in Duitsland 
woonachtige Israëlische kunstenaars en 
intel lectuelen zoals Schaerf, maar ook voor 
het Duitse publieke debat. Hedendaagse fas-
cisten kunnen de holocaust compleet weg-
relativeren (Alexander Gauland van de AfD 
had het over een ‘Fliegenschiss’, oftewel een 
vliegenpoepje in de geschiedenis) terwijl aan 
de andere kant mccartyisten uit het politieke 

Alexander Kluge, Der große Verhau, 1971
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en culturele establishment kunstenaars en 
denkers als Walid Raad en Achille Mbembe 
met het label antisemitisme de mond snoe-
ren, wegens vermeende of  daadwerkelijke 
steun aan BDS. Het leidt tot een verontrus-
tend taboe op elk weloverwogen onderzoek 
naar de industriële massamoord van de 
holocaust in de context van een breder, 
necropolitiek project van modern, ‘weten-
schappelijk’ racisme in de koloniale tijd, en 
van de positie van Duitsland na de oorlog en 
na de Val van de Muur, in een wereldorde die 
alleen in schijn postkoloniaal is.
 Door zich ten koste van anderen ideolo-
gisch te onderwerpen aan de consensus in 
de Bondsrepubliek zijn tal van Duitse (voor-
malige) progressieven enthousiaste suppor-
ters van het imperialisme geworden, en heb-
ben er daarmee voor gezorgd dat Duitsland 
een land is waar dekoloniale stemmen uit 
het Midden-Oosten en Afrika het zwijgen 
wordt opgelegd.35 Het eens zo gerespecteer-
de kunsttijdschrift Texte zur Kunst besloot 
zijn gang naar een intellectueel, ethisch 
en politiek bankroet te versnellen door een 
‘anti-antisemitisme’-nummer uit te bren-
gen, wat neerkwam op een anti-BDS-num-
mer. Een aantal kunstenaars en schrijvers 
schreef  in een reactie dat de redacteuren 
er blijkbaar voor gekozen hadden om een 
‘gemarginaliseerde strijd van een verslagen 
volk op de korrel te nemen, terwijl ondertus-
sen in Duitsland uiterst-rechts groeit, steeds 
beter georganiseerd raakt en steeds bruta-
ler wordt, begeleid door een heropleving 
van antisemitische tropen die dringend en 
zorgvuldig moeten worden weersproken’.36 
Zoveel is zeker: tegenwoordig deelt Attila 
Hildmann, bekend geworden als veganisti-
sche kok en kookboek auteur en inmiddels 
een antisemitische QAnon-samenzwerings-
denker, aan zijn meer dan 100.000 volgers 
op Telegram mee dat het Pergamonaltaar 
in werkelijkheid de troon van Satan zou 
zijn, en dat door Rothschild getrainde sata-
nisten zoals Angela Merkel – die nabij het 
Pergamon museum woont, in het hart van de 
hoofdstad van het herenigde Duitsland – en 
andere leden van de elite daar bijeenkomen 
om nachtelijke riten uit te voeren, vol men-
senoffers en kindermisbruik. (Dit ‘idee’ lijkt 
te stammen uit Amerikaanse, extreemrecht-
se evangelische kringen, waar een dergelijke 
obsessie met het Pergamonaltaar als satani-
sche tempel voor goddeloze, liberale en soci-
alistische politici teruggaat tot het president-
schap van Obama.) In een dergelijke context 
vinden sommigen het kennelijk gepast om 
linkse kritiek op de schending van mensen-
rechten in diskrediet te brengen, en om Israël 
en ‘het Joodse volk’ aan elkaar gelijkstel-
len, waar alleen rechts van profiteert. Eran 
Schaerf  schreef  in een reactie op het betref-
fende nummer van Texte zur Kunst: 

Een boycot van Israël als een actualise-
ring van een Jodenboycot beschouwen, 
dat is eens te meer Israël en het Joodse 
volk met elkaar verwisselen. Dat ver-
onderstelt dat in het Duitse debat geen 
onderscheid bestaat tussen Joden in de 
diaspora en Joden die in Israël leven. 
Daarin wordt aan Joden die buiten 
Israël leven een eigen stellingname – 
niet alleen, maar zeker óók ten opzich-
te van Israël – ontzegd. Sterker nog: het 
bestempelt hen als burgers die in ver-
schillende natiestaten als een (welko-
me) minderheid beschouwd worden, als 
vertegenwoordigers van ‘het land van 
holocaust overlevenden’, waar ze eigen-
lijk thuishoren. Duitsland heeft Israël 
nodig, zo kan het spreken van een ‘land 
van holocaustoverlevenden’ in de reto-
riek van de Wiedergutmachung, waar 
men al decennia op de pauzeknop heeft 
gedrukt, alsof  daarmee het verloop van 
de geschiedenis zou kunnen worden 
tegengehouden. Israël is er daarbij in 
geslaagd om, door te beweren ‘de Joodse 
staat’ te zijn, erkend te krijgen dat alle 
Joden in de wereld feitelijk satellietbur-
gers van Israël zijn, en achter de politiek 
van dat land zouden moeten kunnen 
staan of  er zelfs voor zouden moeten 
kunnen sterven. Duitsland en Israël zijn 
op een gezamenlijke tijdreis. De bestem-
ming luidt ‘historische verantwoor-
delijkheid’. Het schema van deze reis 
wordt geleverd door een hoogst proble-
matische notie van de herinnering, die 
ertoe dient de Shoah als een nationale, 
dan wel binationale gebeurtenis voor-
goed vast te leggen, en er ook de verant-
woordelijkheid voor de wereld buiten 

die gemeenschappelijke ervaring door 
te laten domineren.37

Niettemin zijn er academici, activisten en 
kunstenaars die de Europese en Duitse 
geschiedenis aan kritisch onderzoek blij-
ven onderwerpen. Heba Y Amin bijvoor-
beeld gebruikt in haar installatie Marseille’s 
Pyramid & The Devil’s Garden: Part I (Pyramid) 
een door de nazi’s gebouwde piramide in 
Egypte om het Afrikaanse strijdtoneel van 
de Tweede Wereldoorlog te belichten, waar 
de oorlog een gevecht om koloniën behels-
de tussen de imperiale machten van Europa. 
De achtste mei 1945 geldt als het definitie-
ve einde van de Tweede Wereldoorlog, en in 
Duitsland wordt er nu eindelijk (en terecht) 
getracht om er de officiële Duitse Bevrijdings-
dag van te maken, maar daarbij zou ook in 
herinnering moeten worden geroepen dat 
op diezelfde dag de Franse koloniale troepen 
een bloedbad aanrichtten onder demon-
stranten in Sétif  en Guelma. Het is hypocriet 
om het ene te vieren zonder het andere te 
herdenken.
 Cana Bilir-Meier maakte de korte film 
Best court/En iyi mahkeme/Bestes Gericht 
voor het NSU-Komplex Auflösen Tribunal. 
Dat was een ‘volkstribunaal’ in de traditie 
van de Russelltribunalen, ontstaan uit ver-
ontwaardiging over de manier waarop het 
Duitse staatsapparaat heeft geprobeerd de 
neonazistische NSU (Nationalsozialistische 
Untergrund) – verantwoordelijk voor een 
racistische en terroristische moordcam-
pagne die aan tien mensen het leven kostte 
– te reduceren tot één minuscule cel, daar-
bij voorbijgaand aan de rol van medestan-
ders van de groepering, en die van de gehei-
me dienst. De politie weigerde heel lang de 
mogelijkheid in overweging te nemen dat 
de moorden racistisch gemotiveerd waren, 
en ging uit van de bestaande narratieven 
over rivaliserende ‘allochtone’ bendes en 
hun onderlinge afrekeningen. In Best court 
bekijkt Bilir-Meier afleveringen van de recht-
bankserie Richter Alexander Hold, samen met 
een actrice die de stereotype rol van ‘alloch-
tone vrouw’ in deze gefictionaliseerde rechts-
zaakdrama’s speelde. Daar waar een volkstri-
bunaal vooruitloopt op een toekomstige, in 
het huidige juridische systeem onhaalbare 
vorm van rechtspreken, zet een televisiereeks 
als die van Hold de toon voor nog te plegen 
geweld. Het heden is een voortdurende repe-
titie van de toekomst.
 Verschillende catastrofale versnellingen 
geleden, in het lang vervlogen jaar 2009, 
merkte Isabelle Stengers grimmig op dat 
degenen die beweren dat het zinloos is om 
het kapitalisme te bevechten indirect stel-
len dat we gedoemd zijn tot de barbarij.38 
Terwijl het sociale contract dat aan de basis 
lag van de naoorlogse soziale Marktwirtschaft 
– de Duitse welvaartstaat – kapot werd 
gemaakt door neoliberale krachten, zonder 
dat er ook maar het begin van een alterna-
tief  was voor het verhaal van ‘permanente 
groei en rijkdom voor iedereen’, en de per-
manente oorlog tegen de planeet en tegen 
geknechte bevolkingsgroepen langzamer-
hand hun tol ging eisen, waren het opnieuw 
fascistische partijen en bewegingen die het 
meest succesvolle ideologische product in 
de aanbieding hadden. Zulke bewegingen – 
waar we natuurlijk altijd naar moeten ver-
wijzen met eufemismen als ‘rechts popu-
lisme’ – doen de aanlokkelijke belofte dat 
privileges behouden kunnen worden, hoe 
miniem die privileges ook zijn. Hun aanbod 
is te mooi om waar te zijn: anderen moeten 
ervoor boeten dat jij aan de goede kant van 
de kloof  tussen meester en slaaf  kunt blij-
ven staan. Als we de barbarij aan de horizon 
onderkennen, kunnen we geschiedenis mis-
schien op een andere manier repeteren – en 
afslagen naar andere toekomsten nemen. 
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Met dank aan het Harun Farocki Institut, 
Alexander Kluge en Eran Schaerf

Vertaling uit het Engels: Daniël Rovers

Dit is de licht bewerkte tekst van een essay 
voor de catalogus bij de door Nicolaus 
Schafhausen samengestelde tentoonstelling 
Tell me about yesterday tomorrow in het 
NS-Dokumentationszentrum München, van 
28 november 2019 tot 18 oktober 2020. 
Uit de catalogusversie zijn op uitdrukkelijk 
verzoek van de redacteuren alle passages 
verwijderd die betrekking hebben op Israël, 
BDS en actuele discussies over de Duitse 
Erinnerungskultur.
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KASPER ANDREASEN

Kasper Andreasen: Ik ben in het bijzonder 
geïnteresseerd in de initiatieven rondom je 
publicaties. In het vroege werk van Douglas 
Huebler en Lawrence Weiner is er een ver-
schuiving aan te wijzen: van hun eerste 
acties naar het latere, meer tekstuele werk. 
In de vroege jaren zestig blies Weiner kraters 
in de woestijn op en liet hij kleine sculpturen 
langs de weg achter tijdens zijn reizen door 
Amerika. Veel van zijn performances met 
materiaal leidden later tot tekstuele state-
ments. Hetzelfde gold voor Huebler. Zijn stel-
lingen over reizen of  wandelen door steden 
leidden hem weg van het maken van objec-
ten, naar meer instructieve documenten met 
teksten en foto’s. Hoe was je getuige van deze 
vroege ontwikkelingen? Je werkte samen met 
Huebler en Weiner, en zij droegen bij aan het 
Xerox Book dat je in 1968 met Jack Wendler 
samenstelde. Heb je met de kunstenaars 
gesproken over de verschuiving van actie en 
ondervinding naar document en tekst? 

Seth Siegelaub: Ik denk niet dat het pro-
bleem zo werd gesteld. Pas enkele jaren later 
kregen we te maken met vragen als: ‘Hoe 
vertel je iemand dat er ergens iets gebeurt?’ 
In het begin was het allemaal heel makke-
lijk: het kon niemand iets schelen. Het had 
in zekere zin veel te maken met het sociale 
leven – mensen die met elkaar praten. Veel 
communicatie in de samenleving vindt 
verbaal plaats, in bars en cafés, tijdens het 
diner, maar veel van de legitimatie van de 
activiteiten van kunstenaars week daar-
van af. Je noemde net Lawrence en zijn kra-
ters. De vraag bleef  zoals ik al stelde: ‘Hoe 
wist iemand anders dat je iets deed?’ Als je 
het bekendmaakte, deed ‘je’ iets. Het duur-
de jaren voordat bepaalde soorten drukwerk 
konden functioneren als onderdeel van een 
groeiend bewustzijn. In het begin was het 
niet echt duidelijk hoe je dit kon doen. Gezien 
de aard van de kunstwereld was je natuurlijk 
heel voorzichtig met wat je aan het doen was, 
uit angst dat mensen dingen zouden ‘lenen’. 
Het was nogal een dunne lijn. Veel kunste-
naars maakten werk dat niet toonbaar was, 
noch in een galerie, te midden van de geves-
tigde orde, noch in een kunstomgeving.

K.A.: Zag je het boek als een hulpmiddel om 
de gevestigde orde tegen te spreken?

S.S.: Ja, maar het had ook te maken met de 
nutteloze vorm van de galerie, waarop de 
kunstwereld destijds was gestoeld. Op een 
gegeven moment, in ’67 of  ’68, werd het 
duidelijk dat galerieën nodig waren om werk 
te tonen of  te maken. En dat verdween naar 
de achtergrond toen er andere mogelijkhe-
den opdoemden met betrekking tot de speci-
fieke aard van wat conceptuele kunst wordt 
genoemd. Het boek kon ertoe bijdragen een 
werk bekend te maken. Dit kun je natuurlijk 
niet met elk soort werk doen. Conceptuele 
werken waren niet afhankelijk van het visu-
ele, je hoefde er niet naar toe te gaan om ze 
te zien, maar je kon ze ervaren als een idee.

K.A.: Je gebruikte ook de termen primaire 
en secundaire informatie. Het Xerox Book 
kenmerkte zich door primaire informatie; de 
werken zelf  gebruikten de door het medium 
bepaalde kenmerken van het boek.

S.S.: Ja, dat was heel erg de bedoeling. Het 
moge duidelijk zijn dat het te maken had 
met de aard van het werk zelf. Het was niet 
zoiets als ‘opvullen’. Er was een publicatie-
milieu dat het mogelijk maakte. De aard 
van het werk, dat min of  meer niet-visue-
le kunst betrof  − het was in ieder geval niet 
alleen afhankelijk van de visuele ervaring 
− maakte het mogelijk dat boeken een heel 
ander doel dienden. Tot die tijd was het kun-
stenaarsboek over Picasso, Verlaine, enzo-
voorts − het livre d’artiste – meestal gericht 
op schilderen. Wij hadden een heel ander 
concept van wat een kunstenaarsboek zou 
kunnen zijn.

K.A.: Veel conceptuele kunst wordt geken-
merkt door een omlijnd idee van een publi-

catie als hulpmiddel en drager: een boek, 
een document, een print of  de methoden die 
verband houden met het publicatieproces, 
zoals systematiseren, schrijven, indexeren… 
In ’68, toen je het Xerox Book publiceerde, 
besloot je strategisch om de bedrijfsnaam 
Xerox te gebruiken, hoewel het boek offset 
werd gedrukt; zowel de productietechniek 
(fotokopiëren) als de verwijzing naar het 
bedrijf  maakten deel uit van de titel. Hoe 
zag je de relatie tussen de strategie om een   
boek te vernoemen naar een ‘commercieel’ 
instituut als Xerox en de esthetiek die ver-
band houdt met die techniek? Was dit een 
esthetische beslissing? 

S.S.: Nee, het was allemaal heel eenvou-
dig. Op een dag in New York, terwijl ik over 
straat liep, ik denk dat het Madison Avenue 
was, zag ik een winkelpui met de naam 
Xerox. Je moet niet vergeten dat in ’67 en 
’68 het woord ‘xerox’ een synoniem was 
voor fotokopiëren. Het leek iets generieks, 
zoals pingpong. Ik koos de naam omdat 
ik dacht dat het mogelijk zou zijn aan een 
groep kunstenaars ‘voor te stellen’ het medi-
um te gebruiken om nieuw werk te maken 
− wat dat ook mocht zijn. Later bleek het 
schandalig duur, dus werd het boek off-
set gedrukt. Er was een goedkope manier 
van afdrukken, de zogenaamde offset met 
papierplaten, waar geen aluminiumplaat 
aan te pas kwam. Het was een papieren 
plaat met een oplage van duizend. Zo heb-
ben we het uiteindelijk gedaan. Ik gebruikte 
het ook bij een project met Virginia Dwan 
voor de poëziebundels van Carl Andre. Hij 
vroeg om een   eenvoudig boek. Het was heel 
normaal om dat te doen. Maar als xerox 
goedkoper was geweest, had ik dat gebruikt.

K.A.: Sommige werken in het boek zijn 
gemaakt met een Xeroxapparaat, door docu-
menten of  objecten op de kopieermachine te 
leggen. Het wordt gebruikt als hulpmiddel of  
mechanisme, een apparaat voor het maken 
van afbeeldingen.

S.S.: Ja, ja. Veel mensen gingen heel wat ver-
der. Ze waren bijvoorbeeld dingen keer op 
keer aan het xeroxen totdat de beelden ver-
dwenen of  iets dergelijks. Maar dit was geen 
project over het gebruik van xerox. Ik denk 
niet dat een van de deelnemende artiesten 
dacht: ‘Oooh ja, we gaan xerox gebruiken!’

K.A.: Maar indirect bleef  de keuze voor 
xerox een esthetische beslissing.

S.S.: Ja, maar je moet beseffen: xerox was 
alleen maar een synoniem voor fotokopiëren 
en de naam van een multinational. Dat was 
alles. Het laat deels mijn naïviteit zien: ik 
was zwaar over de zeik, omdat ik nogal wat 
publiciteit genereerde voor Xerox, al wist ik 
niet eens of  het boek nog maar een beschei-
den succes zou worden.

K.A.: Maar je benaderde hen, toch?

S.S.: En zij waren niet onder de indruk. Ze 
wilden er niets mee te maken hebben. Het 
boek werd gefinancierd door een vriend en 
onze eigen arbeid. Ik en mijn vriend Jack 
Wendler, die de coproducer was, gebruik-
ten een free label bij het boeken maken. Ik 
heb het altijd kwalijk gevonden dat de term 
Xerox Book bleef  hangen, omdat de eigenlij-
ke titel van het boek, op de titelpagina, de 
naam van alle kunstenaars is, in alfabeti-
sche volgorde: Carl Andre, Robert Barry, 
Douglas Huebler, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, 
Robert Morris en Lawrence Weiner.

K.A.: In juli 1969 publiceerde je het boek 
July, August, September 1969, met elf  wer-
ken verspreid over de hele wereld, van kun-
stenaars als Carl Andre, Robert Barry en 
Daniel Buren. Deze publicatie presenteert 
werk internationaal, wat wordt gesugge-
reerd door de landkaart op het omslag. Kun 
je iets vertellen over deze manier van infor-
matie presenteren?

S.S.: July, August, September 1969 was 
bedoeld als standaard catalogus, om te door-
bladeren op welke plek dan ook, waar ook 
ter wereld − dus je zou de catalogus meene-
men en er vervolgens mee naar Düsseldorf  
of  naar de Niagarawatervallen gaan, of  
waar de werken zich ook maar bevonden, 
om het werk te zien waaraan gerefereerd 
werd. Ik was altijd op zoek naar nieuwe 
manieren van informatie presenteren in 
relatie tot de ideeën van de kunstenaar. 
Bijvoor beeld: als je het werk van Carl Andre 
wilde zien, moest je naar het Gemeente-
museum in Den Haag reizen, waar hij een 
solotentoonstelling had. Het tweede deel 
van de catalogus was getiteld ‘Specific infor-
mation’. Het eerste deel bevatte de beschrij-
vingen of  afbeeldingen van het werk. In 
Andre’s geval toonde hij een zaalplatte-
grond in het eerste deel en het adres en de 
duur van de tentoonstelling in het tweede 
deel. Sommige van de kunstenaars namen 
hun taak serieuzer dan andere. Andre sloot 

enkel een referentie in naar een lopende 
tentoonstelling. Zijn bijdrage was niet geïn-
spireerd door July, August, September 1969, 
maar wat andere kunstenaars deden, hing 
nauw samen met de tentoonstelling.

K.A.: Je zette de werken letterlijk op de kaart 
in de catalogus. Bij LeWitts bijdrage bijvoor-
beeld schreef  je: ‘Het werk van Sol LeWitt 
bevindt zich in de woning van dhr. Konrad 
Fischer, Prinz Georg Str. 47, Düsseldorf. Het 
is op elk moment te bezichtigen, op afspraak, 
door telefonisch contact met dhr. Fischer op 
te nemen.’ Of  bij de bijdrage van Kosuth: 
‘Het werk van Joseph Kosuth bevindt zich 
op Highway 70, 9 mijl ten noordoosten van 
Portales, New Mexico, aan de rechterkant 
van de snelweg.’

S.S.: Het leek me volkomen logisch het zo 
te doen, om het werk te kunnen vinden dat 
buiten een min of  meer bekend gebouw 
stond opgesteld. Ga gewoon naar de twee-
de verdieping; daar zie je een tentoonstelling 
of  installatie. Al die details hoeven niet ver-
teld te worden. Maar als je naar de Niagara-
water vallen gaat, dan moet je echt wel 
weten waar je vervolgens heen moet.

K.A.: Lawrence Weiner gooide een rubbe-
ren bal in het Amerikaanse gedeelte van 
de Niagarawatervallen en ook een in het 
Canadese gedeelte. Het stuk over zijn bij-
drage in ‘Specific information’ stelt dat ‘al 
de benodigde informatie zich in het werk 
zelf  bevindt’. Gaat dat om een combina-
tie van primaire en secundaire informatie? 
Sommige van de bijdragen zijn op zichzelf  
staande werken en sommige spelen met het 
documentaire karakter van het werk.

S.S.: Dat is waar − zeker in het geval van 
Lawrence Weiner en zelfs, in sommige 
opzichten, in Sol LeWitts werk. Maar July, 
August, September 1969 reflecteerde ook op 
mijn persoonlijke ervaring als galeriehou-
der. Veel tentoonstellingen vinden plaats in 
een fysieke ruimte, of  het nu de Biënnale, 
Documenta of  galerie XYZ is. Rond 1964 
had ik ongeveer anderhalf  jaar lang een 
zeer slechtlopende galerie in New York. De 
meeste galeries liepen slecht in die tijd. Wat 
het me leerde, was dat ik niet graag galerie-
houder was. Ik hield niet van de verande-
ringen in de ruimte en ik hield er ook niet 
van afhankelijk van een ruimte te zijn. Ik 
was niet blij met dat ruimtelijke aspect, en 
ik wou evenmin zomaar een verkoper zijn 

‘Activist ja, maar niet als kunstenaar’
Gesprek met Seth Siegelaub

Seth Siegelaub (red.), July, August, September 1969, New York, cover en bijdrage Carl André
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in een winkel. Toen ik geleidelijk betrokken 
raakte bij de kunstenaars, begon ik door 
vragen te stellen te ontleden wat een galerie 
is. Je hebt een secretariaat nodig en je moet 
openingstijden aanhouden. Ik probeerde dat 
allemaal terug te brengen tot iets doelmati-
gers, door het te reduceren tot elementen die 
correspondeerden met het werk dat gedaan 
werd.

K.A.: Het ging over efficiëntie. Je problema-
tiseerde het idee van een galerie en de wijze 
waarop kunstwerken getoond kunnen wor-
den.

S.S.: Dat is inderdaad wat ik deed, maar 
alleen in relatie tot een bepaald soort kunst 
waarmee het mogelijk was om dat te doen. 
De kunstwereld bestond uit kleine dozen. Op 
zaterdagmiddag liep je een van die dozen in 
om naar kunst te kijken. Je haalde je vrien-
den en vriendinnen op, dronk wat en ging 
uit eten. Je trok naar plekken die riepen 
‘Joehoe, dit is kunst, dit is kunst!’ De gehele 
kunstkijkervaring stond in dat kader. En ik 
heb het niet alleen over de white cube, die een 
ander aspect van het probleem is. Het was 
een sociale bezigheid naar deze plekken te 
gaan en wij probeerden ze open te breken. Je 
liep een vertrek binnen of  een plek op straat 
en je zei: ‘Hé, waar is de kunst?’ Er bestond 
geen gids en er was ook geen naambordje.

K.A.: Het idee van een galerie en muse-
um problematiseren en veranderen was de 
reden achter de formatie van de Art Workers 
Coalition in New York in ’69. Ik citeer iets 
dat je zei tegen het publiek tijdens een bij-
eenkomst: ‘Ik denk dat als iemand deze 
manifestatie beeldend zou willen beschrij-
ven, je zou kunnen zeggen dat een kunstob-
ject een steen in een poel is, en op verschil-
lende functionele ringen die van de steen 
uitgaan, staan de handelaars, critici, musea, 
het massapubliek: een heel weefsel of  sys-
teem dat dat kleine object barricadeert. Je 
zou toch denken dat iedereen die geïnteres-
seerd is, zoals ik in mijn werk, in een poging 
het stelsel of  de context waarin de kunst 
gemaakt en bekeken wordt te veranderen, 
zou snappen dat het grootste bezit dat de 

kunstenaars hebben, kunst is.’ Als je terug-
kijkt op die tijd, zie je jezelf  dan als activist?

S.S.: Activist ja, maar niet als kunstenaar. 
Ik denk ook dat een handelaar − elke goede 
handelaar − een activist is. Er bestaan zeker 
fantastische handelaars en vechters. Ik weet 
zeker dat die er nu ook zijn, kunstenaars en 
mensen die die kunstenaars in alles onder-
steunen. Ik beschouw mijzelf  als een activist 
in de meeste dingen die ik doe.

K.A.: Al je projecten na ’72, toen je naar 
Frankrijk vertrok, waren publicatieprojec-
ten in eigen beheer, zoals How to Read Donald 
Duck. Imperialist Ideology in the Disney Comic 
uit ’76. Je verzamelde ook boeken over tex-
tiel. Hoe verhouden al deze activiteiten – 
van redacteur, bibliograaf, verzamelaar en 
uitgever – zich tot elkaar?

S.S.: Wat ik kan zeggen is dat ik heel erg 
houd van boeken en het mechanisme dat 
erachter zit. Ik heb boeken altijd als het sum-
mum beschouwd waarmee je een stem aan 
de wereld kon geven. Het is vooral, vandaag 
meer dan ooit, een hele goedkope manier 
om dingen te produceren. Iedereen zou een 
boek kunnen publiceren... Ik vond dat abso-
luut fantastisch aan publiceren − het was zo 
toegankelijk voor iedereen. Je hoeft er geen 
radio- of  televisiezender voor te bezitten. Het 
was iets dat in potentie extreem populair kon 
zijn. Het probleem dat ik altijd heb onder-
vonden – het is een probleem dat de meeste 
kleine uitgevers hebben in tegenstelling tot 
de grote – heeft te maken met het distribu-
eren van boeken en ze rendabel maken om 
ten minste quitte te spelen. In de kunstwe-
reld ging het allemaal heel erg over zelfwerk-
zaamheid. We deden het voor ons plezier, het 
militante, de activistische aspecten ervan. 
 Ik verwachtte niet iets aan de boeken 
te verdienen. In ’68 en ’69 was er weinig 
animo voor dat soort publicaties. Boek-
hande laar George Wittenborn bevond zich 
in Manhattan, er was Walther König in 
Keulen en heel langzaam volgden ande-
ren. Er bestonden eigenlijk geen netwerken. 
Uiteindelijk kwam ik op een punt waarop 
ik in ieder geval voor de productiekosten 

van de publicaties kon betalen. De kunste-
naar werd niet betaald, ik werd niet betaald, 
maar de drukkers en de verkopers wel, voor 
de verkoop van de boeken.

K.A.: Met de Egress Foundation heb je ook 
samengewerkt aan het project How is Art 
History Made? Kun je daar meer over vertel-
len?

S.S.: Het gaat over bepaalde mechanismen 
in de kunstwereld, hoe beslissingen worden 
genomen en hoe waardeoordelen worden 
gevormd. Ik dacht dat het interessant zou 
zijn om systematisch naar de hele zaak te 
kijken. Het is nog steeds een idee. Ik weet 
niet hoe ik rijk kan worden op de markt, en 
dit project is niet bedoeld om de grote van de 
slechte kunstenaars te onderscheiden.

K.A.: Zal het openbaar gemaakt worden als 
idee?

S.S.: Ja, ik zal dit in de loop van de jaren 
zeker proberen uit te werken. In 1992 deed 
ik iets met twee Duitse handelaars, Marion 
en Roswitha Fricke, in Düsseldorf, onder 
de noemer The Context of  Art, The Art of  
Context. We vroegen tachtig kunstenaars 
die actief  waren in de jaren zestig hoe ze 
keken naar de kunstwereld en hun leven 
in de jaren negentig. Waar ik naar probeer-
de te kijken, waren sociale verbindingen: 
de succesvolle kunstenaars, mensen die de 
vruchten plukten van hun succes, of  kun-
stenaars die werden genegeerd, die niet kre-
gen wat ze dachten dat ze waard waren. 
Het was een poging om een   totaalbeeld te 
krijgen van de mechanismen van de kunst-
wereld. Het doel van dat project was probe-
ren uit te vinden wat deze onderlinge ver-
banden kunnen zijn, in de woorden van de 
kunstenaars zelf. Het leidde uiteindelijk tot 
het project How is Art History Made? Veel 
van de dingen die ik zag, waren nogal wille-
keurig: het ging vaak over ‘op de juiste plek, 
op het juiste moment’ te zijn, over kunste-
naars die georganiseerd waren in machts-
groepen, over het juiste soort schilderijen of  
werk dat je moest maken, enzovoort. Er valt 
iets te zeggen over de smaakmechanismen 
en de stappen die genomen moeten worden 
om in de geschiedenis van de kunstwereld 
opgenomen te worden. Er zijn bepaalde din-
gen die gedaan moeten worden om geac-
cepteerd te worden als onderdeel binnen de 
hoofdstroom van de kunst, of  om deel uit te 
maken van de belangrijke krachten daarbin-
nen. Ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk 
is deze mechanismen te beschrijven. Ik blijf  
erin geloven, maar het is een lastig project.

K.A.: En je werk ten bate van kunstenaars-
rechten? Je stond aan de basis van The 
Artist’s Reserved Rights Transfer and Sale 
Agreement in ’71 en meer recentelijk van het 
Art Law Resource Center. Je werkt momen-
teel samen met een advocaat aan een uit-
breiding van de rechten van kunstenaars.

S.S.: Ja, dat is een bredere interesse. Daniel 
McClean, met wie ik werk, is een advocaat 
gespecialiseerd in kunst. We zijn geïnte-
resseerd in algemene waarden − auteurs-
rechtelijke kwesties, wat is intellectueel 
eigendom... In 1970 ging het echt om de 
rechten van kunstenaars, maar nu is het 
meer een kwestie van analyseren hoe die 
wereld in elkaar steekt. De kwestie van de 
kunstenaarsrechten in New York eind jaren 
zestig... dat ging over militante activitei-
ten op allerlei fronten. Zo werkten kunste-
naars in die tijd in ateliers die volkomen ille-
gaal waren. Veel van de gebouwen in New 
York waar kunstenaars werkten, hadden 
het woord AIR op het dak staan − ‘artists 
in residency’. Als er brand uitbrak, wis-
ten de brandweerlieden dat er mensen in 
dat gebouw woonden, omdat het normaal 
gesproken overdag gewoon werkplaatsen 
waren. Kunstenaars maakten zich veel zor-
gen: over het recht om verzekerd te zijn, 
maar ook over zeer banale arbeidskwesties. 
Dat was de tijdsgeest, l’esprit du temps: kun-
stenaars zagen zich als arbeiders. Ze stelden 
eisen die erg leken op die van de syndica-
listen – ze wilden onder betere omstandig-
heden werken. Ik denk dat de kunstwereld 
zich in een compleet andere richting heeft 
ontwikkeld – en nu met name gericht is op 
het kunstenaarschap als beroep. Het is iets 
heel anders geworden dan wat ik me herin-
ner uit de jaren zestig. Voor we het kunste-
naarscontract opstelden, heb ik met honder-
den mensen gesproken.

K.A.: Op de titelpagina van de overeenkomst 
staat dat je met meer dan vijfhonderd men-
sen over de overeenkomst sprak voordat je 
die liet opstellen.

S.S.: Allerlei soorten mensen, van hande-
laars tot critici en museummensen, ieder-
een die bereid was zijn standpunten toe 
te lichten. Zouden ze geïnteresseerd zijn? 
Zou dit werkbaar zijn? Het toppunt, naast 
al die verschillend meningen, iets dat me 
echt verbaasde, was dat de meeste kunste-
naars die ik sprak zichzelf  beschouwden als 
arbeiders ten opzichte van de verzamelaars, 
de musea en allerlei soorten rijke mensen. 
Het bleek dat zelfs zeer rijke kunstenaars 
als Rauschenberg en Lichtenstein zich-
zelf  nog steeds als arbeiders beschouwden. 
Rauschenberg was hier verreweg het meest 
uitgesproken over. Ik denk niet dat de kunst-
wereld vandaag de dag nog zo is. Destijds 
zou je geen kunstenaar in een limousine 
naar een kunstenaarscafé zien komen: dat 
zou gewoon niet gebeuren. Het was een 
andere wereld. Dus… dat is het activistische 
aspect van de jaren zestig.

K.A.: Maar dat aspect is tijdens al je publica-
ties en activiteiten doorgegaan.

S.S.: Ja, in zekere zin.

K.A.: Waarschijnlijk lag in de jaren zestig de 
drempel om iets tot stand te brengen aan-
zienlijk lager.

S.S.: Ja, maar ik ben niet arm, en ik worstel 
op dezelfde manier. De drempel en ook mijn 
houding tegenover deze dingen waren heel 
anders. Het wordt bijvoorbeeld volkomen 
duidelijk als we een website kunnen maken 
die bepaalde biografische informatie gratis 
verstrekt, alhoewel we geld moeten hebben 
om dat soort informatie te vinden. Je kunt 
alleen vrijgevig zijn en dingen gratis wegge-
ven als je het geld ergens anders vandaan 
haalt. Het volgt niet helemaal dezelfde logi-
ca als alleen maar proberen de kost te ver-
dienen...

K.A.: Je hebt zeer open en toegankelijke 
structuren ontwikkeld die je aan andere 
mensen kunt doorgeven. Ik denk dat dat van 
fundamenteel belang is voor je vroege publi-
caties: ze openen een ruimte voor anderen.

S.S.: Ja, waarschijnlijk is dat het geval 
geweest. Daar kwamen de ideeën die op 
dat moment in de lucht hingen, zeker bin-
nen onze groep, op neer: kunst openstel-
len, zodat het voor iedereen mogelijk wordt 
om kunst te maken. Het was niet iets heel 
persoonlijks of  speciaals. Iedereen had de 
mogelijkheid kunstenaar te worden. Ik pro-
beerde een groot deel van het stigma van 
het maken van kunst weg te nemen. Dat 
was opnieuw inherent aan de materialen. 
Je zag het ook in hoge mate bij arte povera: 
dat soort activiteit, dat soort materialiteit 
en toegankelijkheid, het gebruik van rot-
zooi of  andere dingen die mensen weggooi-
den. Dat was een heel belangrijk onderdeel 
van de tijdgeest. Iedereen had het gevoel er 
min of  meer deel van uit te maken. Er was 
een teneur dat dingen zeker mogelijk waren 
en de relatie met verzamelaars was gelijk-
waardiger. Tegenwoordig zoeken verzame-
laars naar grote kunstenaars en hun werk, 
maar in die tijd was er een tendens om ver-
zamelaars in het proces te integreren, vooral 
in Europa. In Brussel is Herman Daled, een 
vriend van mij, een perfect voorbeeld van 
zo’n verzamelaar: hij staat dicht bij de kun-
stenaars en is zeer betrokken op persoonlijk 
vlak. Wij hebben altijd ervaren dat mensen 
die kunst kopen eerder een gelijkwaardige 
relatie hebben met kunstenaars, in plaats 
van dat ze zouden buigen voor de mysteries 
rondom het genie.

Vertaling uit het Engels: Miek Zwamborn

Dit publiek gesprek vond plaats op 9 maart 
2012 in Brussel, in café Daringman, als 
onderdeel van Les soirées du Daringman. 
Met dank aan Marja Bloem, Stichting Egress 
Foundation Amsterdam.

Seth Siegelaub, Art Workers Coalition, Open Hearing, toespraak, New York, 1969
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LLS PaleisLLS Paleis
Paleisstraat 140, 2018 Antwerp
+32 (0)3 337 03 87 llspaleis.be

thu–sun, 14:00–18:00 (and by appointment) 
>freizeit< 
Manfred PerniceManfred Pernice

t/m 20/06

Antwerp Art 
 Weekend

13/05–16/05

MiddelheimMiddelheim
museummuseum

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

tue–sun
sept: 10:00–19:00 octmarch: 10:00–17:00
april: 10:00–19:00 mayaug: 10:00–20:00

Kunst in de Stad – Public Figure #2
Goshka MacugaGoshka Macuga

Stadspark Antwerp
t/m 01/05

Congoville. Hedendaagse kunstenaars 
bewandelen koloniale sporen
Sammy Baloji, Bodys Isek Kingelez, Sammy Baloji, Bodys Isek Kingelez, 
Maurice Mbikayi, Jean Katambayi, Maurice Mbikayi, Jean Katambayi, 
KinAct collective, Simone Leigh, Hank KinAct collective, Simone Leigh, Hank 
Willis Thomas, Zahia Rahmani, Ibrahim Willis Thomas, Zahia Rahmani, Ibrahim 
Mahama, Ângela Ferreira, Kapwani Mahama, Ângela Ferreira, Kapwani 
Kiwanga, Sven Augustijnen, Pascale Kiwanga, Sven Augustijnen, Pascale 
Marthine Tayou, Elisabetta Benassi, Marthine Tayou, Elisabetta Benassi, 
Pélagie GbaguidiPélagie Gbaguidi

29/05–03/10

Otty ParkOtty Park
Laar 54, 2140 Borgerhout

ottypark.be
thu–sat, 14:00–19:00 (And by appointment)

STONES, STICKS AND SAND
Els DietvorstEls Dietvorst

t/m 26/06

Micheline Micheline 
Szwajcer Szwajcer 

Verlatstraat 14, 2000 Antwerp 
 +32 (0)3 237 11 27  +32 (0)475 44 11 27 gms.be
tue, thu, fri 10:0018:00 (and by appointment) 

Dépression à Dortmund
Jos de Gruyter & Harald ThysJos de Gruyter & Harald Thys

t/m 29/05
Paintings

03/06–30/07

valerie_traan valerie_traan 
gallerygallery

Reyndersstraat 12, 2000 Antwerpen
+32_475 75 94 59 

thu–sat, 14:00–18:00 + Sun 06/06
www.valerietraan.be

OK
Frederic Geurts en John Van OersFrederic Geurts en John Van Oers

t/m 12/06
Variations in earth (Exhibition on 
the metamorphosis of earth to object)
Assemble, Case design Assemble, Case design + Aardig Gedacht, 
Destroyers/Builders, Elise Eeraerts Destroyers/Builders, Elise Eeraerts 
+ Grondstudio, Sarah El Yousefy, David Sarah El Yousefy, David 
Hoppenbrouwers, Elise Laurent, Kenneth Hoppenbrouwers, Elise Laurent, Kenneth 
Smet and Anna Zan Smet and Anna Zan + BC materials, 
Thomas Lommée Thomas Lommée + Het Leemniscaat, 
Thomas Noceto and Cinzia Romanin, Thomas Noceto and Cinzia Romanin, 
UnfoldUnfold

Opening: 17/06, 16:00–21:00
17/06–17/07

Keteleer  GalleryKeteleer  Gallery
Pourbusstraat 3–5, 2000 Antwerpen

+32 (0)3 283 04 20 keteleer.com
wed–sat, 10:00–18:00, sun, 12:00–18:00

Jenseits der vierten Wand
Benjamin MoravecBenjamin Moravec

t/m 27/06
Red and Blue Barricade, 2017
Luc Deleu & T.O.P. officeLuc Deleu & T.O.P. office

t/m 27/06
Basajaun in Bremdonck
Javier PérezJavier Pérez

KETELEER | Bremdonck, Bredabaan 93, 
Brasschaat
t/m 29/08

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

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

thu–sat, 14:00–18:00 (and by appointment) 
Jan VerbruggenJan Verbruggen

t/m 10/07
Borger Nocturne

25/06, 18:00–22:00
Art Rotterdam
Johannes Ulrich Kubiak, Robert Soroko, Johannes Ulrich Kubiak, Robert Soroko, 
Jan VerbruggenJan Verbruggen

01/07–04/07

Axel Vervoordt Axel Vervoordt 
GalleryGallery

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

sat, 11:00–18:00
Widening 
the  Language
Otto BollOtto Boll

t/m 12/06
Les Belles Idées 
reçues
Angel VergaraAngel Vergara

08/05–17/07

Brick Sculptures, 
Nordhorn
Per KirkebyPer Kirkeby

t/m 01/09
Group exhibition: 
Silence & Space

t/m 29/05
Michel MouffeMichel Mouffe

Opening 19/06

Zeno X GalleryZeno X Gallery
Godtsstraat 15, 2140 Borgerhout
+32 (0)3 216 16 26 zenox.com

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

Seconds
Luc TuymansLuc Tuymans

Zeno X Gallery Borgerhout
t/m 26/06

Focus on: Pélagie GbaguidiPélagie Gbaguidi
Group presentation: Kees Goudzwaard, Kees Goudzwaard, 
Mark Manders, Philip Metten & Luc Mark Manders, Philip Metten & Luc 
TuymansTuymans

Zeno X Gallery Antwerp South
t/m 26/06

Art Gallery Art Gallery 
De Wael 15De Wael 15

Leopold De Waelstraat 15, 2000 Antwerpen
dewael15.art  fri–sun, 14:00–18:00

Slow Colours Fast Show
Charlie De VoetCharlie De Voet

t/m 13/06
Arranged Fragments
Stefan AnnerelStefan Annerel

19/06–18/07

FRED & FERRYFRED & FERRY
Leopoldplaats 12, 2000 Antwerpen

thu–sat, 13:00–18:00
fredferry.com

Leyla AydosluLeyla Aydoslu
t/m 19/06

‘Out of Time, Out of 
Place’
Lydia HannahLydia Hannah

t/m 19/06
Terms Of Conditions 
(Book launch)
Karina BeumerKarina Beumer

29/05–19/06

Art Rotterdam
Zoro Feigl, Mirthe Zoro Feigl, Mirthe 
Klück, Anne Klück, Anne 
Van Boxelaere, Van Boxelaere, 
Thomas VerstraetenThomas Verstraeten
01/0704/07
Meryem Bayram & Meryem Bayram & 
Marc NagtzaamMarc Nagtzaam
Vanaf 15/07

AntwerpAntwerp
ArtArt
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JAN-WILLEM ANKER

De natuurkundige John Tyndall toonde in 
1864 in een laboratoriumexperiment aan 
dat sommige gassen, zoals CO2 en methaan, 
infrarode straling absorberen; in 1896 pro-
beerde Svante Arrhenius de sterkte van 
het broeikaseffect van CO2 te berekenen; in 
1938 wezen de verzamelde gegevens van 
Guy Stewart Callendar erop dat er een rela-
tie was tussen stijgende CO2-waarden en 
de temperatuur; en in 1957 voerde Charles 
David Keeling de eerste nauwkeurige metin-
gen uit van de CO2-concentratie in de atmo-
sfeer. Klimaat wetenschapers staan inmiddels 
in een traditie van geologisch, scheikundig en 
atmosferisch onderzoek. Over de vraag of  de 
aarde opwarmt is iedereen het wel eens. Hoe 
snel de aarde opwarmt, hangt af  van de men-
selijke behoefte aan fossiele energie. 
 Hoe zat het ook alweer? Broeikasgassen 
houden warmte als een deken vast in de 
atmosfeer. Zonder het broeikaseffect zou het 
op aarde 33 graden kouder zijn. Het broei-
kaseffect maakt dus nagenoeg alle leven op 
aarde mogelijk. Het belangrijkste broeikas-
gas is waterdamp, niet CO2. Maar daar heeft 
menselijke activiteit geen directe invloed 
op. CO2 wordt toegevoegd aan de atmosfeer 
doordat mensen (niet alle mensen) fossiele 
koolstofmassa’s als veen, bruinkool, steen-
kool, gas en aardolie uit de grond halen en 
massaal verbranden. Ze zorgen daarmee 
voor een verstoring van wat de koolstofcy-
clus wordt genoemd.
 Een van de belangrijkste bewijzen voor 
de toename van de CO2-concentratie in de 
atmosfeer levert de Keeling-curve. Deze 
curve geeft de metingen weer die op lange 
termijn en continu worden verricht in het 
Mauna Loa Observatory, dat zich bevindt 
op een dode vulkaan op Hawaï, ver weg van 
industriële activiteit, wat de metingen zeer 
betrouwbaar maakt. De Amerikaan Charles 
David Keeling ontwikkelde de curve aan het 
begin van de jaren zestig, zijn zoon Ralph 
nam na zijn dood in 2005 het stokje over. 
De stijging verloopt zaagsgewijs als gevolg 
van de seizoensgang: planten houden meer 
CO2 vast als ze groeien (voorjaar) en laten 
het weer los als ze verrotten (najaar). Op 23 
februari 2021 noteerde het observatorium 
416,04 ppm: in elke miljoen deeltjes in de 
atmosfeer zaten er die dag 416 CO2-deeltjes. 
Dat lijkt weinig, maar vergeleken met het 
pre-industriële niveau (280 ppm) is dat een 
forse toename. Er is een zeer goed gedocu-
menteerde correlatie tussen CO2 in de lucht 
en atmosferische temperatuur: hoe meer 
CO2 er in de atmosfeer zit, des te warmer het 
op aarde is. 
 Met de huidige gemiddelde stijging van 
zo’n 2,5 ppm per jaar wordt een verdub-
beling van die 280 ppm over zestig jaar al 
bereikt. Let wel: bij 430 ppm gaan we al 
over de anderhalve graden Celsius opwar-
ming heen – een waarde vastgelegd in het 
Akkoord van Parijs. Deze waarde bereiken 
we over tien jaar ongeveer. Het IPCC, de 
VN-organisatie die zich met klimaatveran-
dering bezighoudt, raamt de mondiale tem-
peratuurstijging bij 560 ppm op zo’n drie 
graden Celsius. De Keeling-curve laat zien 
dat alle ontwikkelingen op het gebied van 
‘hernieuwbare energie’, al het gepraat over 
duurzaamheid, alle internationale afspra-
ken tot dusver niet tot een merkbare afname 
van de CO2-uitstoot hebben geleid. Kijken 
naar de Keeling-curve is kijken naar een 
grafische weergave van het noodlot.

Die-in

Dat de fossiele industrie op allerlei manie-
ren politieke besluitvorming om de klimaat-
opwarming tegen te gaan traineert, recht-
vaardigt actievoeren. Extinction Rebellion 
(XR) doet dat, afgaande op haar onstuimige 
groei sinds haar oprichting in het Verenigd 
Koninkrijk in 2018, het meest succesvol. 
Met mediagenieke protestacties in de open-
bare ruimte verzet XR zich tegen klimaat-
verandering en biodiversiteitsverlies. In het 
in 2019 verschenen ‘handboek’ This Is Not 
a Drill brengt zij in haar ‘Verklaring van 

Rebellie’ de wetenschap in stelling. Weten-
schappelijk bewijs legitimeert niet alleen 
actie, maar schept daar ook een morele ver-
plichting toe. De waarheid drijft de leden 
van XR ertoe om van politici vergaande 
maatregelen te eisen. 
 Toch is XR niet vrij van een stevige dosis 
spiritualiteit. Deel van haar stichtingsmy-
the is dat milieuactiviste Gail Bradbrook in 
2016 naar Costa Rica reisde om zich daar 
over te geven aan psychedelische drugs. 
Voor zij de drugs innam, vroeg zij in een 
gebed om ‘de codes voor sociale verande-
ring’. Roger Hallam, met wie ze later XR zou 
oprichten, hanteerde daarbij exact dezelfde 
formulering als Bradbrook. De beweging zou 
zijn geboren dankzij een gunstig gestemd 
universum. De groei van XR (aanvankelijk 
Rising Up geheten) sinds de eerste actie op 
31 oktober 2018 is zonder meer spectacu-
lair geweest. In 2020 waren er inmiddels, 
verspreid over meer dan zeventig landen, 
485 XR-groepen actief, waaronder groe-
pen die zich kenmerken door een gedeelde 
identiteit, zoals ‘XR-artsen’, ‘XR-boeren’ en 
‘XR-moslims’. XR wil een decentrale orga-
nisatie zijn van losse groepen die voor een 
groot deel autonoom zijn. De acties ken-
merken zich door burgerlijke ongehoor-
zaamheid, geweldloosheid en de bereidwil-
ligheid van de demonstranten zich te laten 
arresteren. Daarmee staat de beweging in 
een Angelsaksische traditie, met Henry 
David Thoreaus betoog ‘Resistance to Civil 
Government’ (1849) als inspiratie: ‘But, to 
speak practically and as a citizen, unlike 
those who call themselves no-government 
men, I ask for, not at once no government, 
but at once a better government.’ Het doel 
is een betere overheid, en wel onmiddellijk. 
Door aan te sturen op massale arrestaties 
kan het rechtssysteem overweldigd worden, 
terwijl de activisten sympathie en steun van 
de bevolking oproepen, was het idee van 
Hallam. En die steun kwam er inderdaad 
toen in april 2019 verschillende straten in 
hartje Londen twee weken lang geblokkeerd 
werden. Het is ook wel een escalatie-strate-
gie genoemd.
 Zelf  heb ik meegemaakt hoe zo’n actie 
in de praktijk werkt toen ik ’s ochtends 
op 7 oktober 2019 aanwezig was op de 
Amsterdamse Stadhouderskade. Ter hoogte 
van het Rijksmuseum bevonden zich hon-
derden betogers, overigens ook van ande-
re groepen als Code Rood, ingesloten door 
politiebussen en politie te paard. Na enige 

tijd sloot zich een tweede groep betogers 
aan, waarna die opnieuw door de politie 
werd ingesloten. Betogers aan de buitenzijde 
stonden of  zaten met hun armen in elkaar 
gehaakt, en agenten rukten hen soms hard-
handig los, wat in juridisch jargon ‘bestuur-
lijke verplaatsing’ heet. Op een gegeven 
moment kon niemand meer weg uit de blok-
kade; de politie blokkeerde op haar beurt het 
straatprotest. Een oudere heer die aangaf  
medicatie nodig te hebben, mocht pas na 
lang aandringen vertrekken. De organisa-
toren van deze actie hadden zich zeer goed 
voorbereid. Wanneer arrestaties de voorste 
linies verzwakten, rende er iemand naar ach-
teren op zoek naar arrestables: mensen die 
bereid waren zich te laten arresteren. Hun 
biedt XR juridische en psychische nazorg; de 
boetes worden waar mogelijk door inzame-
lingsacties naderhand betaald.
 De zelfbeheersing die XR-leden over-
al waar ze protesteren aan de dag leggen, 
draagt bij aan de aantrekkingskracht van 
de organisatie. Dit pacifisme is behalve 
ideologisch ook tactisch: de demonstran-
ten kunnen een morele overwinning boe-
ken. In Brussel gebruikte de politie in 2019 
pepperspray en zette ze een waterkanon in. 
In Nederland viel het verschil op tussen de 
soms rigoureuze manier waarop ordedien-
sten optraden tegen jonge klimaatdemon-
stranten en de boterzachte behandeling in 
dezelfde periode van demonstrerende agra-
riërs die met hun trekkers snelwegen blok-
keerden en politici intimideerden. 
 The Guardian beschreef  in 2020 hoe XR 
nieuwe activisten rekruteert. De rekrute-
ring begint als een mogelijke kandidaat een 
lezing van XR bezoekt. Tijdens een talk krij-
gen deelnemers een stoomcursus klimaat-
verandering: atmosferische opwarming, 
biodiversiteisverlies, oceaanverzuring en 
landgebruik door de agro-industrie. Het 
‘raamwerk’ hiervoor is in 2009 ontwik-
keld door de Zweedse duurzaamheidswe-
tenschapper Johan Rockström. Voor XR 
staat er veel op het spel, zo niet alles: het 
leven op aarde zoals we dat kennen. Zoals 
de naam aangeeft voert de beweging een 
oorlog tegen het uitsterven zelf. ‘Bellum’, 
het Latijnse woord voor oorlog, maakt het 
grootste deel uit van het woord ‘rebellie’. 
Een citaat: ‘Welke risico’s zijn we bereid te 
nemen in naam van het leven zelf ? En hoe 
lang hebben we nog om überhaupt keuzes 
te maken?’ Collectieve rouw maakt deel uit 
van de uitgangspunten van XR. Deelnemers 

aan de talk worden uitgenodigd om te rou-
wen ‘om het leven dat verloren is gegaan 
door het uitsterven van soorten, en voor de 
ontberingen die nog komen’. De rouw is dus 
bewust prematuur; men loopt op de onder-
gang en soortenvernietiging vooruit. Er wor-
den onder meer ‘rouwcirkels’ opgezet waar-
in deelnemers ‘het verdriet vieren’. 
 De gehanteerde taal is die van het gevoels-
leven: ‘De heldere en toegankelijke metho-
den creëren een veilige ruimte, die nodig 
is om de diepe emoties die wij tegenkomen 
een plaats te geven, nu wij ons beginnen te 
realiseren dat de wereldwijde crisis waarin 
wij ons bevinden niet meer te voorkomen 
is: we zitten er midden in!’ Maar het omge-
keerde geldt evenzeer: de crisis zit in ons. De 
esoterische formulering veronderstelt een 
diepe verinnerlijking van de crisis, die ook 
therapeutisch te lijf  wordt gegaan. In haar 
acties verbeeldt XR op een theatrale manier 
de dood, bijvoorbeeld door middel van een 
zogeheten die-in, waarbij activisten op cen-
trale pleinen (de Dam in Amsterdam, de 
Kouter in Gent) gaan liggen als waren ze 
dood. Dood en ondergang nemen sowie-
so een centrale plaats in binnen het den-
ken van XR. Het bracht de Duitse socioloog 
en ecoloog Jutta Ditfurth ertoe om XR als 
een ‘wereldondergangssekte’ te betitelen. 
De beweging zou doordesemd zijn van het 
Deep Ecology-denken waarbij alle mensen 
als (schadelijke) biologische wezens wor-
den gezien, geleid door ‘schijnwaarden’. 
Mysticisme ligt op de loer, terwijl politieke 
machtsstructuren in dit denken geen rol van 
betekenis spelen. Ditfurth moet weinig heb-
ben van Hallams ‘obsessie met opofferings-
gezindheid’. 
 In zijn manifest Common Sense for the 
21st Century stelt Hallam dat het zinloos is 
de fossiele industrie tot doelwit te verkla-
ren. Alleen regeringen beschikken over de 
macht om burgers te beschermen. Vanwege 
de symbolische kracht is het nodig massa-
le acties van (zelf-)opoffering te organise-
ren in het hart van een natie. Daar waar 
zich de bestuurlijke elite en de media-elite 
bevinden. ‘Het is het offer waardoor socia-
le verandering op gang wordt gebracht, niet 
de ontwrichting.’ Als activist moet je dus 
bereid zijn om te lijden. Hallam beperkt het 
offer niet tot de bereidheid je te laten arreste-
ren; het gaat ook om de vraag of  je bijvoor-
beeld bereid bent je baan op te geven en om 
minder tijd door te brengen met je gezin of  
je familie. Zonder pijn en leed gaat het niet: 

Tegen het uitsterven
Extinction Rebellion en T.J. Demos

Blokkade van Extinction Rebellion, Amsterdam, 2019



De Witte Raaf  – 211 / mei – juni 2021 16

‘Because no common good has ever been 
created without it – especially now as we 
enter our darkest hour.’ Hiermee zet hij voor 
activisten de deur op een kier om zo nodig 
een extremer offer te brengen. 

Moralisme

Hallam is sinds de zomer van 2020 niet 
meer actief  betrokken bij XR en zijn invloed 
– de focus op dood en ondergang – is afge-
nomen. Sterker nog: wie de inhoudsopgave 
bekijkt van de bundelingen teksten Nu het 
nog kan, de laaglandse versie van This Is Not 
a Drill, ziet in één oogopslag dat het boek 
zich richt op een zo breed mogelijk publiek, 
met een qua leeftijd, achtergrond en kleur 
zeer diverse lijst schrijvers. En iedereen mag 
meedoen, van cabaretier (Tim Franssen) tot 
generaal (Tom Middendorp). Op een enke-
ling na weigeren de pamflettisten van XR 
na te denken over de verhouding tussen 
arbeid, kapitaal, klimaat en ecologie. Dat 
leidt tot veel bijdragen over de noodzaak van 
innerlijke verandering, individuele aanpas-
singen van consumentengedrag en morele 
verontwaardiging. Frases als ‘we hebben er 
als samenleving baat bij’ en ‘van links tot 
rechts de handen bijeen slaan’ zijn niet van 
de lucht. Om nog te zwijgen van de stort-
vloed aan alarmistische berichten. Morele 
verontwaardiging en een sterke nadruk op 
slachtofferschap voeren de boventoon. Het 
zijn de middelen waarmee XR tot nog toe de 
massa’s heeft willen mobiliseren.
 Een van de interessantste en scherpste 
analyses komt van activist, filmmaker en 
spoken-wordartiest Chihiro Geuzebroek. Zij 
beschuldigt de westerse klimaatbeweging 
ervan te weinig oog te hebben voor de kolo-
niale dimensie van de klimaatcrisis, van een 
traditie ‘van grondstoffenroof, massamoord, 
kinderarbeid en slavernij’. Terecht spreekt 
Geuzebroek over de noodzaak van dekoloni-
sering, vanuit het inzicht dat de klimaatcri-
sis ‘een koloniale crisis [is] met dekoloniale 
oplossingen’. Bij Geuzebroek zijn kapitalis-
me en kolonialisme met elkaar versmolten: 
‘Dekoloniseren betekent afrekenen met de 
doctrine van eeuwige groei, erkennen dat 
dit een leugen is die de aarde kapotmaakt.’ 
Die gelijkschakeling is begrijpelijk, maar 
historisch gezien niet helemaal juist. Ellen 
Meiksins Wood betoogde in The Origin of  
Capitalism overtuigend dat het kapitalis-
me op het Britse platteland ontstond en pas 
later verweven raakte met het kolonialisme. 
Geuzebroek gaat er in haar bijdrage boven-
dien aan voorbij dat schadelijke industrieën 
ook volop in het Westen huishouden. Denk 
aan de Groningse aardbevingen als gevolg 
van de gaswinning. Of  neem de intensieve 

veeteelt: die is rampzalig voor het klimaat 
en leidt niet alleen internationaal maar ook 
lokaal tot allerlei schade, zoals bij de zogehe-
ten stikstofcrisis duidelijk werd. In Nederland 
stierven daarnaast tientallen mensen aan 
Q-koorts, een zoönose die in 2007 ontstond 
in Nederlandse geitenstallen. Door uit te 
gaan van het schema dader (het Westen) en 
slachtoffers (het mondiale Zuiden) blijft een 
deel van de schade en het leed onbenoemd. 
Daarom is scherpere kapitalismekritiek 
nodig. Om zicht te kunnen krijgen op hoe de 
mondiale productieketens van het ‘logistiek 
kapitalisme’, zoals socioloog Willem Schinkel 
het noemt, overal ter wereld burgers, arbei-
ders en ecosystemen in de verdrukking bren-
gen en de klimaat- en milieucrisis verergeren.
 XR Nederland geeft de voorkeur aan mora-
lisme boven een materiële analyse van pro-
ductieverhoudingen. Ze bestaat vooral uit 
bezorgde burgers en rekruteert uit een ste-
delijke middenklasse. Zij worden niet direct 
in hun bestaan bedreigd. Heel anders is dat 
voor hun politieke tegenstanders, specifiek 
de intensieve veehouderij in Nederland. 
Geen veehouder in Noord-Brabant ligt wak-
ker van het verdwijnen van de beekprik (een 
zoetwatervisje) als gevolg van langdurige 
droogte (klimaatcrisis) en bodemverzuring 
(intensieve veeteelt). Van de stikstofcrisis wél, 
dan is het Malieveld te klein. De maatrege-
len om stikstofuitstoot tegen te gaan raken 
het bestaan van de veehouder direct. XR 
lijkt hier geen raad mee te weten. De bewe-
ging zal zich zo nooit goed kunnen verweren 
tegen het frame van de cultuuroorlog, met de 
suggestie dat veganistische randstedelingen 
het voorzien hebben op hardwerkende agra-
riërs. De opgave zou juist moeten zijn om het 
vertrouwen te winnen van de boeren, en de 
intensieve veeteelt te laten krimpen zonder 
dat dit met inkomens- of  cultuurverlies van 
veehouders gepaard gaat. Op zich al een zeer 
lastige klus. 
 XR lijkt evenmin te zien dat de belangen 
van veehouders kunnen verschillen van 
agro-industriële veevoederproducenten en 
slachthuizen. Boeren (niet alleen veehou-
ders) zijn verwikkeld geraakt in een mon-
diale race to the bottom, aangejaagd door 
banken en marktfundamentalistische poli-
tici. Dat het mogelijk is om juist met boeren 
gelegenheidscoalities te vormen heeft stik-
stofactivist Johan Vollenbroek laten zien. 
Vollenbroek is zéér kritisch over de industri-
ele veeteelt. Maar toch trok hij samen met 
veehouders op tegen een nieuwe ‘emissie-
markt’ (wat dan ‘extern salderen’ heet) voor 
stikstof, die door de overheid in het leven is 
geroepen. Deze emissiemarkt is echter voor-
al in het voordeel van de kapitaalkrachtige 
luchtvaartsector, die immers ook stikstof  
uitstoot. XR liet de kans liggen zich hierbij 

aan te sluiten. Wellicht komt hier verande-
ring in door het recent opgerichte (maar nog 
niet erg actieve) ‘XR Landbouw’. 
 Het moralisme neemt soms absurde vor-
men aan. De jonge filosoof  Robin Habbé 
komt, na een kritiek op het neoliberalisme, 
waarbij ze leunt op David Harvey, Michel 
Foucault en Wendy Brown, met de oproep 
om onszelf  te bevrijden. We ‘moeten ons 
vrijmaken en veel minder gaan consume-
ren, uit solidariteit met hen die voor die 
consumptie moeten lijden’; ze levert er een 
stappenplan ter zelfbevrijding bij. Alles wat 
zweemt naar systeemkritiek wordt onmid-
dellijk omgebogen naar een variant op ver-
ander-de-maatschappij-begin-bij-jezelf. 
Dit is lifestyle-activisme. Alleen econoom 
Kate Raworth biedt met haar concept van 
de donuteconomie uitzicht op een alter-
natief, maar ook haar betoog is problema-
tisch. Ze vindt bijvoorbeeld dat ‘we’ een 
voorbeeld moeten nemen aan de natuur. 
Hulpbronnen worden in de natuur ‘niet uit-
geput, maar steeds hergebruikt, zodat het 
afval van het ene proces grondstof  biedt 
voor het volgende’. En: ‘De natuur floreert 
al zo’n 3,8 miljard jaar, dus daar kunnen we 
nog wat van leren als we het nog een tijdje 
willen uitzingen.’ Dit laatste is een wel zeer 
rooskleurige kijk. Het kan er ruig aan toe 
gaan in de natuur, met onder meer enorme 
extinctiegolven als gevolg van niet-mense-
lijke klimaatverandering. De ‘harmonie’ is 
zeer kwetsbaar en altijd tijdelijk. Raworth 
pleit voor herverdeling van middelen en 
een einde aan de fetisj van de economische 
groei door middel van technologische ont-
wikkeling en regulering. Technologie heeft 
volgens haar een enorme democratiserende 
werking. Stel dat iedereen zijn eigen zonne-
panelen, 3D-printer en mobiele telefoon en 
laptop krijgt toebedeeld; stel dat alle weten-
schappelijk kennis via open source vrij 
beschikbaar komt. Over het hoe van deze 
utopische ontwikkeling doet ze geen uit-
spraken. Big Tech wordt blijkbaar geacht 
meteen enthousiast mee te werken om het 
donut-paradijs op aarde te verwezenlijken. 

Burgerberaad

XR Nederland is in de kern een liberale ver-
zetsbeweging die het sociale contract wil uit-
breiden met een extra paragraaf. Om dat te 
begrijpen is het nodig in te gaan op de drie 
belangrijke eisen die de beweging aan de 
Nederlandse overheid richt: zij dient bij te 
dragen aan bewustwording van de ecologi-
sche crisis; de netto uitstoot van broeikas-
gassen moet op een rechtvaardige manier 
naar nul gaan in 2025; een burgerberaad 
van via loting gekozen burgers moet ‘een 

leidende rol’ krijgen in de besluitvorming. 
De eerste eis lijkt makkelijk in te willigen of  
te ontwijken. De tweede eis is echter zonder 
meer revolutionair: ’s lands complete ener-
gievoorziening en het grootste deel van de 
economie zouden dan binnen vier jaar volle-
dig CO2-neutraal moeten worden. Op welke 
manier, dat wil XR laten bepalen door het 
burgerberaad. Zo’n beraad vindt bij som-
mige Nederlandse politieke partijen ook wel 
weerklank. Bij GroenLinks bijvoorbeeld, en 
ook Henri Bontebal, de klimaatkandidaat 
van het CDA, pleitte er onlangs voor. 
 Op het eerste gezicht lijkt dat burgerbe-
raad een democratische innovatie: een wil-
lekeurig geselecteerde, maar representatieve 
en door deskundigen geïnformeerde groep 
burgers besluit (zonder de druk van partij-
belangen en lobbygroepen) hoe de energie-
transitie eruit dient te zien. Door de loting 
te ‘stratificeren’ wil XR ervoor zorgen dat de 
groep burgers voldoende divers is. Dit bete-
kent dat er veel meer mensen worden geloot 
dan uiteindelijk zullen deelnemen aan het 
burgerberaad. Daarna worden de mensen 
onderverdeeld in ‘geslacht, leeftijd, cultu-
rele afkomst, opleidingsniveau en woon-
plaats’. Wie de taak van het onderverdelen 
uitvoert, blijft ongewis. Het burgerberaad is 
een uiting van een al lang bestaand onbeha-
gen over het functioneren van de parlemen-
taire democratie. Het is het antwoord van 
onder meer David Van Reybrouck – die heeft 
meegeschreven aan Nu het nog kan – op het 
opgekomen (rechtse) populisme; in dit geval 
beslist, is de claim, echt het hele volk, óók de 
laagopgeleiden en praktisch geschoolden. Er 
zit enig wensdenken bij. Politiek verandert 
hier toch, zo lijkt het, in een deliberatieve 
vorm van crisismanagement waarin door 
redelijke en beschaafde deelnemers naar de 
‘beste’ oplossingen wordt gezocht. Radicale-
re vormen van democratisering blijven 
boven dien onbenoemd; je zou bijvoorbeeld 
energiecentrales en bedrijven die veel broei-
kasgassen uitstoten daadwerkelijk kunnen 
democratiseren, door bewoners er medezeg-
genschap over te geven. 
 Zo ver als Roger Hallam, die het Britse 
parlement volledig buitenspel wilde zetten, 
gaat XR in Nederland niet. Een dergelijk 
antiparlementarisme zou de beweging in 
het extreemrechtse vaarwater van Forum 
voor Democratie brengen. Het gevolg is 
wel dat het mandaat van het burgerberaad 
onduidelijk is. De ‘overheid’ moet, zo staat in 
Burger beraad: de noodzakelijke update van onze 
democratie, ‘voor aanvang van het burger-
beraad […] expliciet maken op welke manier 
zij de uitkomst van het beraad zal gebrui-
ken […] De regering kan bijvoorbeeld toe-
zeggen aanbevelingen uit te voeren die de 
steun van 75% van de leden van het bur-

Cannupa Hanska Luger, The Mirror Shield Project, Standing Rock, 2016
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gerberaad krijgt. Het parlement kan ver-
plicht worden om aanbevelingen met min-
der steun […] te bespreken en uit te leggen 
waarom het voorstel is aanvaard, gewijzigd 
of  verworpen.’ Dat eerste gebruik van ‘over-
heid’ is verwarrend: welk overheidsorgaan 
wordt hier bedoeld? En er blijkt dat het par-
lement de uitkomsten van het burgerberaad 
uiteindelijk gewoon kan verwerpen. Al die 
moeite voor niks! En dat terwijl we nog maar 
vier jaar hebben. De vreedzame acties van 
XR hebben er beslist toe bijgedragen dat de 
klimaatcrisis en het verlies van biodiversiteit 
meer aandacht hebben gekregen. Maar zou 
je je als extinctierebel moet laten arresteren 
voor het instellen van een tandeloos advies-
orgaan? 

Vliegveld

Kunnen we dan bij de kunst te rade gaan? 
Dat ligt eraan wat je onder kunst verstaat, 
luidt het antwoord van T.J. Demos. In zijn 
essaybundels Decolonizing Nature (2016), 
Against the Antropocene (2017) en het recent 
verschenen Beyond the World’s End (2020) 
beweegt Demos zich op het snijvlak van 
kunst, politieke ecologie en milieuactivis-
me. Hij definieert ecologie als een ‘intersec-
tionele methode’ om voorbij een westers, 
wit en patriarchaal perspectief  te komen. 
Dat mondiale perspectief  biedt de mogelijk-
heid om aan de hand van activistische kunst 
na te denken over bijvoorbeeld de betekenis 
van ‘klimaatvluchteling’, of  om het discours 
rondom ‘duurzaamheid’ te ontleden. 
 Volgens Demos kun je niet over klimaat-
rechtvaardigheid spreken zonder niet ook 
de corrumperende werking van de inter-
nationale bedrijfslobby op democratieën 
daarbij te betrekken. Of  de talloze mensen-
rechtenschendingen die inheemse volke-
ren ondergaan door de winning van grond-
stoffen op het land waar ze leven. Het hoeft 
niet te verbazen dat Demos een voorkeur 
heeft voor kunst die zich heeft losgemaakt 
van de bestaande kunstinstituties, die er 
volgens hem toe neigen te denken in het 
keurslijf  van productie en commodificatie. 
Kunst manifesteert zich bij uitstek, aldus 
Demos, binnen ‘sociale bewegingen, waar 
creativiteit de vorming van nieuwe werel-
den van energie voorziet, door gebruik van 
uiteenlopende en alledaagse materialen, en 
van ideeën die ingebed zijn in de strijd, de 
beelden en verhalen van collectieve bevrij-
ding’. Daarbij vervaagt het verschil tussen 
activisme en kunst: kunst is een activiteit 
die zich kan richten op vormen van politie-
ke actie. Als voorbeeld geeft hij de acties van 
Liberate Tate in Tate Modern, met als doel 
de sponsordeal tussen oliemultinational BP 
en het museum te cancelen. Maar hij gaat 
verder door het begrip kunst te herijken: 
artistieke praktijken zijn experimenten met 
wereld-scheppend vermogen, waarin zin-
tuiglijkheid en speculatieve kennis hand in 
hand gaan om andere manieren van leven 
denkbaar te maken. Voor hem luidt de ham-
vraag hoe je kunst en esthetiek in bredere 
zin kunt inzetten om een ‘multinatuurlijke 
en meersoortelijke zaak’ voor te staan. Hier 
maakt hij gebruik van inheemse ideeën over 
de natuur als een ‘pluriversum van actoren’, 
zoals hij het formuleert. Het is belangrijk 
dat we de belangen van niet-menselijke die-
ren niet langer automatisch ondergeschikt 
maken aan die van mensen. Wie dat wel 
doet, maakt zich schuldig aan ‘speciësisme’, 
zoals de Australische filosoof  en hoogleraar 
bio-ethiek Peter Singer discriminatie tussen 
wezens op basis van hun soort noemde. 
 In de kunstkritiek die Demos be drijft is er 
oog voor de vele misstanden in de wereld: 
racisme, (laat-)kapitalisme, mondiaal petro-
kapitalisme, illiberalisme, armoede, seksis-
me, xenofobie, neoliberalisme, globalisering, 
imperialisme, (neo-)kolonia lisme, speciësis-
me, extractivisme, oorlog, dierenleed, biodi-
versiteitsverlies, extinctie, slavernij, gedwon-
gen migratie, ontbossing, de klimaatcrisis en 
de verkeerde, en potentieel zeer schadelijke 
oplossingen daarvoor als geo-engineering. 
Theorie vorming is belangrijk, al laat hij dat 
eerder aan anderen over; in een interview 
met Metropolis M bekritiseerde hij Bruno 
Latour, misschien wel de bekendste eco-fi-
losoof, omdat die ‘ons’ niet voorbereidt ‘op 
concrete politieke actie, maar in de theo-
rie [blijft] hangen’. Het is vooral een alles-
overheersende samenhang die Demos in de 
wereld en kunsten ontwaart, en die hij van 
betekenis voorziet. Hij schiet heen en weer 
tussen beschrijvingen van installaties, ana-

lyses op macroniveau en journalistiek opi-
nisme, bijvoorbeeld wanneer hij bij Angela 
Melitopoulos’ video-installatie Crossings 
de teloorgang van de Syriza-regering van 
Alexis Tsipras beschrijft en – vanuit de 
spreekwoordelijke salon – veroordeelt. Kunst 
kan, in zijn beleving, een verzetspraktijk bie-
den of  ondersteunen, of  alternatieve manie-
ren van samenleven denkbaar maken. Het 
lijkt soms veel gevraagd, al was het maar 
omdat kunstenaars historisch gezien niet 
al te beste papieren hebben om grote collec-
tieven te mobiliseren en omwentelingen te 
forceren. Zeker in vergelijking met de factor 
arbeid. 
 Toch zijn de voorbeelden die hij geeft vaak 
leerzaam, soms zelfs verbluffend. In Beyond 
the World’s End bespreekt hij het ‘Mirror 
Shield Project’ van de inheemse kunste-
naar Cannupa Hanska Luger. In 2016 pro-
testeerde in het autonome gebied Standing 
Rock een brede coalitie van verschillen-
de inheemse volkeren, milieuactivisten en 
boeren tegen de aanleg van de duizenden 
kilometers lange ‘Dakota Access Pipe Line’. 
Daarmee zou schalieolie, gewonnen in 
Noord-Dakota, naar Illinois getransporteerd 
worden. Deze pijplijn, die onder de Mississipi 
zou moeten doorlopen, vormde een poten-
tiële bedreiging voor de drinkwatervoorzie-
ning van miljoenen mensen. Demos betoogt 
dat dit protest niet slechts een uiting was van 
milieuactivisme of  de strijd tegen fossiel kapi-
taal, maar een nieuw hoofdstuk in een onaf-
hankelijkheidsstrijd die al vijfhonderd jaar 
duurt. Cannupa Hanska Luger vervaardig-
de een enorme hoeveelheid spiegelschilden 
waarmee betogers zich konden beschermen 
tegen politieknuppels, pepperspray en water-
kanonnen (die ook werden ingezet als het 
vroor). De spiegels confronteerden politie en 
ordediensten in een briljante omkering met 
hun eigen geweld. Het geweld werd als het 
ware teruggekaatst in wat Demos omschrijft 
als een ‘live-action beeldoorlog’. 
 Een ander voorbeeld (in een tekst voor 
Futurity Report, een bloemlezing van specu-
latieve essays) biedt de geschiedenis van de 
verzetsgemeenschap ZAD, nabij het Franse 
dorp Notre-Dame-des-Landes, niet ver van 
Nantes. Deze aanvankelijke zone d’aménage-
ment différé was bedoeld voor de bouw van 
een nieuw vliegveld, wat ten koste zou gaan 
van landbouwgronden en een biodivers bos-
gebied. Een bonte coalitie van activisten, 
bewoners en boeren veranderde het gebied 
algauw in een zone à défendre. De acties 
waren politiek en juridisch van aard. De 
media werden bespeeld en er werd aan een 
eigen wereld gebouwd. De bewoners richt-
ten een krant, een radiostation, smederijen, 
een bibliotheek en zelfs een lichtbaken op. Bij 
diverse (pogingen tot) ontruimingen werd 

er strijd geleverd met politie en leger. De 
gemeenschap die zich binnen de ZAD vorm-
de, is voor Demos cruciaal, omdat ze zich 
teweerstelt tegen een wereld waarin luchtha-
vens cruciale knooppunten vormen. ‘Contre 
l’aeroport et son monde’, was het radicale 
motto van de activisten. De ZAD maakt deel 
uit van wat Naomi Klein ooit ‘Blockadië’ 
noemde, een zwervend transnationaal con-
flictgebied waarin grassroots-verzet plaats-
vindt tegen de fossiele industrie. Het speelt 
volgens Demos bovendien een rol in een 
lang historisch proces waarin het kapita-
lisme gebruik heeft gemaakt van goedkope 
natuur, waaronder goedkoop voedsel, goed-
kope energie, goedkope arbeid en goedkope 
grondstoffen. Demos leunt hier op het begrip 
‘wereldecologie’ van socioloog Jason Moore. 
Moore geeft de geschiedenis van het kapi-
talisme een planetaire inbedding, waarbij 
kapitalisme niet zozeer als een economisch 
en sociaal systeem wordt begrepen, maar 
als een ‘manier om de natuur te organise-
ren’. Door de klimaatcrises (in meervoud) 
zou dit vijfhonderd jaar oude kapitalisme op 
zijn laatste benen lopen. Dat landen kiezen 
voor steeds extremere vormen van grond-
stofwinning zoals diepzeemijnbouw en de 
exploitatie van teerzanden, ziet Demos als 
tekenen van een ‘kapitalistische doodstrijd’ 
die al het leven op de planeet met zich mee de 
afgrond in sleept. Enige scepsis lijkt hier op 
zijn plaats. Al was het maar omdat het eind 
van het kapitalisme vaker is aangekondigd. 
 XR wil de huidige wereld redden, de ZAD 
stelt er een andere wereld tegenover. Demos 
gaat zelfs nog verder en probeert ruimte te 
openen voor het idee dat er niet één wereld 
is, maar juist een eindeloze hoeveelheid 
werelden. Het is vervolgens belangrijk de 
‘onto-epistemologische verschillen tussen 
volken en gemeenschappen’ te erkennen 
en te waarborgen. Een gemeenschappelijke 
wereld, waar bijvoorbeeld Latour voor pleit, 
is volgens Demos niet genoeg als die geen 
ruimte laat voor een oneindige hoeveelheid 
werelden. Simpel gezegd pleit Demos voor 
een zeer radicale vorm van multiculturalis-
me, dat hij bekritiseert als een ‘schijn-veel-
heid’ van repressieve tolerantie binnen het 
kapitalisme. De manier waarop ZAD aan 
een andere wereld werkte, noemt Demos 
een proces van ‘worlding’. De ‘worlding’ 
van de ZAD kenmerkte zich door aandacht 
voor niet-menselijke belangen, sociale ver-
bondenheid, en regeneratieve landbouw en 
productie. Er werd wederzijdse hulp gebo-
den volgens een systeem waarin ruilwaar-
de had plaatsgemaakt voor een amonetaire 
markt. Belangrijk: met het verzet tegen de 
luchthaven als knooppunt van de globalise-
ring voert de ZAD een vorm van ‘chronopo-
litiek’, waarin tijd niet meer op de seconde 

wordt uitgedrukt in geld. De regering van 
Emmanuel Macron heeft in 2018 formeel 
de plannen opgegeven een luchthaven te 
bouwen in Notre-Dame-des-Landes, wat het 
paradoxaal genoeg mogelijk maakte politie 
en leger op de ZAD’ers af  te sturen. Een fors 
deel van de nederzettingen werd gesloopt. 
Maar de gemeenschap bestaat nog steeds, 
ook al wordt haar voortbestaan voortdu-
rend bedreigd. Demos schrijft hoopvol – en 
dat is hij merkwaardig genoeg in bijna al 
zijn essays – dat de ZAD onze verbeelding 
blijft voeden zolang we het verhaal erover 
blijven vertellen. 
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GALERIE MAURITS GALERIE MAURITS 
VAN DE LAARVAN DE LAAR
Herderstraat 6 Herderstraat 6 
+31 (0)70/364.01.51 +31 (0)70/364.01.51 
wo–zawo–za 12:00–18:00  12:00–18:00 
Laatste zondag vd maand 13:00–17:00Laatste zondag vd maand 13:00–17:00
www.mauritsvandelaar.nlwww.mauritsvandelaar.nl

Places we have never been BeforePlaces we have never been Before
Robbie Cornelissen, Karin van Dam  
Tekeningen, ruimtelijk werk

t/m 20/06

28, 29 mei HOOGTIJ #6528, 29 mei HOOGTIJ #65
www.hoogtij.net
28, 29/05

Drawing Now ParisDrawing Now Paris
Paul van der Eerden/Romy Muijrers, 
Martin Assig, Ronald Versloot

10/06 t/m 13/06
42 Rue du Faubourg St-Antoine

MonsterMonster
Jan Brokof, Kevin Simon Mancera, 
Anya Belyat Giunta, Peter Vos 
Tekeningen, schilderijen

27/06–25/07

Art RotterdamArt Rotterdam
Andrea Freckmann, Susanna Inglada, 
Dirk Zoete 
Schilderijen, werk op papier, tekeningen

01/07–04/07

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

Out and AboutOut and About
tentoonstelling op het grasveld voor Nest

elke vrijdag, zo lang de lockdown duurt

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

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

Call for graduates Call for graduates 
tentoonstelling in de openbare ruimte 

05/07–14/07, tijdens The Hague 
Contemporary Art Weekend
i.s.m. 1646

Art RotterdamArt Rotterdam
Brook Andrew en Müge Yilmaz

01/07–04/07

HOOGTIJ #65HOOGTIJ #65
28/05–29/05

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

PlankenkoortsPlankenkoorts
Jacqueline de Jong

t/m 13/06

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

19/06–29/08

SPARK Art Fair ViennaSPARK Art Fair Vienna
Jacqueline de Jong

24/06–27/06

Art RotterdamArt Rotterdam
Group exhibition

01/07–04/07

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

The Cinema of SéanceThe Cinema of Séance
Su Hui-Yu

28/05–27/06

Call for graduates Call for graduates 
tentoonstelling in de openbare ruimte 

05/07–14/07, tijdens The Hague 
 Contemporary Art Weekend 
i.s.m. Nest

Tarwe en WalnootTarwe en Walnoot
Jani Ruscica

08/07–08/08

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

ALS HET CENTRUM DE OMTREK ISALS HET CENTRUM DE OMTREK IS
Wido Blokland, solo tentoonstelling 
(Beelden, foto’s, assemblages)

t/m 20/06

Drawing Now ParisDrawing Now Paris
Warffemius, Frank Halmans, Pat Andrea

42, Rue du Faubourg Saint-Antoine Paris
10/06–13/06

Art Rotterdam Art Fair, De Van Nelle FabriekArt Rotterdam Art Fair, De Van Nelle Fabriek
Wido Blokland, Julie Cockburn, D.D. Trans, 
Pat Andrea

01/07–04/07

Cool Gray - Yellow CCool Gray - Yellow C
Groepsexpo met o.a. Ien Lucas, 
Marian Bijlenga, Hieke Luik

11/07–29/07

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

PP-18 FacePP-18 Face
Zhang Shujian solopresentatie

Curator Melle Hendrikse
t/m 16/05

PP-19 Meet Me in the MiddlePP-19 Meet Me in the Middle
Gerrit van Brakel, Yoko Ono, Hadassah 
Emmerich, Rita Ponce de León

Groepstentoonstelling waarin de fysieke en 
mentale tussenruimte tussen mensen wordt 
verkend. Hoe dicht kun je daadwerkelijk bij 
een ander komen? Samenstelling Judith de 
Bruijn en Madelon van Schie
29/05–18/07

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

Dries VerhoevenDries Verhoeven
Broeders verheft u ter vrijheid

Portret van de mens als een verstekeling in 
een mondiaal distributiecentrum. Productie 
West Den Haag en Spring Performing Arts 
Festival i.s.m. Stadsschouwburg Utrecht, 
ITA Amsterdam, Het Nationale Theater 
Den Haag, Theater Rotterdam, Chassé 
Theater Breda, Schouwburg Hengelo/
Concordia en Stadstheater Arnhem. 
Vanaf 26/05

Cesare PietroiustiCesare Pietroiusti
A Variable Number Of Things

Till 22/08

Agnes MezosiAgnes Mezosi
Brutalist Marcel Breuer

Till 27/06

Alphabetum VIIIAlphabetum VIII
Gebareniconen

26/05–22/08

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

30/05 & 27/06

Hoogtij #65Hoogtij #65
Contemporary Art Tour The Hague

28/05

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

The Nest Collective (Nairobi) – The Nest Collective (Nairobi) – 
Stroom (Den Haag) Stroom (Den Haag) 
A Hybrid Co-learning ExperienceA Hybrid Co-learning Experience
M.m.v. Jim Chuchu, Njoki Ngumi, 
Sunny Dolat.

Vanaf 11/05

Walking Seminars Walking Seminars 
What are artistic ways to navigate the future What are artistic ways to navigate the future 
of public space in The Hagueof public space in The Hague
Podcasts met stadswandelingen 
door Den Haag o.l.v. kunstenaars en 
wetenschappers
Samenstelling: Christian Ernsten en 
Dirk-Jan Visser. M.m.v. Henriette Waal 
& Clemens Driessen, Anne Geene & Roy 
Remme, Shailoh Philips & Patricia de Vries, 
Michelle Piergoelam & Nick Shepherd.

Vanaf 01/07
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LIETJE BAUWENS

Paula Serafini gaat in haar boek Performance 
Action. The Politics of  Art Activism na hoe 
grassrootsbewegingen uit het Verenigd 
Koninkrijk in de praktijk kunst gebruiken 
als activistische strategie. Op welke manier 
organiseren zij zich? Welke discussies over 
activisme en kunst worden er achter geslo-
ten of  open deuren gevoerd? Hoe verhoudt 
het activistische doel zich tot de esthetische 
kwaliteit van de methode? Wanneer overlap-
pen, versterken of  ondermijnen esthetiek en 
activisme elkaar? Welke concessies worden 
er op welk gebied gedaan? En nog specifie-
ker: wat betekent ‘art activism’ nu eigenlijk, 
hoe onderscheidt het zich van activistische 
kunst, artistiek activisme, of  zelfs ‘artivism’? 
 De relatie tussen kunst en politiek, en 
meer specifiek het inzetten van kunst voor 
politieke of  sociale verandering zijn al heel 
lang onderwerp van kunsthistorisch en 
-filosofisch debat. Serafini laat aan de hand 
van Walter Benjamin, Nicolas Bourriaud, 
Claire Bishop en Jacques Rancière de ver-
schillende posities met betrekking tot voor-
al politieke kunst zien. Houvast vindt ze 
bij Lucy Lippard, die stelt dat ‘activistische 
kunst’ zowel binnen als buiten het ‘beleger-
de fort dat de kunstwereld is’ opereert, en 
niet alleen kritiek levert maar ook echt iets 
probeert te veranderen. De vormen van art 
activism die Serafini in haar boek beschrijft 
onderscheiden zich op een belangrijk punt: 
waar Lippard uitgaat van artistieke motiva-
ties, vertrekt Serafini’s denken vanuit maat-
schappelijk urgente kwesties en de bijbeho-
rende sociale bewegingen. Daarom kiest ze 
ook voor de term art activism: kunst en acti-
visme worden als twee zelfstandig naam-
woorden aan elkaar gelijkgesteld. Haar 
etnografisch-participatieve onderzoek focust 
op de samenwerking tussen kunstenaars 
die zich engageren met maatschappelijke 
bewegingen en activisten die in hun (pro-
test)bewegingen gebruikmaken van kunst 
en performance. In sommige gevallen heeft 
Serafini zelf  langere tijd meegelopen en zelfs 
meegeholpen: in interviews met activisten 
spreekt ze doorgaans van ‘they’, in het ver-
slag van de acties van ‘we’. 
 De organisaties die Serafini bespreekt, zet-
ten kunst in om regels te omzeilen, verwar-
ring te zaaien, een situatie voor het voetlicht 
te brengen of  affectieve verbindingen te leg-
gen. Via gesprekken brengt ze de verhou-
dingen tussen individuen, collectieven en 
instituten in kaart, en de mogelijkheden tot 
(transgressieve) actie. Ze begint haar tocht 
bij de Britse koepelorganisatie Art Not Oil, 
een coalitie van verschillende groepen die 
protesteren tegen sponsordeals tussen cul-
turele instellingen en de fossiele industrie, 
en zoomt in op Shell Out Sounds: een acti-
vistisch koor dat in 2013 begon als protest 
tegen Shells sponsorschap van de zogehe-
ten Classic International Series of  Concerts 
in het Southbank Centre in London. Na het 
behaalde succes (de samenwerking werd 
stopgezet) nam het koor andere door Shell 
gesponsorde kunstinstituten in het vizier. 
Serafini beschrijft de aanloop naar het eer-
ste optreden in 2013, in het Southbank 
Centre, waarvoor een herwerkt nummer 
van Leonard Cohen wordt ingestudeerd. In 
het aangepaste lied wordt Shell bezongen als 
een moedwillige organisator van klimaat-
schade. De soms vrij banale fricties tussen 
koorleden tijdens de voorbereiding worden 
ook besproken; ze zijn essentieel om tot een 
goed begrip van art activism te komen. Zo 
vond een van de zangeressen het ‘te politiek’ 
om zonder toestemming een kunstinstelling 
binnen te vallen. En er waren zangers die 
vooral bezig waren een solo te bemachtigen. 
Terwijl de meeste activisten zich volledig op 
de politieke actie richtten en het koor par-
ticipatief, dat wil zeggen toegankelijk voor 
iedereen wilden maken, maakten andere 
koorleden zich zorgen over het artistieke 
aspect: ze waren huiverig om ook minder 
getalenteerde zangers toe te laten. De groep 
was het erover eens dat de politieke bood-
schap via een collectief  muzikaal lichaam 
gecommuniceerd moest worden; ze stond 
in een lange traditie van muziek als een ver-

zetsstrategie. Maar over de manier waarop 
werd opnieuw gediscussieerd: bestond het 
koor in eerste instantie uit een groep kun-
stenaars (muzikanten) of  uit activisten? Was 
de identiteit van de groep gebaseerd op de 
kritiek op de kunstsponsoring door een olie-
maatschappij, of  op de specifieke mode of  
action, namelijk zingen? 
 Een groepsidentiteit is belangrijk voor een 
actiegroep. Veel activistische bewegingen 
vallen na verloop van tijd uit elkaar omdat 
de leden geen aansluiting (meer) vinden bij 
het grotere verhaal. Dat gaat om de politie-
ke doelstellingen van een groep, maar ook 
om de tactieken, middelen en methodes. 
Serafini laat zien dat het gebruik van kunst 
in de activistische praktijk kan bijdragen 
aan saamhorigheid, maar ook aan extra 
interne frictie. En wel omdat het nóg een 
onderhandelingspunt op de agenda zet. Art 
activism bevindt zich op een hybride plek: er 
wordt van twee kanten voeding gegeven, of  
druk uitgeoefend. In plaats van te proberen 
de precieze locatie te definiëren, stelt Serafini 
dat we moeten erkennen dat art activism de 
aandacht vestigt op het tussengebied, en op 
‘the messiness, the tensions, the negotiati-
ons’ die zo eigen zijn aan alle activisme. De 
collectieve identiteit is altijd een complexe. 
Sommige deelnemers identificeren zich meer 
als kunstenaar, andere als activist. Het is 
een gelaagd huwelijk, dat alleen blijft duren 
als beide partijen geloven in de meerwaarde 
van hun samenwerking.
 Voor Shell Out Sounds is het lichaam een 
plaats van expressie, kennis en weerstand. De 
zeer fysieke performances (gechoreografeerde 
zangoptredens, waarbij een schip van mense-
lijke lichamen wordt gevormd) van de groep 
dwingen tot een confrontatie met het fragie-
le lichaam van de mens en van de aarde, en 
maakt daardoor klimaatverandering direct 
tastbaar. In de performances worden afzon-
derlijke lichamen tot een collectief  lichaam 
van verzet gesmeed. Eenzelfde benadering 
(en transformatie) kenmerkt het jongeren-
programma Shake! Doel is om te ervaren 
dat bepaalde lichamen worden onderdrukt 
in een kapitalistisch systeem, om die ver-
volgens weer ‘eigen’ te maken. Terwijl Shell 
Out Sounds de zoektocht naar een collectie-
ve stem laat horen, is Shake! gericht op indi-
viduele zelftransformatie. De achterliggende 
strategie is dat deelnemers zich eerst via poë-
zie en spoken word een weg door hun per-
soonlijke trauma’s moeten vechten, om deel 
te nemen aan een grotere strijd tegen socia-
le onrechtvaardigheid; wie te snel de tweede 
stap zet, zou de veilige ruimte voor zelfonder-
zoek en transformatie in de weg staan. 
 Serafini bespreekt deze praktijken vanuit 
Judith Butlers theorie van performativiteit 
als verzetsdaad: het expressieve lichaam 
bekritiseert of  verandert alleen al door te 
‘zijn’ of  te ‘doen’ bepaalde ruimtes en dyna-
mieken. Ze gaat hiermee in tegen een meer 
intellectualistische definitie van activisme, 
waarbij het vooral om taal en argumentatie 
draait. Uiteindelijk wil Serafini voorbij het 
onderscheid tussen discursief  (staat voor 
rationeel) en belichaamd (staat voor irra-
tioneel en emotioneel) komen. We moeten 
deze begrippen, net zoals esthetiek en poli-

tiek, niet zien als afzonderlijke stappen in 
een proces, maar als parallelle stromen die 
samenvloeien in de ervaring. Serafini leunt 
sterk op de affecttheorie. Ze stelt dat emoties 
belangrijk zijn in de omgang met transfor-
maties en de bijbehorende spanningen tus-
sen individuele en collectieve identiteiten. 
 Het kwetsbare lichaam wordt ook inge-
zet door Left Front Art, een netwerk dat 
radicale queerkunst promoot en via perfor-
mances een brug probeert te slaan tussen 
queergemeenschappen en de vakbond. De 
groep erkent het belang van een machtige 
vakbond voor arbeiders, maar heeft ook kri-
tiek op de hiërarchische manier waarop de 
organisatie functioneert – én de heersende 
heteronormativiteit. De groep probeert als 
een brug te functioneren tussen LGBTQIA-
gemeenschappen en vakbondsleden door 
performances te organiseren. Om begrip te 
kweken en verandering mogelijk te maken, 
worden de queerorganisaties gevraagd hun 
radicale performances aan te passen. Een 
van de activisten legt uit dat in negen van 
de tien queerperformances naakte licha-
men, piercings en implantaten te zien zijn: 
het publiek maken hiervan is onderdeel van 
de politieke strategie. Om vakbondsleden niet 
direct af  te schrikken, zoeken de performers 
van Left Front Art naar meer toegankelijke, 
en toch ook subversieve uitingen, vertrek-
kend vanuit persoonlijke ervaringen, die de 
normen van het instituut bevragen. 
 Transgressie is van groot belang voor art 
activism – de term vormt de rode draad van 
Serafini’s boek. Het gaat om het overschrij-
den van ruimtelijke, structurele, symbolische 
en ideologische grenzen van (kunst)institu-
ten of  andere (publieke of  private) plekken. 
En ze zoekt met name een manier om trans-
gressie en ‘prefiguratie’, het voorstellen of  
verbeelden van een alternatief, met elkaar 
samen te laten gaan. Art activism moet zowel 
grenzen overschrijden als nieuwe scenario’s 
verbeelden – al is het maar in de manier 
waarop het zichzelf  intern organiseert. 
 Een actie kan in meerdere of  mindere mate 
transgressief  zijn: de inhoud kan uitdagend 
zijn en er kunnen wetten worden overtreden. 
Shell Out Sounds bleef  esthetisch gezien bin-
nen de verwachtingspatronen van de institu-
tionele kunstpraktijk: men nam zingend het 
woord. Serafini duidt ook de eis – kunstin-
stellingen moeten geen geld aannemen van 
oliebedrijven – als niet-transgressief, omdat 
het sponsorschap van kunstinstellingen als 
zodanig wordt geaccepteerd. De transgressie 
kwam tot uiting toen het koor het gespon-
sorde instituut binnenviel en aangaf  ‘niet te 
stoppen met zingen tot de deals ongedaan 
waren gemaakt’. In hun lied stelden ze een 
wereld voor van ‘magic, wonder and beau-
ty and joy and silliness, and fun, and fol-
lies, and all those things that music can do’. 
Vanuit dezelfde overtuiging noemt Serafini 
ook het doel van Left Front Art niet trans-
gressief  maar ‘reformatief ’: de acties werpen 
geen structuur omver, en doen zelfs conces-
sies om in gesprek te blijven met de vakbond, 
vanuit het idee deze van binnenuit te veran-
deren. Transgressief  is volgens Serafini wel 
de lichamelijke confrontatie met de leden 
van de vakbond. 

Van de vijf  organisaties die Serafini behan-
delt, treden er slechts twee (Art Not Oil en 
Left Front Art) in gesprek met het instituut 
dat ze bekritiseren. De andere drie groepen, 
PANDEMIC, LRM en het eerder genoemde 
Shake! doen dat niet om de eigen autono-
mie te beschermen. Hun praktijken bevatten 
waardevolle experimenten, maar als art acti-
vism zijn ze beperkt in hun werking. Hoeveel 
structurele verandering kan een actie in 
de marge, vooral gericht op reeds gelijk-
gestemden, nu eigenlijk bewerkstelligen? 
PANDEMIC was een do-it-yourself  antikapi-
talistisch kunstfestival dat plaatsvond vóór 
de coronapandemie. Een evident politieke en 
prefiguratieve actie: het stelde namelijk een 
alternatieve wereld voor, maar wel een die 
volledig op het eigen netwerk was gericht. 
LRM is een collectief  van activisten en kun-
stenaars uit Manchester dat vanuit een inte-
resse voor psychogeografie (de situationisti-
sche studie naar de effecten van omgevingen 
op het menselijke gedrag) stadswandelingen 
organiseert om zich buurten opnieuw ‘toe 
te eigenen’, in verzet tegen gentrificatiepro-
gramma’s en neoliberale stadsontwikkelin-
gen. Er zullen tijdens de wandeling ruimte-
lijke grenzen overschreden worden, die de 
deelnemers vervolgens politieke ervaringen 
opleveren – toch reikt de ambitie niet ver-
der dan het voeren van gesprekken. Het pro-
ject van Shake! is eerder een vorm van radi-
cale pedagogiek, zoals Serafini het zelf  ook 
beschrijft, dan een voorbeeld van art acti-
vism. Maar hoe noodzakelijk de exploratie of  
toe-eigening van de individuele gemargina-
liseerde identiteit ook mag zijn voor de vor-
ming van (meer diverse en inclusieve) activis-
tische groepen, de nadruk op individualiteit 
en zelftransformatie heeft – onbedoeld – wel 
wat weg van een new-agebenadering. 
 Serafini neemt al in de inleiding van haar 
boek een argwanende positie in ten opzich-
te van de geïnstitutionaliseerde kunstwereld. 
Die argwaan is ook voelbaar wanneer ze wijst 
op de institutionalisering (en domesticatie) 
van de queerperfomances binnen de muren 
van de vakbond. Ze staat ook sceptisch tegen-
over het feit dat de actie Hidden Figures van 
Liberate Tate (onderdeel van Art Not Oil) 
met open armen werd ontvangen door Tate 
Modern. Het feit dat het museum het werk 
wilde faciliteren zou volgens haar wijzen op 
de vernietiging van transgressie. Het is ech-
ter te kort door de bocht om een actie als 
Hidden Figures weg te zetten als ‘geneutrali-
seerd’ zodra deze welkom wordt geheten door 
bijvoorbeeld Tate; een instituut kan zich ook 
gedwongen voelen om een activistische per-
formance te omarmen. Er is wel degelijk een 
verschil tussen activistische kunst die afhan-
kelijk is van institutionele contexten, en acti-
vistische kunst die zich ongevraagd met insti-
tuten engageert. Het is een gemis dat Serafini 
niet onderzoekt of  en hoe art activism het 
voor elkaar kan krijgen om zich niet te laten 
instrumentaliseren. Daar komt bij dat ze een 
vrij simplistisch idee van ‘kunst’ hanteert: 
namelijk als een esthetische ervaring. Zang, 
performance en schilderkunst kunnen zeker 
op activistische wijze worden ingezet, maar 
er zijn ook andere artistieke vormen denk-
baar die op zichzelf  al strategisch zijn, of  
nieuwe manieren van over strategie naden-
ken mogelijk maken. Ik zou vooral geïnteres-
seerd zijn in de manier waarop deze vormen 
vervolgens kunnen worden ingezet voor het 
voeren van gesprekken die onmogelijk lij-
ken: tussen mensen die elkaar anders niet, of  
hooguit binnen beperkende omstandigheden 
spreken. Hoe behoud je radicaliteit terwijl je 
in gesprek bent? Interessanter dan de afgezon-
derde art activist-praktijken, want spannen-
der en complexer, zijn Serafini’s illustraties 
van de manier waarop Art Not Oil instituti-
onele misstanden in de schijnwerpers zet, en 
hoe Left Front Art via performance de vak-
bond van binnenuit verandert. Juist omdat 
in contact met ‘tegenstanders’ de ‘inbetween-
ness, the messiness en the negotiation’ die 
Serafini zo bejubelt in de frictie tussen kunst 
en activisme wordt opgezocht.

Paula Serafini, Performance Action. The 
Politics of  Art Activism, Londen, Routledge, 
2018.

Liberate Tate, Hidden Figures, Tate Modern, Londen, 2014

Shell bezingen
Performance Action. The Politics of  Art Activism van Paula Serafini



De Witte Raaf  – 211 / mei – juni 2021 20

HANS DEMEYER

Een muzikale ervaring van de eenentwin-
tigste eeuw biedt The Disintegration Loops 
van William Basinksi uit 2003, een vierde-
lig werk bestaande uit langzaamaan desin-
tegrerende tape loops van melodische sam-
ples uit de jaren tachtig. Het resultaat is een 
geluidsbeeld van de oneindige voortdurend-
heid van de status quo, die met elke loop de 
wereld iets verder sociaal en ecologisch uit-
een doet vallen – volgens Basinski bevin-
den we ons ondertussen in het vierde deel, 
‘where everything just cascades to shit real-
ly fast’.1 Als in een melodramatisch toeval 
vol symboliek beëindigde Basinksi deze com-
posities de ochtend van nine eleven, de dag 
waarop de eenentwintigste eeuw echt van 
start ging, samen met een opgelegde uitzon-
deringstoestand die onze ‘vrije’ manier van 
leven dient te beschermen tegen oprukkende 
wreedheid.2 Dat is de chantage: ‘Capitalism 
or barbarism […]. Or so they say. We don’t 
buy it.’
 Deze uitnodigende ‘wij’ staat op de ope-
ningspagina van The Beach Beneath the 
Street van McKenzie Wark, een denker die 
in al haar werk het heden tracht te concep-
tualiseren, maar ook op zoek is naar orga-
nisatievormen, strategieën en tactieken om 
de eenentwintigste eeuw achter ons te laten. 
Dit oeuvre getuigt van een ‘struggle to live 
in the present’, als enerzijds een poging de 
reële maar abstracte processen te vatten 
die de alledaagse verschijning en beleving 
van de wereld creëren, en als anderzijds 
een experiment dat wegen probeert aan te 
bieden naar een toekomst die niet gewoon 
meer van hetzelfde is. Wark benoemt ons 
heden als een spektakel van desintegratie: 
de aanblik van een orde die tenonder gaat 
omdat ze zichzelf  niet begrijpt. Een ande-
re naam daarvoor is het antropoceen: het 
geologische tijdperk waarin de invloed van 
de mens zich laat gelden op ecosystemen, 
die systematisch zijn uitgebuit ten voorde-
le van marktcommodificatie. Wil het spek-
takel ons opsluiten in een oneindig heden 
voorbij het einde van de geschiedenis, dan 
keert de geschiedenis terug in de historise-
ring van de natuur. De desintegratie accele-
reert volgens Wark, nu het commodificatie-
proces zich bevindt op het meest abstracte 
niveau van informatie. Via databanken en 
algoritmes wordt de planeet steeds efficiën-
ter als bron van extractie gebruikt. Was de 
vervreemding van de arbeider ooit de con-
crete manifestatie van de commodificatie 
van goederen, dan vormt de klimaatopwar-
ming vandaag de concrete manifestatie van 
de commodificatie van informatie. 
 In een dergelijke situatie kunnen verzet 
en kritiek zich niet langer beroepen op een 
romantisch Buiten noch op een evenwicht 
dat (n)ooit heeft bestaan. Het is zaak een 
esthetische en conceptuele praktijk te ont-
wikkelen binnenin een dysfunctioneel sys-
teem, maar ook te arbeiden aan een nieuwe 
organisatie van het natuurlijke en het soci-
ale. Volgens Wark is het de eerste taak om 
steeds bij de situatie te blijven, en van daar-
uit transformatieve praktijken en theorieën 
te ontwikkelen. Tegenover de zwaarmoedi-
ge verlamming die het antropoceen creëert, 
stelt ze de oproep deze wereld en bescha-
ving opnieuw te verbeelden en opnieuw te 
maken. Het is een onmogelijke claim, en 
tegelijk de enige die denken mogelijk maakt. 
Anders dan Basinksi’s Disintegration Loops 
is de toon van Warks werk niet melancho-
lisch, maar energiek, punky en uitdagend. 
Ze heeft een voorliefde voor aforismen en 
omkeringen van bekende frasen, om concep-
tueel of  emotioneel een opening te creëren; 
ze geeft reliëf  aan theoretische uiteenzet-
tingen door met enkele zinnen een sfeer en 
een scène neer te zetten; ze verleidt de lezer 
om een andere weg in te slaan via aaneen-
rijgingen van retorische vragen die starten 
met ‘Perhaps’, en via provocaties die zowel 
stimulerend en amusant als storend kun-
nen zijn; en ze is gedreven door een affectie-
ve impuls tot verzet tegen de verveling van 
het spektakel en het petit bourgeois leven in 
de eenentwintigste eeuw. 
 Wark, die tegenwoordig Professor of  
Culture and Media Studies aan de New 
School in New York is, werd in 1961 gebo-
ren in een kleinburgerlijk gezin in Newcastle, 

Australië. Daar leerde ze tijdens haar tie-
nerjaren het marxisme kennen, als mili-
tant voor de Communistische Partij. Voor 
ze in 2000 naar New York trok, werkte ze 
in Australië als journalist, was ze verbon-
den aan verschillende universitaire instel-
lingen en gold ze als publiek intellectueel.3 
In de jaren negentig maakte ze deel uit van 
de cyberspace avant-garde, maar Wark ziet 
zichzelf  veeleer als schrijver dan als acti-
vist. Ze daagt op, maar houdt afstand: ‘It’s 
a pleasure to be able to write the opening 
words of  this book [Telesthesia] from Zuccotti 
Park, from occupied territory, tiny though 
it is.’ In de zomer van 2020 neemt ze deel 
aan een mars voor de beweging Brooklyn 
Liberation for Black Trans Lives. Wark, die 
zich in 2018 uitte als transgender, leeft mee 
en maakt plaats: ze sluit zich niet aan bij 
vrienden, ze wil als witte persoon met een 
mogelijk residueel gevoel van male entitle-
ment niet in de weg lopen, en maakt (men-
tale) notities tijdens een rustige mars met 
weinig politieaanwezigheid – voor de meer 
riskante confrontaties is ze ‘too chickenshit’, 
zo schrijft ze in juli 2020 op Public Seminar, 
een website van de school waar ze doceert.
 Met onder meer veertien monografieën 
op haar naam heeft Wark alvast niet weinig 
geschreven. Mogelijk valt dat omvangrijke 
werk te beschouwen als kennisactivisme, 
zoals Jan Blommaert die term definieerde 
in een van zijn laatste teksten: een prak-
tijk die kennis inzet als object van strijd en 
als instrument mobiliseert voor een recht-
vaardigere wereld.4 Zo’n gebruik van kennis 
noemt Wark low theory.

Low theory

Kennis dient zich voor Wark te ontwikkelen 
in verhouding tot de gebeurtenissen van de 
tijd. Ze moet de huidige situatie begeleiden, 
interveniëren zonder te domineren of  zich 
die situatie eigen te maken: ‘It is specula-
tive, playful, tactical. It is not built to last.’ 
Het elan is dat van Stuart Halls befaamde 
uitspraak: ‘Theory is always a detour on 
the way to something more important.’5 
Theo re tische concepten ontstaan in wissel-
werking met de praktijk van het alledaagse 
en dienen daar te worden gevalideerd, ont-
kracht of  verworpen. Het is een verschil met 
de high theory die niet zozeer theoriseert als 
wel het werk van bekende theoretici her-
schrijft, zich als een waakhond opstelt over 
de scheiding der disciplines, over correcte 
interpretaties en het juiste gebruik van dis-
ciplinaire methodes. Low theory houdt zich 
op aan de marges van disciplines, of  in de 
ruimtes ertussen. 
 Wark beweegt zich inderdaad langs onder 
meer literatuur, filosofie, cultural studies, 
mediatheorie, postcolonial studies, kunstkri-
tiek, marxisme en wetenschapskritiek. Dat 
maakt haar werk echter niet incoherent. A 
Hacker’s Manifesto en Gamer Theory, beide 
geschreven in genummerde paragrafen, zijn 
twee hoofdwerken die op idiosyncratische 
wijze het heden beschrijven en van daaruit 
een alternatieve geschiedschrijving bieden, 
en dit respectievelijk vanuit een verander-
de politieke economie en vanuit de ervaring 
van de wereld als een game. Daaropvolgende 
boeken bieden vanuit deze visie op het heden 
een alternatief  traject door het archief  van 
de moderniteit. In The Beach Beneath the 
Street en The Spectacle of  Disintegra tion neemt 
Wark het werk van de (post)situationisten 
onder handen. In Molecular Red tracht ze 
een theorie voor het antropoceen te ont-
wikkelen via enerzijds Alexander Bogdanov 
en Andrey Platonov, al te weinig bekende 
auteurs actief  ten tijde van de Russische 
Revolutie, en anderzijds Donna Haraway en 
Kim Stanley Robinson, als alternatieve figu-
ren binnen de Californian ideology van de 
tech-industrie. In de recentere boeken General 
Intellects en Sensoria bespreekt ze een keur 
aan hedendaagse denkers in een poging om 
tot een omvangrijkere ethnografie te komen 
van het heden.
 In low theory verschuift de verhouding tot 
het archief  van exegese naar détournement – 
niet een uitputtende interpretatie van cano-
nieke teksten of  figuren, maar een actieve 
toe-eigening en ombuiging ervan. Met deze 
praktijk gaan twee andere visies op kennis 
gepaard. Ten eerste ontkent détournement 

het private bezit van ideeën, en wijst het op 
de collectieve aard van alle kennisproduc-
tie. Ten tweede wordt kennis geactiveerd in 
plaats van geboekstaafd. Verbindt citeren 
heden en verleden via een fragment verbon-
den aan een eigennaam, dan brengt détour-
nement fragment, verleden en heden samen 
in een collectief  proces: ‘Détournement resto-
res to the fragment the status of  being a 
recognizable part of  the process of  the col-
lective production of  meaning in the pre-
sent, through its recombination into a new 
meaningful ensemble.’ Tekst en geschie-
denis komen niet samen via identiteit; de 
ombuiging naar de huidige situatie creëert, 
samen met een correctie, verschil en diffe-
rentie, waardoor al te gevestigde en ver-
steende kritische ideeën hun subversieve 
kracht terugkrijgen. Met Warks inspiratie-
bron Guy Debord: ‘Le détournement ramè-
ne à la subversion les conclusions critiques 
passées qui ont été figées en vérités respec-
tables, c’est-à-dire transformées en menson-
ges. [...] Les idées s’améliorent. Le sens des 
mots y participe. Le plagiat est nécessaire. 
Le progrès l’implique.’6 Détournement impli-
ceert aanvaarding noch verwerping van de 
geschiedenis, maar een kritische toe-eige-
ning vanuit de eigen positie in de historische 
situatie. Deze schrijfmethode is sterker aan-
wezig in de hoofdwerken van Wark, maar 
ook in de meer beschrijvende boeken komt 
nooit een systematische uiteenzetting voor 
van iemands denken.
 De grote waarde van Warks low theory 
bestaat vooral in de aandacht voor bemid-
deling via arbeid, techniek en praktijken.7 
Dat is mogelijk de invloed van haar achter-
grond in mediatheorie: de interesse in de 
derde term die bemiddelt tussen subject en 
object en in dat proces beide constitueert. 
Het vormt een belangrijk tegengewicht voor 
de fixatie op ideeën, representaties, discour-
sen en ontologieeën in veel kritische theorie 
waarin de voornaamste concepten al te vaak 
het werk van een praktijk als vanzelf  moeten 
doen. Wanneer een concept een dergelijke 
autonomie krijgt toegedicht, wordt de rela-
tie tussen concept en praktijk omgedraaid: 
het concept volgt niet uit de praktijk als een 
middel om diverse aspecten van het heden te 
vatten, maar het concept wordt beschouwd 
als ontologisch tot de praktijk. Voorbeelden 
van dergelijke concepten zijn het politieke bij 
auteurs als Jodi Dean en Chantal Mouffe of  
het hyperobject bij Timothy Morton.
 Een zin uit Sensoria is een refrein in Warks 
werk: ‘If  a good fact is mostly true about 
something in particular, a good concept is 
slightly true about a lot of  things.’ In low 
theory ontstaan concepten niet volgens de 
noden van een theorie of  een discipline, 
maar in aansluiting op de situatie. Wark 
beroept zich daarvoor op Marx, alsook op 
Deleuze en Guattari, voor wie filosofie voor-
eerst bestaat uit de creatie van concepten die 
problemen zichtbaarder maken of  beter for-
muleren. Conceptuele personages, zoals de 
idioot bij Nietzsche of  de schizofreen in hun 
eigen werk, beschouwen zij als deel van de 
concepten. Representanten van de filosoof  
noch romanpersonages, belichamen de idi-
oot en de schizofreen een concept, en maken 
het op die manier interessant – anders dan 
de ontologische concepten die door hun eeu-
wigheidswaarde algauw aanvoelen als een 
skelet.(8) Ook Wark werkt met conceptue-
le personages die zich verhouden tot de rea-
liteit en de noden van de eenentwintigste 
eeuw, zoals de hacker, de gamer, de general 
intellect en de trans.

Hacker

Met een hacker doelt Wark niet louter op 
een computerinbreker, maar op iedereen 
die informatie maakt die voldoende nieuw 
is om als intellectueel eigendom te worden 
beschouwd – te denken valt aan reclame-
mensen, wetenschappers, artiesten en com-
puteringenieurs. Dit type werk verschilt van 
de fabrieksarbeider: waar die telkens hetzelf-
de moet maken, moet de hacker steeds ver-
schil creëren. De invloed van Deleuze op A 
Hacker Manifesto is duidelijk.
 

We are the hackers of  abstraction. We 
produce new concepts, new percepti-
ons, new sensations, hacked out of  raw 

data. Whatever code we hack, be it pro-
gramming language, poetic language, 
math or music, curves or colorings, we 
are the abstracters of  new worlds.

Abstraheren of  onttrekken impliceert de cre-
atie van een nieuw vlak waarop voorheen 
heterogene elementen zich kunnen verbin-
den. Abstractie gebeurt ‘op’ de natuur, door 
Wark niet opgevat als een oorspronkelijke 
staat, maar als het virtuele of  de onrepre-
senteerbare multipliciteit van elementen 
in hun potentiële relaties. Zodoende drukt 
het hacken het natuurlijke van de natuur 
uit door de creatie van verschil. Het nieu-
we – niet te verwarren met nieuwigheidjes 
of  snufjes, het gaat om unieke combinaties 
– dat de hack creëert, noemt Wark informa-
tie. ‘Information wants to be free but is eve-
rywhere in chains’ – de naam van die ket-
ting is intellectueel eigendom die informatie 
tot handelswaar maakt. Dat vormt een rem 
op de vrije productie van informatie, door-
dat de nadruk komt te liggen op de verkoop 
van hetzelfde: herhaling neemt het over van 
verschil, representatie van uitdrukking. De 
hypothese van Wark is dat deze eigendoms-
vorm dominant wordt in de politieke eco-
nomie, en daarmee zelfs het kapitalisme 
voorbijstreeft, in de richting van iets dat nog 
erger is. 
 Centraal idee is dat commodificatie is ver-
schoven van land naar goederen en ver-
volgens naar informatie. Informatie als 
sleutelterm laat toe om een veelheid aan ver-
schui vingen binnen het kapitalisme samen 
te brengen. De immateriële, affectieve en 
cognitieve arbeid van creativiteit, marketing 
en cultuurindustrie, de vermarkting van het 
onderwijs, maar ook de toenemende invloed 
van de financiële markten op de economie 
en de opkomst van platforms als Amazon, 
draaien om de creatie, verwerking, inter-
pretatie en eigendom van informatie. Na de 
klasseverhouding tussen boer en landheer, 
arbeider en kapitalist, ontstaat een derde 
relatie tussen de hacker en de ‘vectoralisti-
sche’ klasse. Hackers mogen nieuwe infor-
matie dan wel maken, ze bezitten niet de 
middelen om de waarde ervan ten volle te 
realiseren. Die behoren de vectoralistische 
klasse toe, die de vectors van informatie 
in handen houdt. Zij bezit de middelen om 
informatie op te slaan, door te zenden en te 
verwerken, is eigenaar van patenten, mer-
ken, auteursrechten en labels, en beschikt 
over de algoritmes die data kunnen ordenen 
en toekennen, en over de financiële instru-
menten die de waarde van data kunnen 
bepalen. In Warks model overheerst deze 
vectoralistische klasse de kapitalistische. 
Bezit de kapitalistische klasse de produc-
tiemiddelen, dan bezit de vectoralistische 
klasse de logistiek om productiemiddelen te 
organiseren en te controleren.
 Een actueel voorbeeld is de formule voor 
het coronavaccin, als informatie in het pri-
vate bezit van de farmaceutische bedrijven 
in de vorm van patenten. Dat bezit verstoort 
de vrije circulatie en de beschikbaarheid 
ervan: wie de formule wil hebben, moet 
betalen. Vectoralistische macht kent twee 
aspecten. De intensieve vector is het ver-
mogen informatie te beheren en archiveren 
alsook te modelleren en simuleren, zoals 
wanneer het vaccin dient te worden aange-
past aan een mutatie in het virus. Versnelt 
de intensieve vector temporeel, dan accele-
reert de extensieve vector ruimtelijk. Deze 
vector valt samen met het vermogen om 
informatie te verspreiden: het bezit van het 
logistieke systeem dat informatie communi-
ceert en de efficiënte distributie van goede-
ren kan regelen – van lab naar fabriek naar 
ziekenhuis. Uit dit voorbeeld blijkt meteen 
dat oudere vormen van uitbuiting en klas-
senantagonisme niet verdwijnen: er zijn nog 
steeds arbeiders die voortdurend hetzelf-
de moeten maken. Het gaat om een relatie 
van dominantie: ‘It’s just that there’s a new 
layer on top.’ Hoewel we over farmaceuti-
sche bedrijven denken in termen van medi-
cijnen, draait hun bedrijfsmodel voorname-
lijk rond het bezit van informatie, want de 
daadwerkelijke productie wordt uitbesteed. 
Verder laat het voorbeeld zien hoezeer ook 
de staat afhankelijk is van deze klasse: het 
onderzoek naar de vaccinformule werd met 
publiek geld gesubsidieerd, maar komt in 
private handen terecht, net omdat de far-

McKenzie Wark: weg uit de eenentwintigste eeuw
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ma-industrie de vectoren bezit waar de staat 
geen toegang toe heeft.
 De meeste van deze ideeën zet Wark voor 
het eerst uiteen in A Hacker’s Manifesto, 
volgens de auteur een détournement van 
Debords La Société du spectacle. Vanuit deze 
vernieuwde politieke economie hackt het 
manifest de geschiedenis, en herdefinieert 
het onderwerpen als de staat, subjectiviteit 
en onderwijs. Waar Debord meer aandacht 

heeft voor de onderdrukking door het spek-
takel, legt Wark de nadruk op het perspec-
tief  van de hacker. A Hacker’s Manifesto heeft 
als doel hackers tot een klasse te maken: ‘a 
collective hack that realizes a class interest 
based on an alignment of  differences rather 
than coercive unity’. Waar de particulariteit 
van nieuwe informatie er voor de vectora-
listen niet toe doet, zit diezelfde particulari-
teit de gedeelde belangen van de hackers in 

de weg. De ‘soorten’ informatie zijn anders, 
net als de bijbehorende beroepen, waardoor 
hackers eenheid moeten zien te vinden in 
verschil.
 A Hacker’s Manifesto is zo ook een détour-
nement van Het communistisch manifest. De 
hacker vervangt het proletariaat als his-
torisch subject dat eigendomrelaties kan 
tenietdoen door een nieuwe politiek te ont-
wikkelen die alle productieve klassen (boe-

ren, arbeiders en hackers) verbindt in de 
affirmatie en productie van verschil: ‘The 
hacker class hacks politics itself, creating 
a new polity, turning mass politics into a 
politics of  multiplicity, in which all the pro-
ductive classes can express their virtuality.’ 
Deze alliantie is globaal. Hoewel de informa-
tie-economie zich vooral ontwikkelt in de 
‘overontwikkelde wereld’ van het Westen, 
heeft Wark ook aandacht voor de effecten op 
zowel de heersende als onderdrukte klassen 
in de ‘onderontwikkelde wereld’ of  het mon-
diale Zuiden. Zorgen de vectoren van trans-
port en communicatie ervoor dat de produc-
tieve klassen in beide werelden tegenover 
elkaar komen te staan door outsourcing en 
import, dan biedt de privatisering van infor-
matie wel kansen op mondiale frontvor-
ming: de patenten op bijvoorbeeld gewassen 
zijn nadelig voor alle boeren ter wereld. Het 
uiteindelijke doel van deze politiek is niet 
informatie tot privaat eigendom van de hac-
ker te maken, maar informatie te bevrijden 
van alle eigendomketens: ‘The sign of  a free 
world is the liberty for the collective trans-
formation of  the world through abstracti-
ons freely chosen and freely actualized.’ Deel 
van de strijd daarvoor is de ‘creative applica-
tion of  the hack’ als ‘the production of  new 
vectors’.
 Niet verwonderlijk voor low theory is dat 
Wark haar ideeën heeft moeten aanpassen 
aan recente ontwikkelingen. Acht jaar na 
het hackermanifest tekent ze in Telesthesia 
op dat er een gedeeltelijke overwinning op 
de vectoralistische klasse is behaald door het 
socialiseren van informatie op het vlak van 
cultuur. Sinds muziek, film en literatuur los 
zijn komen te staan van een specifieke dra-
ger, is het makkelijker ze te verspreiden bui-
ten de wegen om van privaat eigendom, 
waarvoor Wark een alternatief  lijkt voor-
op te stellen in de vorm van een giftecono-
mie: ‘Many fans really want to pay for their 

Keita Takahashi, Katamari Damacy Reroll, 2004/2018
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music, but to pay as a gift, because they 
want to honor an obligation.’
 De vectoralistische tegenzet wordt uitge-
werkt in Capital Is Dead. Is This Something 
Worse? De toe-eigening en commodificatie 
van informatie gebeurt nu op het niveau 
van de vector zelf. Ons gedrag en onze 
gewoontes worden als data gecommodifi-
ceerd tot informatie die toekomstig gedrag 
kan voorspellen én beïnvloeden. De vecto-
ralistische klasse onttrekt informatie aan 
iedereen die gebruikmaakt van de door hen 
aangeboden platforms, interfaces en media. 
Anders dan in het model van intellectu-
eel eigendom, circuleert informatie vrij op 
Facebook en Spotify, waar je zogezegd gratis 
gebruik van kan maken. De extractie vindt 
echter op een hoger en abstracter niveau 
plaats: de heersende klasse krijgt het totaal 
van alle gebruikersinformatie. Het komt 
erop neer dat je in deze interactie jezelf  ver-
koopt, of  je arbeid op het net gratis weggeeft.

The production of  information can be 
outsourced to free labor, to people who 
work but need not even be paid, and the 
aggregate value of  their production of  
information can then be captured and 
treated as a resource that can be mone-
tized. 

Het resultaat is een politieke economie die 
controle uitoefent op basis van een asymme-
trie van informatie. Wark is uiteraard niet 
de enige die dit vaststelt. Een referentiewerk 
is Shoshana Zuboffs The Age of  Surveillance 
Capitalism uit 2019. Warks theorie biedt 
echter het voordeel van de longue durée: 
waar voor Zuboff  enkel Amazons Alexa en 
Echo deel zijn van surveillance capitalism, 
en hun andere praktijken als louter kapi-
talisme te kenschetsen zijn, daar drijft voor 
Wark het gehele model van Amazon op het 
gebruik van informatie: ‘They control the 
production process by owning and control-
ling the information.’
 Als dit al erger is dan het kapitalisme, 
zoals de titel van Warks boek beweert, dan 
is dat zo omdat op deze manier alles han-
delswaar kan worden. Wark spreekt van 
de commodificering van ‘our sociability, 
our common and ordinary life together, 
what you might even call our communism’. 
Informatie wordt aan ons onttrokken wan-
neer we arbeiden en consumeren, maar ook 
wanneer we entertainment voor elkaar cre-
eren op Instagram en TikTok, wanneer we 
rondlopen met een smartphone op zak, of  
een ideale geliefde zoeken door naar links 
of  rechts profielen te swipen. Het is erger 
omdat zowat elke menselijke activiteit 
inwisselbaar en vervangbaar wordt: welke 
nieuwe informatie wordt gemaakt is niet 
zo belangrijk, als wel de eigendomsrechten 
waarop winst kan worden gemaakt. Het is 
erger omdat dit type arbeid niet enkel het 
lichaam maar ook het brein en de ziel – het 
gevoelsleven – vermaalt. Het is erger omdat 
ons de controle over arbeids- en levensom-
standigheden steeds meer wordt ontnomen.
 Naast een herinnering aan Marx’ notie 
dat kapitaal bestaat uit dode arbeid is dat de 
inzet van Warks provocerende titel: het kapi-
talisme is al voorbijgestreefd door een ande-
re productiewijze. Wie dacht dat het kapi-
talisme slechts kon eindigen met de komst 
van het communisme heeft het dus mis. 
Omgekeerd is met de val van de Sovjet-Unie 
misschien ook wel het zogenaamde Vrije 
Westen opgehouden te bestaan: vanuit con-
currentieel oogpunt is het immers niet meer 
nodig om een democratie sociaal te houden. 
Misschien moet de droom van het commu-
nisme daarom worden opgeborgen: kapita-
lisme is dood, alsook zijn eeuwig alternatief. 

Let us admit, comrades, that we are a 
defeated people. There will be no second 
coming for us. And to try to remain in 
fidelity to something whose core myth 
lies in History is always to betray it any-
way. The whole is to be begun again, 
and from the beginning. 

Een begin ziet Wark onder meer in de ont-
wikkeling van enerzijds een alternatieve 
vorm van spel en anderzijds een ‘kameraad-
schappelijke’ praktijk van kennisproductie. 

Gamer

Gamer Theory vertrekt van de vaststelling 
dat het hedendaagse leven aanvoelt als 
een competitie van allen tegen allen, waar-

in we tegenover elkaar komen te staan in 
een relatie van strijd en ranking. Spel wordt 
werk: overal en altijd moet de freelancer of  
zzp’er tonen creatief, actief  en zichtbaar 
te zijn. Anderen worden vriendelijk maar 
beslist uitgenodigd om teamplayers te wor-
den, terwijl nog anderen zich iedere dag 
moeten wagen aan het spel van overleven. 
‘Play becomes everything to which it was 
once opposed. It is work, it is serious; it is 
morality, it is necessity.’ Het spel is gekolo-
niseerd in de game. Ook de kunstenaar en 
de academicus zijn gamers: haal beurzen 
binnen, publiceer of  stel tentoon in steeds 
gerenommeerdere instituten, verkrijg een 
vaste positie aan een (top)universiteit of  bij 
een beroemde gallerist. De kans bestaat dat 
je wint, maar is dat omdat de competitie je 
werk heeft verbeterd, omdat je harde werk 
werd beloond, of  gewoon omdat je geluk 
hebt gehad in een loterij die volledig aan je 
controle ontsnapt?
 De wereld is hermaakt tot een gamespace 
en in Gamer Theory leest Wark een tien-
tal games als allegorieën van die wereld: 
‘Games are our contemporaries, the form in 
which the present can be felt and, in being 
felt, thought through.’ Het cruciale verschil 
tussen games en gamespace bestaat erin dat 
games een veilige omgeving bieden waarin 
de gamer telkens opnieuw kan beginnen na 
elk falen; het geweld van de tijd bestaat niet– 
een spel valt gewoonweg op te slaan – en de 
regels zijn te achterhalen: ‘The atopia of  
the game is a safe haven in which to enact 
the problem of  being as it appears in game-
space, but without the oppressive stakes of  
one’s own life on the line.’ Die regels zijn in 
een game gecodeerd als een algoritme dat de 
gamer intuïtief  ontdekt via het spelen. Deze 
verhouding tussen de speler en het algorit-
me beschrijft Wark als een allegorithm: de 
speler wordt een vergelijking gewaar tus-
sen beeld en algoritme in het spel, en tus-
sen beeld en een verondersteld algoritme 
in gamespace. Eigen aan games als allegorie 
voor gamespace is dat tussen beide algoritmes 
een verschil in kenbaarheid bestaat: ‘The 
game is a knowable algorithm from which 
you know you can escape; gamespace is an 
unknown algorithm from which there is no 
escape.’
 De gamer als theoreticus plaatst zich-
zelf  niet buiten games, maar nestelt zich in 
dat gat: ‘playing with the role of  the gamer 
within the game’. Wark reflecteert op de 
manier waarop games de gamer constitue-
ren en wat dat vertelt over onze wereld als 
gamespace. Met andere woorden: ze speelt 
het spel niet mee, maar reflecteert op de 
condities ervan. Van daaruit herdenkt ze 
tevens de geschiedenis van culturele vor-
men als een verschuiving van topisch (met 
betrekking op een gebied) naar topografisch 
(een kaart), en tot slot naar topologisch (als 
uitdrukking van een database of  algorit-
me). Waar topografie nog ruimte laat voor 
heterotopieën, daar brengt de topologie alles 
in kaart via de verschillende communicatie-
lijnen die worden geïnstalleerd. Gamespace 
is een atopie: het is overal – ‘Any and every 
space is a network of  lines, pulsing with 
digital data.’
 Door de dominantie van topologie gaat 
het digitale het analoge overheersen, wat er 
in het kort op neerkomt dat de digitale dis-
tinctie (ja/nee, 1/0, aan/uit) analoog ver-
schil vervangt. Het analoge gaat om relaties 
en variaties langs een lijn, het digitale om 
drempels en lijnen als grenzen. In de game 
Katamari Damacy moet de gamer een bol 
vooruit rollen zodat die groot genoeg wordt 
om naar een volgend level te gaan: wat pre-
cies de bol vergroot is onbelangrijk; wat telt 
is groot genoeg zijn om de grens van een 
level te passeren. Kwantiteit overheerst kwa-
liteit – een bekende vaststelling die Wark 
situeert in een veranderde opmaak van de 
wereld als topologie. Cyberspace bood daar 
ooit een nog optimistische versie van aan, 
maar in de bestaande topologie als game-
space zijn er overal ‘restrictions and hierar-
chies, firewalls and passwords. It is more like 
a bounded game than a free space of  play.’ 
Als informatie en digitale ontwikkeling het 
private bezit worden van de vectoralisti-
sche klasse, dan heeft die baat bij een wereld 
waarin ‘every inch [is] rendered discrete, 
finite, and bounded’ zodat ze weet waar wat 
nodig is, en in welke hoeveelheid. 
 Het digitale bevindt zich niet enkel om ons 
heen, maar zit ook in de mens als gamer: 
‘The digital always addresses its subject as 
a gamer, a manager, a calculator and com-
petitor who has value only in relation to a 

mark, a score. The digital inscribes game-
space within the subject itself.’ Dat is onder 
meer mogelijk via de ‘act of  targetting’, die 
zorgt voor een grote abstractie van tijd en 
ruimte die tegelijk een helderheid creëert 
over wat en hoe iets te doen: ‘Targeting 
cuts through all that is slippery, vague, or 
dull about being in the world.’ Dat is niet 
het geval in gamespace, zelfs al worden ons 
daar voortdurend targets opgelegd: iemand 
dient zoveel te verkopen per uur, een ander 
dient zoveel sollicitaties te schrijven om niet 
zonder uitkering te vallen, anderen stippe-
len hun time management voor de dag uit en 
raken gefrustreerd wanneer de taak binnen 
de tot units opgedeelde tijd niet is afgewerkt. 
‘The game plan replaces the work ethic,’ 
maar in de uitvoering blijken contingentie, 
ambiguïteit en gebrekkigheid niet uit te roei-
en. 
 Een en ander van wat Wark de gamer 
noemt, beschrijven anderen als het neolibe-
rale subject dat een ondernemer wordt van 
het eigen menselijke kapitaal.9 Waar theore-
tici als Wendy Brown echter nadruk leggen 
op de ontwikkeling en implementatie van 
ideeën, biedt Warks gamer een meer mate-
rialistische lezing: het subject komt tot stand 
in relatie tot een veranderende technologie, 
de commodificatie van informatie en veran-
derende eigendomsrelaties.
 Het overheersende affect in deze game-
space is voor Wark verveling, geëxploiteerd 
via onophoudelijke afleiding en verleiding 
tot voortdurende consumptie en nieuwe 
competities om elkaar in vaardigheden te 
bespelen en af  te troeven: een te diepe of  
onbedwingbare verveling kan immers een 
bedreiging vormen. Net als de Belgische 
situationist Raoul Vaneigem ziet Wark ver-
veling als een teken van een gebrek aan 
leven.10 Verveling ontstaat wanneer we 
ons openstellen voor wat zelf  gesloten blijft, 
en gamespace blijft inderdaad gesloten door 
onze verveling steeds te verplaatsen van het 
ene naar het andere spel. Er is voor Wark 
dan ook geen buiten meer aan een game-
space als atopie: ‘The artist as outsider is 
dead, for there is no outside from which to 
signal back across the border. The limit to 
the game has to be found from within.’ In 
Gamer Theory raakt ze aan verschillende 
mogelijke vormen van kritiek die elk op een 
andere manier pogen ‘to reinstall what is 
undecidable back into the gamespace whose 
primary violence [is] the decision by digital 
fiat on where everything belongs and how 
it is ranked’. We moeten spelen, maar niet 
the game. Veel aandacht gaat naar de trifler 
of  verkwanselaar: iemand die ronddwaalt 
zonder de regels te volgen. Het meeste heil 
verwacht Wark van de hacker: ‘Could the 
gamer also be a hacker, a maker of  rules for 
moves as well as of  moves within rules?’ Kan 
de gamer gamespace hacken en het digitale 
uit de kettingen van het privaat eigendom 
halen? 
 Een model ziet Wark bij Oulipo, de groe-
pering van schrijvers en wiskundigen die 
binnen de hun zelf  opgestelde regels nieu-
we vormen van spel creëren, in tegenstelling 
tot die avant-gardes die zich vooral richtten 
op de transgressiviteit van het spel, zoals 
de situationisten. Gamer Theory is zelf  tot 
stand gekomen vanuit restricties: zo moest 
elk hoofdstuk uit 25 paragrafen bestaan, elk 
gelimiteerd zijn tot 250 woorden, en moes-
ten de hoofdstukken alfabetisch geordend 
worden. Toch wijdt Wark twee boeken aan 
de situationisten, binnen het vraagstuk van 
een wereld waar kritiek geen aanspraak kan 
maken op een Buiten, maar zich binnenin 
een disfunctionele wereld moet afspelen. 
De boeken willen zich onderscheiden van 
de publicatie-industrie rond de situationis-
ten door hun praktijken niet te archiveren 
of  te verbinden met hedendaagse kunst en 
filosofie, maar met het alledaagse leven. Zo 
hoopt Wark weer aan te sluiten bij het situa-
tionistische verlangen de twintigste eeuw te 
verlaten. Net omdat zij daarin niet geslaagd 
zijn, en de tijd is verdergegaan op hetzelf-
de destructieve elan, kunnen de vragen en 
kritische praktijken van de situationisten 
opnieuw nuttig zijn om de eenentwintigste 
eeuw vaarwel te zeggen.
 De kritiek van het alledaagse leven, geïni-
tieerd in het gelijknamige boek van Henri 
Lefebvre, maar volgens Wark door de situ-
ationisten tot extremen gebracht, definieert 
ze als de kritiek van bestaande noden en de 
creatie van nieuwe verlangens. In die kritiek 
behouden de situationisten niettemin een 
speelse kwaliteit: ‘Everything is at stake, but 
the world is still a game.’ Een bekend voor-

beeld daarvan is de dérive en de daaruitvol-
gende psychogeografie, met een speelse kwa-
liteit die de stad wil gebruiken voorbij elk 
functionalisme. Wark besteedt echter vooral 
aandacht aan randfiguren zoals Jacqueline 
de Jong en Alexander Trocchi, of  aan min-
der bekend werk van sleutelfiguren, zoals 
het theoretische werk van Asger Jorn of  
Debords bordspel Jeu de la Guerre. Enerzijds 
kan de kritiek van het alledaagse leiden tot 
een meer bohemien leven, zij het niet als 
spektakel of  levensstijl. Via Vaneigem en 
Fourier wordt een maatschappij geschetst 
die elk idee van offer – zoals dat van de Kerk 
doorgesijpeld is tot in de seculiere wereld 
van arbeid, maar ook in ascetisch links-mi-
litante praktijken – achter zich laat, en aan-
dacht schenkt aan intermenselijke relaties 
en de verzekering van fysieke en sensuele 
noden. Anderzijds moet kunst zich onttrek-
ken aan de status van apart type handels-
waar, en aan de scheiding met het dagelijk-
se leven. Jorn bijvoorbeeld pleit voor een 
materialistische levenshouding waarin de 
kwalitatieve verandering van materie cen-
traal staat. Kunst is dan niet een represen-
tatie van een werelds fenomeen, maar een 
deel van dagelijkse gewoontes: ‘The aesthe-
tic is a cultivating factor, forming and trans-
forming habits of  life.’ Het gaat niet om het 
idee van de zondagsschilder die Grote Kunst 
imiteert en dan toch weer kunst afsluit van 
het alledaagse leven, maar om de kwalitatie-
ve transformatie van het bestaan, zodat de 
mogelijkheden voor het sociale leven vergro-
ten. Impliciet is het idee dat de situationisten 
tegen de arbeidsdeling van de maatschap-
pij ingaan: ‘The Situationist International 
was not a collaboration between specialists, 
but the overcoming of  specialization in the 
name of  a new kind of  collective activity.’ 
Een vergelijkbaar idee keert terug in Warks 
recente werk over de general intellect.

General intellect

In zowat al haar boeken sneert Wark naar 
de critical theory, die ze verbastert tot hypo-
critical theory: een theoretische discipline 
die kritisch is over alles, behalve over de 
eigen status als product binnen de cultuur-
industrie. In General Intellects kijkt Wark 
met minder polemische inzet naar de effec-
ten van de hedendaagse condities waar-
in kennis wordt geproduceerd, binnen of  
buiten de universiteit: de verhouding tus-
sen intellectuele arbeid en andere vormen 
van arbeid, maar ook tussen intellectuele 
arbeidsvormen onderling. Binnen een der-
gelijke constellatie is het enkel nostalgisch 
om te hopen op een nieuwe publieke intel-
lectueel genre Pier Paolo Pasolini of  Angela 
Davis. Als alternatief  introduceert Wark de 
figuur van de general intellect: denkers die 
vaak, maar niet altijd, academici zijn, en 
concepten creëren die toepasbaar zijn op 
wat ze de general situation noemt. In General 
Intellects en Sensoria bespreekt Wark respec-
tievelijk eenentwintig en achttien dergelijke 
figuren. Ze legt de nadruk op een belangrijk 
of  recent werk, maar niet volgens de tradi-
tionele regels van een bespreking: parafrase 
van de argumenten en de inzet van elk boek 
zijn ondergeschikt aan de concepten die een 
general intellect introduceert. De taak is deze 
concepten in een comradely fashion te ver-
binden of  ze open te breken waar ze nog te 
zeer gelimiteerd worden door disciplinaire 
grenzen. Elke discipline legt immers claims 
op geprivilegieerd weten: het politieke, het 
culturele, het technische. Het samenbren-
gen van deze concepten heeft niet als doel 
een beeld te verkrijgen van de totaliteit. Het 
gaat er veeleer om kennisvormen of  senso-
ria elkaar te laten aanvullen, tegen elkaar te 
laten schuren of  elkaar te begrenzen in hun 
claim op soevereiniteit: ‘the world might be 
known provisionally, speculatively, tentati-
vely, without any one way of  having to be 
sovereign over the others.’
 Warks gebruik van general intellect onder-
scheidt zich van dat van Marx en diens 
navolgers in de Italiaanse autonomia-be-
weging. In bijvoorbeeld A Grammar of  the 
Multitude (2004) van Paolo Virno vormt 
het general intellect de basis van de immate-
riële arbeid die het kapitalisme sinds 1970 
kenmerkt: een arbeid die producten maakt 
van immateriële vaardigheden als kennis, 
creativiteit en emoties. Arbeid verwordt 
tot virtuoze actie, die voltooiing en doel 
in zichzelf  vindt, en niet langer gericht is 
op de vervaardiging van een eindproduct. 
Naar analogie met de partituur voor een 
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muzikant, is het script voor de arbeider het 
general intellect: ‘intellect as generic human 
faculty.’11 Wark ziet een dergelijk begrip van 
general intellect daarentegen als een idealis-
tisch overblijfsel: ‘There is no general intel-
lect. There are only the concrete and specific 
practices of  the production of  knowledge.’ 
Precies deze praktijk brengt Wark onder de 
aandacht in haar eigen gebruik en herdefi-
niëring van dezelfde term. Onbedoeld lijkt 
Virno’s beeld van de partituur aansluiting 
te vinden bij die alternatieve opvatting van 
het general intellect: een partituur is immers 
niet natuurlijk of  gegeven, maar is de uit-
komst van het noteren, en van de opdeling 
van geluid in klanken en noten – een par-
tituur is met andere woorden het resultaat 
van menselijke arbeid, of  van de hack van 
klanken uit de natuur in een vorm die verde-
re arbeid toelaat. Voor Wark bestaat er niet 
zoiets als immateriële arbeid, omdat er altijd 
een materiële drager verondersteld is.
 Ze laat zich veeleer leiden door de tektolo-
gie van Alexander Bogdanov, een Russisch 
denker, scifi-auteur en bolsjeviek die lang 
geen plek had in de academische schijnwer-
pers. Tektologie is niet zozeer een theorie als 
wel een praktijk om kennis te organiseren 
via metaforische plaatsvervanging tussen 
verschillende vormen van arbeid en discipli-
nes: de experimentele toepassing – of  détour-
nement – van een kennisvorm uit arbeidspro-
ces A op arbeidsproces B. Of  geformuleerd op 
een manier die de taal van General Intellects 
voorafschaduwt: een ‘experimental practice 
where the concepts developed in one labor 
process can be metaphorically subsituted 
into others, and tested there in practice’.
 General Intellects en Sensoria zijn uiteraard 
nog niet die praktijk zelf. Het blijft bij aanzet-
ten, (im)provisoire vergelijkingen of  lokale 

koppelingen. De stukken zijn niettemin vaak 
briljant in hun informatieve maar beknopte 
weergave van andermans concepten en in 
de wijze waarop ze verruimd worden door 
de associaties en kritiek die Wark aanbrengt. 
De boeken bevatten dan ook een affectieve 
houding die verschilt van de zowel acade-
mische als alledaagse omgang met ken-
nis als competitie. Ook dat is mogelijk een 
gevolg van een praktijk van détournement 
die alle cultuur als gedeeld bezit ziet: kritiek 
dient niet bij te dragen tot de waarde van de 
bespreker als merk of  als producent, maar 
kan zich daarentegen richten op wat bruik-
baar is voor de situatie waarmee we gecon-
fronteerd worden. 

Trans 

Begin 2020 publiceerde Wark het auto-
fictionele Reverse Cowgirl. Het boek volgt 
Warks pogingen homo- en vervolgens hete-
roseksueel te zijn in Sydney en later in New 
York, maar is geen memoir in traditionele 
zin. Er zijn weinig boeken die zich zo sterk 
onttrekken aan elke vorm van psycholo-
gisering. De wereld van gecommodificeer-
de informatie die Wark elders heeft geana-
lyseerd, dringt nu door in de beschrijving 
van een leven waarin alles zich aandient 
als informatie: de eigen ervaringen en her-
inneringen, alsook de verschillende quotes 
uit fictie en theorie die Wark in paragrafen 
invoegt in haar relaas.12 Het lijkt alsof  het 
boek is samengesteld uit brokken informa-
tie verstuurd vanuit de ‘different vectors of  
body-feelings-brain’. Op die manier tracht 
Wark haar verhaal de vorm van een feed te 
geven waarin het leven telkens onderbroken 
wordt door stukken andermans tekst. Het 

boek biedt geen reflectie op die informatie, 
puurt uit de tekens geen allegorie. Vandaar 
misschien ook de vele pornografische scè-
nes (waarin Wark overigens evenveel aan-
dacht heeft voor seks als voor enscenering) 
als concrete en duidelijke handelingen; het 
drama van de menselijke ontmoeting speelt 
zich daar ergens tussenin af.
 Met deze vorm wil Reverse Cowgirl vat-
ten hoe we onkenbaar zijn voor de ander 
én voor onszelf. Die onkenbaarheid als 
vorm reflecteert ook hoelang Wark zich er 
niet van bewust was trans te zijn: Reverse 
Cowgirl is ‘a sort of  autofiction account of  
someone who was trans all along and did 
not know it yet. In this case, even the wri-
ter didn’t know the shape of  the web she 
made.’ Pas laat in zowel het leven als het 
boek komt Wark tot dat inzicht, alsof  het 
ook voor haar een verrassing is: ‘This I beca-
me someone else […].This other I just deci-
ded one day that it is trans.’ Zo valt Reverse 
Cowgirl buiten de vorm van de traditionele 
confessie van een transgender, als het ver-
haal van een persoon van wie de identiteit al 
lange tijd anders aanvoelt dan de bij geboor-
te toegekende gender, en van de veelomvat-
tende worsteling van de transitie. Wark 
verzet zich expliciet tegen een lectuur van 
haar eigen leven als een speurtocht naar 
waar, wanneer en hoe ze al die tijd reeds 
een vrouw was: ‘There’s new strands to this 
past self  now. But I won’t tell you the new 
ones. I’ll resist the temptation to implant 
them back into the past, as if  this future self  
was always there.’ Dat neemt niet weg dat 
er passages zijn waarin beschreven wordt 
hoe Wark haar lichaam als vrouwelijk zag 
of  zich femme voelde tijdens seks, maar die 
gaan niet gepaard met reflecties die met 
terugwerkende kracht haar leven als mis-
gendered kaderen, of  die vrouwelijkheid 
als essentiële identiteit poneren. Er is geen 
latente lotsbestemming: ‘Maybe there’s no 
destiny, just the whimsy of  history.’
 Met deze vorm sluit Wark aan bij een 
stroom van alternatieve transnarratieven 
die ze in verschillende, over het net versprei-
de stukken bespreekt, zoals van Andrea 
Long Chu die transitie niet bespreekt in ter-
men van een latente identiteit, maar van 
verlangen, en dat doet in een satirische 
vorm, of  van Torrey Peters, die zich buigt 
over vragen omtrent moederschap, schei-
ding en transitie, bemiddeld door een ver-
haallijn over detransitie, en in een vorm 
die transliteratuur in verband brengt met 
de genreconventies van wat Wark de cis lit 
doopt van de burgerlijke roman. In deze 
stukken keren enkele van Warks beken-
de onderwerpen terug. Zo introduceert ze 
techniek als een derde gender die de ande-
re genders bemiddelt. Dat geeft het trans-
lichaam geen uitzonderlijke status, maar 
onderstreept hoe elk gender bemiddeld is 
door techniek – anticonceptie is hier het 
meest vanzelfsprekend voorbeeld. Maar ook 
het probleem van eigendom keert terug: wie 
mag spreken over iemands pijn en hoe wordt 
dat literatuur? 
 Tegelijk snijdt Wark thema’s aan die in 
haar vroegere werk zo goed als afwezig zijn, 
zoals gemeenschap en zorg: ‘I want to belong 
somewhere, but I don’t want an identity.’ 
Verder ensceneneren de stukken hoe ideeën 
tot stand komen in gesprekken met andere 
transvrouwen die Wark opvoert als stap-
pen in de vorming van een nieuwe familie 
– een familie die ze evenwel onsentimenteel 
en kenmerkend opvat als ‘labor, thought in 
terms of  who does the work’. Ook verschuift 
de toon naar een andere vorm van verleiden, 
naar een uitnodiging om samen een affectie-
ve sfeer te delen die geen verschil uitwist. Het 
gaat om de creatie van kleine werelden als 
utopieën: ‘the art of  editing together a world 
as expansive as our dreams’ – een citaat uit 
‘Femme as in Fuck You’, een beschouwing 
over de film So Pretty uit 2019 van Jessie 
Jeffrey Dunn Rovinelli, en een prachtige 
tekst die alles bevat wat Warks werk zo sterk 
maakt: speculatieve esthetiek, het omdenken 
van iets ogenschijnlijk eenvoudigs als pretty 
tot een concept, de aandacht voor de huidi-
ge politiek-economische organisatie en tege-
lijk een sturing van de blik van de lezer in de 
richting van andere mogelijkheden, en van 
het verlangen naar de organisatie van (klei-
ne) utopieën.
 Tevens toont de tekst hoe Warks low theo-
ry altijd een omweg is naar iets anders, naar 
iets voorbij de eenentwintigste eeuw. En 
hoewel Wark als weinig anderen heel pre-
cies beschrijft waardoor de huidige maat-
schappij wordt gedomineerd, zijn elk van 

de vier personages – de hacker, de gamer, 
de general intellect en de trans – geconcep-
tualiseerd om weerstand te bieden tegen elk 
hegemonisch denken. Het werk van Wark 
reikt op die manier zowel middelen aan om 
het probleem beter te zien, als tactieken om 
dat probleem achter ons te laten in het uit 
elkaar vallende spektakel van dit tijdsge-
wricht, en om nieuwe levenssituaties te cre-
eren, hier en nu: ‘There are other worlds 
and they are this one.’
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 8 Gilles Deleuze & Félix Guattari, Qu’est-ce que la 
philosophie?, Parijs, Minuit, 1991, pp. 80-81.
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VLAD IONESCU

Ah you publishing scoundrel!
 Henry James, The Aspern Papers 

1.
In 1924 wordt in een Frans middenklassen-
gezin een jongen geboren. Op zondag is hij 
kerkdienaar en hij ambieert zelfs om domi-
nicaner monnik te worden. Als scholier ziet 
hij tijdens de bezetting zijn Joodse vrienden 
een gele ster dragen, en als teken van soli-
dariteit komt hij ook naar school met een 
ster op zijn jas genaaid; het getuigt van een 
extreme naïviteit, maar ook van de moed 
tot provocatie. De oorlog begint en zijn ado-
lescentie is snel voorbij wanneer hij inge-
zet wordt als eerstehulpverlener. Beduusd 
hoort hij in juli 1944 hoe een zwaargewon-
de jonge Duitse soldaat op een brancard het 
woord Mutter kermt. Na de oorlog wordt hij 
naar Algerije gestuurd, en in de jaren vijf-
tig zal hij zich inzetten voor de onafhanke-
lijkheid van het land door onder pseudo-
niem artikels te publiceren waarin hij de 
‘futiele linkse’ tendensen en de ‘vrome’ en 
‘modieuze’ stalinisten durft te bekritiseren. 
Ondertussen biedt hij binnen het kader van 
de volksuniversiteit steun aan arbeiders 
en de Algerijnse nationalisten. Het is zijn 
manier om links te zijn: niet een dogma-
tisch discours volgen, maar de participatie 
van arbeiders ondersteunen. Na verloop van 
tijd gaan al deze bezigheden een gevaar voor 
zijn gezin vormen.
 Terug in Frankrijk wordt hij gevraagd om 
op een militaire school te onderwijzen. Zijn 
dochter herinnert zich later hoe haar vader 
een Algerijn die illegaal in Frankrijk ver-
bleef  in de bergruimte van het huis liet ver-
blijven. Er volgt een periode met nihilistische 
geschriften, waarin de hele wereld geredu-
ceerd wordt tot libidineuze krachten en het 
streven naar bevrijding, geheel in de geest 
van mei 1968. In het katholieke Vlaanderen 
van destijds zou een dergelijke auteur geen 
kans hebben gemaakt op een academische 
carrière, maar in Frankrijk wordt hij samen 
met andere emancipatorische activisten in 
de Université Paris Nanterre verwelkomd, 
een nieuw instituut dat misschien zelfs 
werd opgericht om alle revolutionaire stem-
men op één plek te centraliseren. Hij steunt 
de rebellerende studenten en redigeert de 
tekst voor het actiecomité van de faculteit. 
Zijn activisme heeft een intellectuele vorm 
die zich systematisch heeft vertaald in een 
schriftuur. Vanaf  de jaren zeventig volgt er 
een periode waarin het schrijven de centra-
le taak wordt. Hij onderneemt actie door in 
krantenartikelen en interviews de staat van 
de wereld te bekritiseren: het onderwijs, zo 
schrijft hij, stelt ‘democratisering’ gelijk met 
het vormen van vakidioten die slechts leren 
om hun vaardigheden optimaal in te zetten 
voor het verhogen van rendement. De scho-
len en universiteiten produceren experts 
in communicatie, of  in de ‘dode’ Letteren. 
De jonge man in kwestie is Jean-François 
Lyotard (1924-1998). 
 Recent heeft de Britse kunstenaar en 
schrijver Kiff  Bamford twee belangrijke 
publicaties aan Lyotard gewijd: een bio-
grafie, waarop bovenstaande biografische 
schets is gebaseerd, en een boek met inter-
views en debatbijdragen. In deze teksten 
fungeert de vragensteller of  moderator als 
een bijzondere lezer die leven en denken 
van de geïnterviewde tracht te begrijpen 
en met elkaar in verband brengt. De geïn-
terviewde kan passages uit zijn werk ver-
duidelijken, maar hij kan ook in de richting 
gestuurd worden van thema’s waarover hij 
nog niet geschreven heeft. Een deel van de 
gesprekken die Bamford heeft verzameld 
getuigen van Lyotards activistisch werk 
in Algerije, zoals zijn gesprek met Pierre 
Vidal-Naquet uit 1989, of zoals een inter-
view over het socialisme met Bernard-Henri 
Lévy uit 1976. Andere gesprekken zijn 
technischer (wijsgeriger), en betreffen zijn 
conceptueel universum: debatten met onder 
meer Emmanuel Levinas, Jacques Derrida 
en Jean-Luc Nancy en Sarah Kofman, of  
met Bernard Blistène over de legendari-
sche Centre Pompidoutentoonstelling Les 
Immatériaux, die Lyotard met Thierry Chaput 
samenstelde in 1985.

2.
De figuur van de activist neemt bij Lyotard 
verschillende gedaantes aan, waaronder die 
van de moderne kunstenaar die experimen-
teel werk maakt. Het moderne kunstwerk 
voor Lyotard is en blijft een poging om in 
tekst of  beeld de orde van de wereld tijde-
lijk op te schorten en te ondergraven. Kunst 
heeft te maken met de manier waarop de 
zintuigen, het verstand en de verbeelding 
ons veranderen, en in die zin is ze ten diep-
ste begaan met de werking van de wereld. 
De moderne kunst is een experiment zonder 
voorbepaalde regels, culturele ordes of  doel-
einden. Het politiseren van kunst zou bete-
kenen dat de kunstenaar-activist een cen-
trale positie ambieert, en probeert om een 
dominante meerderheid te vormen die een 
politieke boodschap omarmt. Het artistiek 
experiment biedt volgens Lyotard weerstand 
aan de macht, juist door vanuit de marge te 
werken. Deze marginale en experimente-
le positie van de moderne kunstenaar is de 
kern van Lyotards kunstfilosofie, die rele-
vant blijft in relatie tot de plaats die politiek 
engagement in de kunst en op kunstscholen 
vandaag inneemt.
 De politisering van kunst maakt van 
de kunstenaar een activistische intellec-
tueel die zich verantwoordelijk voelt voor 
maatschappelijke vooruitgang en emanci-
patie, een project dat in het verleden door 
intellectuelen, van Voltaire over Mary 
Wollstonecraft tot Zola, en van Fourier tot 
Sartre, is nagestreefd. Zij waren actief  – zie 
een klassieke studie als La Trahison des cler-
cs (1927) van Julien Benda, of  recenter Le 
Siècle des intellectuels (1999) van Michel 
Winock – vanuit een universele positie, 
en spraken namens dé mens, dé vrouw, dé 
rechtvaardigheid. Deze universele positie 
is, volgens Lyotard, niet meer haalbaar in 
de late moderniteit, waardoor ook de posi-
tie van de intellectueel wijzigt. Niet alleen 
de Tweede Wereldoorlog heeft de universa-
liteitsclaim beschadigd, maar ook de groei-
ende complexiteit en ‘bereikbaarheid’ van 
de wereld. De Verlichting streeft nog naar de 
bevrijding van het dogmatisme door kritisch 
denken en door een brede culturele ontwik-
keling. Gramsci’s idealistische omschrijving 
van de organische intellectueel is hier van 
toepassing: iedere actieve burger moet zich 
niet alleen als specialist, expert of  professio-
neel positioneren, maar ook zelfstandig kun-
nen nadenken over de wereld en de cultuur, 
en over de eigen bijdrage daaraan. Het is 
een van de centrale vragen in Lyotards den-
ken: wat is er overgebleven van dat eman-
cipatiestreven? Een brede culturele opvoe-
ding is vervangen door het ‘bijbrengen’ van 

overdraagbare en meetbare vaardigheden. 
Performativiteit neemt de plaats in van cul-
tuur, en de manager vervangt de intellectu-
eel. Dat is niet alleen het geval in fabrieken 
en bedrijven, maar zeker ook in universitei-
ten, en hooguit blijft enkel de kunstwereld 
(voorlopig) deels buiten schot. Het hoofddoel 
van deze laatmoderne ontwikkelingen lijkt 
slechts de integratie van materieel minder-
bedeelden in een systeem gebaseerd op con-
tinue, in veel opzichten imaginaire economi-
sche groei.
 De plaats van het ‘universele spreken’, die 
volgens Lyotard dus nauwelijks nog moge-
lijk is, lijkt vandaag te worden geclaimd 
door de activist-kunstenaar, die opnieuw 
een onmiddellijke relatie probeert te leggen 
tussen politiek en esthetiek. De activist-kun-
stenaar weet niet alleen maatschappelijke 
problemen te identificeren, maar spreekt 
ook in naam van universele waarden: dé 
rechtvaardigheid, dé diversiteit, hét milieu. 
Het kunstwerk raakt op die manier onder-
geschikt aan een sociaal of  politiek pro-
gramma; ‘de totemistische werking van het 
beeld’ (zoals Stefan Hertmans het kernach-
tig omschreef  in zijn boek Waarover men niet 
spreken kan) wordt opgegeven of  dreigt ver-
loren te gaan. Hertmans redeneerde eind 
jaren negentig nog binnen de logica van de 
kritische theorie, en waarschuwde dat elke 
artistieke transgressie later gerecupereerd 
kan worden. Het is opvallend om te zien dat 
de activist-kunstenaar dergelijke recuperatie 
onmogelijk maakt, aangezien het kunstwerk 
buiten een directe en actuele emancipatori-
sche boodschap achteraf  nog weinig meer te 
zien of  te beleven aanbiedt. Zo is het activis-
tische werk ook bedoeld – als een poging tot 
het verheffen van het bewustzijn, en het tot 
stand brengen van emancipatie en verande-
ring. 
 Een gerichte, activistische doelstelling 
ontneemt het kunstwerk, met andere woor-
den, zijn kans op ‘classicisme’: de mogelijk-
heid dat het later, in een andere historische 
en culturele context op een andere manier 
effect kan sorteren. Een goed voorbeeld is 
Susan Sontags opvoering van Becketts En 
attendant Godot in Sarajevo in 1993 – zij 
ensceneerde een politieke leegte in een door 
oorlog deels vernietigde, desolate plek. Dat 
stuk opvoeren in die context is betekenisvol-
ler dan activistische tartufferie die drijft op 
een idee van universele rechtvaardigheid. 
In het Chileense paviljoen op de recentste 
Biënnale van Venetië, bijvoorbeeld, werd 
met posters en kijkruimten een Hegemonic 
Museum gevormd dat het Europees koloni-
alisme aan de schandpaal nagelde. Het pro-
bleem was in ieder geval duidelijk, maar dat 

was feitelijk preken voor eigen parochie: 
welke biënnalebezoeker zou zich een fan 
noemen van het Europese kolonialisme? De 
vraag die niet gesteld werd was vanuit welke 
positie deze kunstenaars spraken, tegen wie 
(en wie niet), en welke structurele oplos-
sing er werd aangedragen. De kunst wordt 
geacht op maatschappelijke problemen te 
wijzen die echter zelden onbekend zijn, en 
de activist-kunstenaar wekt alleen maar de 
indruk te weten wat er gedaan moet worden 
om leed als gevolg van historisch onrecht te 
herstellen, en de wereld in de toekomst van 
verder verval te vrijwaren. De engel van de 
geschiedenis van Benjamin zag het verleden 
als ‘één grote catastrofe, die puin op puin 
stapelt’ – waar en wanneer eindigt dan het 
werk van de kunstenaar?

3.
De intellectueel is in de twintigste eeuw vaak 
activist geweest, en heeft zich daarbij soms 
schromelijk vergist. Sartres verheerlijking 
van het Sovjetregime en Foucaults enthou-
siaste bewieroking van de islamitische revo-
lutie zijn slechts twee bekende gevallen. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen 
actie valt te ondernemen ter verbetering 
van de wereld. Lyotard heeft benadrukt, 
in Pérégrinations (1990), dat de Algerijnen 
dienden te worden geholpen. In 1989 verza-
melde hij zijn militante artikels over Algerije, 
gepubliceerd tussen 1956 en 1963 in het 
tijdschrift Socialisme ou Barbarie, in het boek 
La Guerre des Algériens.
 Lyotard steunde openlijk de militanten 
van het Front de libération nationale, de 
politieke partij in Algerije die streed tegen de 
koloniale macht van Frankrijk, maar toch 
bekritiseerde hij ook de werking van deze 
organisatie. Een koloniaal regime kan over-
wonnen worden, maar dat wil niet zeggen 
dat het niet door een andere soort dictatuur 
of  bureaucratie vervangen zal worden. Het 
recht op autonomie is onbetwistbaar, maar 
ook na de onafhankelijkheid in 1962 bleef  
Algerije worstelen met een bureaucratisch 
beleid en met interne verdeeldheid: veran-
dering brengt een maatschappij niet terug 
naar een arcadische toestand die nooit 
bestaan heeft.
 De geschiedenis leert zelfs dat pogingen 
om de gehele maatschappij fundamenteel 
te veranderen antidemocratische tenden-
sen in de hand werken. Onlangs nog stelden 
twee Belgische architecten, Oana Bogdan 
en Leo Van Broeck, in naam van het ecolo-
gisch wonen subtiel de democratie in vraag, 
tijdens een interview gepubliceerd in Bruzz. 
Bogdan beargumenteerde dat de wereld zo 

Lyotard, activist-kunstenaar-intellectueel

Marc Riboud, Viering van de onafhankelijkheid, Algiers, 2 juli 1962
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complex geworden is dat de ‘democratische 
aanpak problematisch kan worden’; haar 
collega knikte en vroeg om toch een even-
wicht tussen ‘technocratie en democratie’ te 
bewaren. De bedoelingen zijn goed, maar uit 
hun denken spreekt de latente agressie van 
de activist-architect tegen de complexiteit en 
veelzijdigheid van de wereld. Democratie, zo 
lijkt te worden vergeten, is het enige politie-
ke stelsel waarin iedereen een beetje gelijk 
krijgt. Het gaat dus niet alleen om het eigen 
gelijk, maar ook over het stoïcijns aan-
vaarden dat anderen een ander gelijk heb-
ben. Ethiek en retoriek, ideaal en compro-
mis, vormen de basis van de democratie. In 
bovengenoemd geval zal de activist-ingeni-
eur met de juiste expertise de democratie 
aan de technocratie ondergeschikt maken, 
en zo het probleem oplossen. Politieke oplos-
singen zijn echter altijd tijdelijk en onvolle-
dig; ze hangen niet alleen af  van weten wat 
er moet gebeuren, maar ook wat er – ethisch 
en staatsrechtelijk – kan gebeuren. 

4. 
Artistiek activisme moet niet als nutteloos 
verzet worden voorgesteld, maar de moge-
lijke grenzen en consequenties ervan kun-
nen wel worden aangetoond. Wat als het 
enthousiasme van de activist systematisch 
onevenredig is met de beoogde resulta-
ten? Het onderscheid tussen de activist en 
de intellectueel kan hier opnieuw worden 
gemaakt. De activist vertrekt van de ver-
onderstelling dat het verspreiden van rati-
onele argumenten volstaat om de wereld te 
verbeteren, en dat de wereld of  wereldbeel-
den op basis van doelgericht communicatief  
handelen verbeterd kunnen worden. Toch is 
er aan goede argumenten nooit een tekort 
geweest. De uitdaging blijft hoe onverschil-
lige massa’s die slechts ‘het goede leven’ 
nastreven van deze argumenten kunnen 
worden overtuigd. We weten stilaan alle-
maal dat het beter is om in compacte steden 
te wonen en minder te reizen. Dat ook daad-
werkelijk realiseren, vergt meer dan goede 
argumenten. Elke oplossing zal andere pro-
blemen met zich meebrengen en een perfect 
evenwicht – een wereld zonder verschil en 
zonder tegenstellingen – is een illusie.
 De intellectueel is begaan met het beschrij-
ven en begrijpelijk maken van de wer-
king van een cultureel fenomeen. Hannah 
Arendt heeft intrigerende en intelligente 
analyses gemaakt van alle soorten maat-

schappelijke fenomenen en problemen, 
van politiek totalitarisme tot de verovering 
van de ruimte. De intellectueel werkt daar-
om meer zoals een ‘klassieke’ architect, die 
afstandelijk kijkt en structureel analyseert, 
terwijl de activist meer als de loodgieter 
handelt, die goed weet waar de verstoppin-
gen in een systeem zitten, en het hele huis 
ondergeschikt wil maken aan het ontstop-
pen. Een evenwicht tussen deze twee stem-
men is belangrijk, omdat alle afzonderlijke 
structuren (sociaal en economisch, ecolo-
gisch en cultureel) tekortschieten van zodra 
ze abstractie maken van elkaar. Toch is het 
verschil tussen de activist en de intellectu-
eel relatief: ze zijn geen strikte tegenpolen. 
De geboorteakte van de moderne intellec-
tueel vlak voor de vorige eeuwwisseling, 
Zola’s J’accuse, roept op tot concrete politieke 
rechtvaardigheid, maar bevat ook algeme-
ne reflecties: de schrijver ‘contextualiseert’ 
zijn positie, en neemt breder stelling in met 
betrekking tot rechtvaardigheid, gevan-
genisstraf  en patriotisme. Hetzelfde geldt 
voor ‘The Responsibility of  Intellectuals’ 
van Noam Chomsky uit 1967, een activis-
tisch essay dat niet alleen broodnodige kri-
tiek leverde op de Vietnamoorlog, maar ook 
het verlies van morele verantwoordelijkheid 
onder intellectuelen aankaartte, zoals Julien 
Benda dat in 1927 eveneens deed.

5. 
De activist Lyotard heeft de Algerijnse zaak 
actief  gesteund, terwijl de intellectueel 
Lyotard alle mogelijke genres en schrifturen 
heeft beoefend. Regelmatig koppelt hij de 
weerstand tegen een op efficiëntie gerichte 
maatschappij aan het experimenteren met 
verschillende genres in de kunsten en in de 
filosofie. Hij kiest voor een wereld waarin 
lectuur en dialoog centraal staan, waarin 
inhouden traag geformuleerd worden, en 
waar ‘de mens’ eerst en vooral de tijd neemt 
om te lezen. In 1984 echter schrijft hij het 
‘Tombeau de l’intellectuel’ – een verwijzing 
naar het muzikale genre uit de barokperio-
de, gecomponeerd ter herdenking van een 
overledene – over het verlies van de uni-
versele positie van waaruit de intellectueel 
eeuwen heeft kunnen spreken, na het uit-
eenvallen van de westerse cultuur in gespe-
cialiseerde informatiedomeinen. Inmiddels, 
37 jaar na dat essay, heeft de intellectueel, 
in een sterk geïnformatiseerde en technolo-
gische maatschappij, grotendeels plaatsge-

maakt voor de opiniemaker en de activist. 
Beide figuren beroepen zich op feiten die 
snel consumeerbaar zijn en richten zich, 
in principe, direct tot de massa’s, hoewel 
in de meeste gevallen vooral andere opinie-
makers en activisten bereikt worden. Het 
experimentele schrijven maakt plaats voor 
wat Lyotard ‘intellectuele modes’ noemde. 
Gebruik de juiste ‘intellectuele wachtwoor-
den’ en je kunt deelnemen aan het debat. In 
de jaren tachtig en negentig was er sprake 
van deconstructie, het postmoderne, het 
sublieme, derdegolffeminisme. Vandaag 
overheersen andere noties: dekolonisatie, 
het antropoceen, het capitaloceen, het cht-
huloceen, het plantationoceen, ecofeminis-
me, postbinariteit en intersectionaliteit.
 Het probleem is dat naarmate de ‘wacht-
woorden’ door de activist op een program-
matische en veelvuldige manier gebruikt 
worden, hun betekenis en zeggingskracht 
verloren gaan, hoewel ze ontegensprekelijk 
naar een waarheid verwijzen, namelijk het 
algemene onevenwicht in onderlinge men-
selijke verhoudingen en ook de relatie van 
de mens tot de natuur. Vervolgens worden 
ze in kunstwerken en in activistische pro-
gramma’s geïncorporeerd. In de inleiding 
op het boek Art and Activism in the Age of  
Globalization uit 2011, pleiten samenstel-
lers Lieven De Cauter, Ruben De Roo en 
Karel Vanhaesebrouck voor de terugkeer 
van engagement en voor een programma-
tische subversiviteit, zelfs als die gepaard 
zouden gaan met een ‘pose’, ‘het risico op 
amateurisme’ of  ‘filantropische naïviteit’. 
Natuurlijk, zou Lyotard daaraan toevoegen: 
politiek is een theater van passies gewor-
den, en haast niemand is nog bereid voor 
een politiek ideaal te sterven of  te doden. 
Dat was zeker anders voor de communards in 
1871 of  – actueler – voor om het even welke 
terrorist. Sinds mei ’68 is het maatschappe-
lijk verzet steeds meer een pose geworden, 
juist omdat het door instellingen is gerecu-
pereerd. Het wordt gepresenteerd op evene-
menten, cultuurraden en tentoonstellingen, 
en het leidt zelden tot meer dan een lokale 
provocatie of  een polemisch debat. Activist-
kunstenaars halen ongetwijfeld belangrij-
ke onderwerpen naar boven, maar net door 
ze doelloos opnieuw te herhalen, altijd in 
het hier en nu, worden ze ontdaan van elk 
belang, en worden het modieuze clichés.
 De activistische doelen zijn onmogelijk 
tegen te spreken: wie wil er niet klimaat-
neutraal leven, en onrechtvaardigheden uit 
het verleden compenseren? Toch nemen de 
nieuwe activisten een positie in die ze, vol-
gens het denken van Lyotard, niet kunnen 
innemen: ze spreken in gemeenschappelijke 
termen, en veronderstellen dat de geschie-
denis één doel heeft, namelijk het repare-
ren van het verleden als oplossing voor de 
toekomst. Het activistisch betoog volgt de 
verhaalstructuur waarin een held een uit-
daging wacht: namelijk het algemeen her-
stel van de wereld. De vraag is dan waarom 
de held niet veel meer helpers krijgt. Is er 
iets fout met de manier waarop de activist 
vragen stelt? Misschien ligt het probleem in 
de algemene manier waarop historische en 
universele criteria gebruikt worden: zolang 
de mens in gemeenschappelijke woorden 
vanuit een universele positie spreekt, blijft 
activisme losstaan van de manier waarop de 
wereld complex en contradictorisch werkt. 
Activist-kunstenaars lijken zo op spinners 
in de fitneszaal: ze fietsen hard, maar ze 
raken de grond niet. De calorieën worden 
verbrand, maar er is geen raakpunt met de 
buitenwereld. Het enige dat we meemaken is 
een opwarmingsbeurt. Zoals Marx zou zeg-
gen: de geschiedenis keert terug, eerst als 
tragedie en dan als farce; de (kunstenaar-)
activist trekt de oude kleren van de culturele 
revolutie aan, om vervolgens te protesteren 
en online petities te tekenen.
 Het is een houding die ook een veran-
dering veronderstelt in de conceptie van 
de publieke ruimte, die een theater wordt 
waarin iedereen kan protesteren. Juist de 
institutionele integratie van het program-
matisch protest maakt fundamentele poli-
tieke verandering onmogelijk. Wat kan de 
kunst nog doen dat voorbijgaat aan die acti-
vistische theatraliteit? De kunsten hebben 
zeker een impact op fundamentele dimen-
sies van het menselijk bestaan, op de ver-
beelding en het begrip, op de publieke ruim-
te en het algemeen welzijn. Maar de lokale, 
de tijdelijke en de singuliere werking ervan 
verdwijnt achter de grote stellingen van de 
activist-kunstenaar. Activistisch werk wordt 
vaak geïnstitutionaliseerd, of  minstens soci-

aal getolereerd. Het wordt gepresenteerd op 
gesubsidieerde evenementen en tentoonstel-
lingen, en geëvalueerd door cultuurraden. 
Daarmee dreigt het werk zelden iets meer te 
worden dan een lokale provocatie of  de aan-
zet tot een polemisch debat.
 Het is maar de vraag of  de dialoog van de 
kunstenaar met de wereld ooit een gesprek 
kan worden met eenduidige vragen en hel-
dere antwoorden. In zijn interviews stelt 
Lyotard zeer duidelijk dat de avant-garde-
kunstenaar vanuit een marginale positie 
werkt. Ook in Dérive à partir de Marx et Freud 
uit 1994 schrijft hij dat wat in de kunst 
gebeurt ‘iets tot ontbranding brengt wat 
smeulde aan de onderkant van de samen-
leving’. Het kunstwerk kan enkel een cul-
turele impact hebben in de marge, als een 
experiment met sensibiliteit, aandacht, 
verbeelding, schriftuur en beeld, plaats 
en beweging, luisteren en zien, geduld en 
geheugen – zaken waar activisten vandaag 
nauwelijks nog bij stilstaan. Het is vanuit 
deze experimentele positie dat de kunste-
naar de omgang met de wereld kan veran-
deren, lokaal en tijdelijk.

Kiff  Bamfords biografie van Lyotard ver-
scheen bij  Reaktion Books in 2017. 
Bamford is ook redacteur van de bundel 
JeanFrançois Lyotard. The Interviews and 
Debates, Londen, Bloomsbury, 2020.

Karel Appel, Out of  Nature, Blum & Poe, 1995
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CHRISTOPHE VAN GERREWEY

Weinig bezigheden kunnen zich zodanig 
opladen aan de eigen absurditeit als de archi-
tectuur. Meer nog: wat architectuur onder-
scheidt van het bouwen, is precies dat besef  
van overbodigheid en crisis. Een architect 
wordt pas een architect door niet langer 
verder te doen zoals voorheen, maar door zo 
onbevooroordeeld mogelijk naar alternatie-
ven op zoek te gaan. Het begin van dat zelf-
onderzoek van de architectuur wordt vaak 
gesitueerd in de ‘postmoderne’ jaren zestig 
van de vorige eeuw, op een moment dat het 
modernisme in diskrediet raakte, samen 
met andere vormen van vooruitgangsden-
ken. Toch is het een traditie die verder terug 
reikt, en die bij uitstek modern genoemd 
kan worden. Was Piranesi feitelijk niet al, 
in de achttiende eeuw, de eerste architect 
die het krankzinnig vond om nog verder te 
bouwen, en die daarom als een bezetene 
gravures begon te maken? Tafuri noemde 
hem terecht, in zijn boek La sfera e il labirinto 
uit 1980, ‘de gewiekste architect’ die – met 
een citaat van Klossowski dat eigenlijk over 
De Sade gaat – ‘de activiteiten van het den-
ken en het schrijven in twijfel trekt, en dan 
vooral van het denken en het beschrijven 
van een actie, eerder dan het begaan ervan’.
 In België is Luc Deleu (1944) de ultieme 
gewiekste architect. Dat blijkt opnieuw op 
de overzichtstentoonstelling Future Plans. 
Luc Deleu & T.O.P. office, gecureerd door 
Peter Swinnen en Anne Judong. Het grond-
plan van de tentoonstelling bestaat uit een 
kruis, dat de zaal in vier delen verdeelt. Op 
een hellend vlak zijn een dertigtal maquet-
tes verzameld, met daaronder een strip van 
een zestigtal archiefdocumenten. Aan de 
tegenoverliggende wand hangen acht jeugd-
werken, zoals de invitatie voor de afstudeer-
tentoonstelling Luc Deleu neemt afscheid van 
architectuur uit 1970, het plakboek met 
krantenknipsels, tekeningen en advertenties 
dat Deleu in de jaren zeventig bijhield, foto’s 
van de woning in de Cogels-Osylei waar hij 
met vrienden introk en die hij vervolgens 
met bomen deels aan het zicht onttrok, 
en zijn voorstel uit 1969 om de ring rond 
Antwerpen uit te breiden. In de twee kleine-
re kwarten achteraan de zaal worden links 
de wereldreizen gedocumenteerd die Deleu 
in de jaren negentig en aan het begin deze 
eeuw maakte; rechts staan (deels verzonken 
in een ander hellend vlak) vijftien schermen 
die telkens een fragment tonen van een tele-
visieoptreden,uit de periode 1972 tot 2003. 
Deleu – in zijn jonge jaren leek hij op de 
jonge Dave Grohl, met dezelfde gitzwarte 
lange haren – blijkt een fascinerende vertel-
ler die met zelfspot én branie, en in verschil-
lende gradaties van het Antwerpse dialect, 
over de eigen bezigheden kan vertellen. De 
toelichting in de zaalteksten of  in de ten-
toonstellingsfolder blijft erg summier. Voor 
uitleg bij de vele plannen en voorstellen ver-
wijzen de curatoren naar het gelijknami-
ge boek, dat eind vorig jaar verscheen, en 
waarin een veertigtal auteurs (mijzelf  inbe-
grepen) een lemma schreven bij meer dan 
zestig afzonderlijke werken.
 Zeker is dat Deleu meer acties heeft 
beschreven of  verbeeld dan daadwerkelijk 
tot uitvoering gebracht – het bekendst en 
het meest puntig is de onafgesloten reeks 
‘voorstellen’ die in 1972 begon, in de vorm 
van vaak handgeschreven zinnen waar-
in wordt voorgesteld om bijvoorbeeld ‘de 
verkeerslichten te doven’, ‘stadslandbouw 
te bedrijven’, ‘onkruid te beschermen’ of  
autowegen niet langer te onderhouden. Het 
zijn plaagstoten waarachter een laconieke, 
soms moeilijk te weerleggen logica schuilt, 
uitgedeeld aan de zogenaamd goed geregel-
de naoorlogse burgerlijke samenleving, die 
echter door contradicties en absurditeiten 
wordt geschraagd.
 De gewiekste architect vertrekt altijd van-
uit een besef  van verbazing over een alom-
tegenwoordige praktijk die door geen enkele 
zinnige theorie ondersteund wordt. Piranesi 
zag zich geconfontreerd met een afwisselend 
lachwekkende en angstaanjagende hoe-
veelheid historische architectuur en ruïnes 
in Rome, die desondanks aan de lopende 

band werden gekopieerd. Koolhaas besefte 
dat architectuur in de naoorlogse welvaart-
staat ingezet werd, zeker in Nederland, om 
het braaf, sociaal en gezellig te houden – 
de meest hypocriete vorm van onderdruk-
king – en om echte moderniteit te weren. 
Voor Deleu, geboren, wonend en werkend 
in België, kan het onverklaarbare raadsel 
omschreven worden als de lokale dialectiek 
van de verlichting: enerzijds is dit land mee 
geëvolueerd en gemoderniseerd op ruimte-
lijk vlak, zoals de meeste westerse landen na 
de Tweede Wereldoorlog, maar anderzijds is 
het resultaat van die modernisering nau-
welijks rationeel of  functioneel te noemen. 
Zijn architecturale oerscène is de Belgische 
fermette, het alleenstaande huis, omgeven 
door een beetje groen, met een punt- of  
zadeldak, een garage, een brievenbus – een 
huis zoals een kind het zou tekenen, maar 
waarvoor desondanks een architect vereist 
is. In België is het beroep van architect sinds 
1939 immers bij wet beschermd: architec-
ten zijn verplicht om zich aan te sluiten bij 
de Orde van Architecten, en ter compensa-
tie mag er niets gebouwd of  verbouwd wor-
den op het Belgische grondgebied zonder 
dat een architect de werken overziet. Future 
Plans opent, vlak voor de ingang van de ten-
toonstellingsruimte, terecht met een groot, 
rechtopstaand schaalmodel van Deleus 
Manifest aan de orde uit 1980: een hand-
vol alleenstaande woningen in een groeni-
ge verkaveling. Deleu had de plannen van 
een honderdtal ‘zelfbouwers’ gratis onder-
tekend, zodat ze zelf  hun huis konden rea-
liseren. De Orde van Architecten van de 
Provincie van Antwerpen stelde een tucht-
procedure op, en Deleu werd gevraagd in 
een rapport verslag uit te brengen over zijn 
bezigheden met betrekking tot al die huizen 
waarvoor hij als architect had ‘getekend’ 
zonder ze ontworpen te hebben.
 In Manifest aan de orde komt veel samen: 
Deleus verregaande relativering van de vor-

melijke expertise van de architect, zijn sluwe 
manier om het werk van meer traditione-
le collega’s haast onmerkbaar te parodië-
ren (het boek Manifest aan de orde is gevuld 
met het ene ‘naamloze’ meesterwerk na het 
andere, als het meest onwaarschijnlijke kof-
fietafelboek uit de architectuurgeschiede-
nis), zijn kritiek op een architectuur zonder 
stedenbouw, en dus zonder publieke voor-
zieningen en zonder infrastructuur, maar 
ook zijn onvoorwaardelijke geloof  in indivi-
duele vrijheid. Mensen mogen wonen zoals 
ze willen. In een van de vijftien televisie-in-
terviews waarmee Future Plans besluit, zegt 
Deleu het categoriek: het recht om zelf  te 
bepalen hoe je woont, zou deel moeten uit-
maken van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. Het is de utopische 
kern van zijn oeuvre, waaraan elke vorm 
van cynisme (in tegenstelling tot ironie en 
sarcasme) vreemd is, en dat onophoude-
lijk brandstof  ontleent aan de onoplosbare 
tegenstelling tussen individu en samenle-
ving. Hebben we sinds de jaren zestig, zeker 
in België (en zeker wat betreft ruimtelijke 
ordening), niet allemaal koppig onze zin 
gedaan? En zijn de gevolgen niet verschrik-
kelijk, op ecologisch, esthetisch maar ook 
op ethisch vlak? Hoeveel vrijheid heeft al 
die vrijheid uiteindelijk opgeleverd? Wordt 
het stilaan geen tijd om al die vrijgevochten 
burgers weer eens wat regels op te leggen? 
En hoe kan je stedenbouw of  grootschali-
ge infrastructuurwerken verantwoorden 
of  ‘verkocht’ krijgen als burgers vooral aan 
hun individueel welzijn denken, eerder dan 
aan het maatschappelijk belang? 
 Voor Deleu – wiens werk en levenshou-
ding ondenkbaar is zonder de omwente-
lingen van mei ’68 – blijven het doelbe-
wust open vragen, die hij niet zozeer zo snel 
mogelijk wenst te beantwoorden, als wel 
het hoofd wil bieden door middel van pro-
jecten, voorstellen, beschrijvingen, plannen, 
teksten en reizen. De mogelijkheid van een 
maakbare, moderne samenleving met res-
pect voor individuele vrijheden wordt eer-
der gesymboliseerd dan zomaar bewezen door 
de onverstoorbare werkzaamheid van deze 
architect. Dat wil zeggen dat er geen defini-
tieve vorm of  inhoud aan wordt gegeven, 
maar dat die mogelijkheid als een verlan-
gen blijft bestaan, zeker in de grote steden-
bouwkundige projecten, die een nieuwe stad 
evoceren zonder dat er een definitief  beeld 
of  een vorm ontstaat. Opvallend genoeg is 
het resultaat piranesiaans te noemen, bij-
voorbeeld bij de indrukwekkende maquette 
op schaal 1:100 met als titel The Unadapted 
City. The Nautical Mile uit 2003 (opgesteld 
in de ruime gang van deSingel), maar ook 
bij het recente Darling Springs, een reeks 
computertekeningen (eigenlijk gaat het om 
een programma waarmee tekeningen kun-
nen worden geproduceerd) die als een fries 
bovenaan de tentoonstellingsruimte beves-
tigd zijn, en waaraan Deleu en zijn mede-
werkers Laurette Gillemot, Steven Van den 
Bergh en Isabelle De Smet van T.O.P. office 
nog steeds verder werken. Als de stad van de 
toekomst zich al laat uittekenen, dan hoog-
uit in onafgewerkte staat, als een proces, 

chaotisch maar toch ook gestructureerd, 
fragmentair, deels organisch gegroeid en 
deels rationeel gepland.
 Deleu en T.O.P. office hebben daarnaast 
ook kleinschalige, meer architecturale voor-
stellen en ontwerpen gemaakt, die minder 
hermetisch overkomen dan de stedenbouw-
kundige projecten. De twee bekendste zijn 
op de tentoonstelling aanwezig in de vorm 
van maquettes, maar ze worden ook gedo-
cumenteerd in de televiesiefragmenten. Eind 
jaren tachtig werkte Deleu aan een TGV-
station voor Brussel, Gare Europe Centrale, 
dat zich als een groot viaduct doorheen de 
hoofdstad had kunnen manifesteren. En in 
1990, voor de open prijsvraag Stad aan de 
Stroom (zie De Witte Raaf  nr. 139), stelde hij 
voor om naast het Steen, in het verlengde 
van de Suikerrui, een immense draaibrug 
te bouwen over de Schelde die het stadscen-
trum en Linkeroever met elkaar zou verbin-
den, maar die ook, in open toestand, dienst 
zou kunnen doen als een cruiseterminal. 
Het is een voorstel dat de recente ophef  over 
een echte aanlegplaats voor cruiseschepen, 
als een verlengstuk van het Steen, meteen 
heel onbeduidend en provinciaal doet lijken. 
Als je dan toch een grootstad wil zijn, waar-
om dan halfslachtig met bakstenen gebouw-
tjes te werk gaan?
 In Deleus aanpak is altijd iets bewaard 
gebleven van het enthousiasme van de klei-
ne jongen die technologie ontdekt, en die 
meteen begint te fantaseren over de onein-
dige mogelijkheden ervan. In sommige van 
de televisiefragmenten gaat zijn enthousi-
asme bij momenten zelfs met hem aan de 
haal. Hoeveel eenvoudiger zou het leven 
kunnen zijn als we echt zouden beschik-
ken over al die uitvindingen en innovaties 
waartoe mensen in staat zijn! En wat voor 
een essentieel beroep zou de architect kun-
nen uitoefenen – wat een essentieel bestaan 
zou er in het verschiet liggen! Op een meer 
maatschappelijk betrokken manier heeft 
zijn werk daarom veel gemeen met dat van 
Panamarenko, die goed bevriend was met 
Deleu. Waar Panamarenko fantaseerde over 
zijn eigen speelgoed, daar maakt Deleu ons 
deelgenoot van de plannen die een archi-
tect kan maken, en waar iedereen voordeel 
uit zou kunnen halen. Beiden reduceren ze 
het werk van hun vakgenoten – als kwajon-
gens bijna – tot nutteloos gefrommel en al te 
esthetisch geklooi. Op een van de televisie-
schermen wordt Panamarenko ook geïnter-
viewd, wiens Antwerps (en Zwitsers) atelier 
Deleu later zou verbouwen, en op wiens huis 
hij niets minder dan een helikopterplatform 
zou plaatsen. Hun eerste samenwerking 
vond plaats toen Panamarenko een zelfge-
bouwde veranda dreigde te moeten afbre-
ken, omdat hij er geen vergunning voor had 
aangevraagd. ‘Moest ik daarvoor naar een 
suffer van een architect gaan,’ vraagt de 
kunstenaar zich af. In de plaats contacteert 
hij Deleu.‘We hebben goed zitten lachen,’ 
zegt Deleu, ‘en daarna werd het mijn pro-
bleem.’

Foto’s: Olmo Peeters

Future Plans. Luc Deleu & T.O.P. office, tot 
19 september in het Vlaams Architectuur-
instituut, deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen. 
De gelijknamige publicatie verscheen onder 
redactie van Peter Swinnen en Anne Judong 
bij VAi, Antwerpen.

De gewiekste architect
Future Plans. Luc Deleu & T.O.P. office



De Witte Raaf  – 211 / mei – juni 2021 28

STEFAAN VERVOORT

Wat is de inzet en betekenis van het gebouw-
de werk van Luc Deleu & T.O.P. office? En 
hoe verhoudt het zich tot de andere bezig-
heden van deze praktijk, die beweegt tussen 
de disciplines van kunst en architectuur, en 
die gebruikmaakt van verschillende media, 
van maquettes, installaties en teksten tot 
foto’s, prints, performatieve werken (zoals 
de zeilreizen) en tentoonstellingen? Het 
antwoord schuilt alvast niet in clichéma-
tige definities van architectuur of  kunst. 
Elke opdeling aan de hand van zulke noe-
mers botst op de karakteristieke hybriditeit 
van het werk, en is gedoemd te mislukken. 
De installaties en de tentoonstellingen van 
Deleu & T.O.P. office stellen architectuur aan 
de orde, en omgekeerd beschouwt Deleu de 
architectuur als kunstvorm. Bovendien is 
de praktijk ontstaan in de late jaren zes-
tig, toen de architectuur en het beroep van 
architect radicale transformaties ondergin-
gen. Architecten als Hans Hollein, Robert 
Venturi en Yona Friedman schreven boe-
ken, maakten collages en organiseerden 
tentoonstellingen; het ‘werk’ van de archi-
tect nam meer diverse vormen aan, en ging 
zelfs gepaard met het oprichten van institu-
ten en het cureren van andermans werk. De 
architect, zo vatte Deleu het treffend samen 
in 1980, ‘is een medium, een trendsetter 
en/of  stadsnar, enzovoorts. Hij ontwerpt, 
publiceert, treedt op, exposeert, realiseert 
of  speelt, enzovoorts.’1

 In de kritische aandacht die deze prak-
tijk door de jaren heen heeft gekend, heb-
ben de theoretische teksten, polemische 
projecten en ruimtelijke installaties vaak 
de bovenhand gekregen op het gebouwde 
werk. Het Orbanistisch Manifest (1980), de 
containerwerken (van 1983 tot vandaag) 
of  De Onaangepaste Stad (D.O.S.) (1995-
2006) zijn vrij tot zeer goed bekend bij criti-
ci en het grote publiek; het interieur voor de 
Antwerpse kroeg De Schipper (1973-1975), 
het ontwerp voor de verbouwing van kun-
stenaarssociëteit De Illusie in Rotterdam 
(1989), of  het Belle Epoque Center in 
Blankenberge (2004-2010) lijken dat veel 
minder te zijn. Niettemin omvat het oeu vre 
van Deleu & T.O.P. office verschillende bij-
zondere gebouwen, waarvan de Furkapass 
Dépendance (1986-1997), ook Atelier 
Hofraum genoemd, een van de opmerkelijk-
ste is – een foto van het interieur prijkt bij-
voorbeeld op de cover van de tweede editie 
van het door Mil De Kooning samengestelde 
overzichtswerk Horta and after. 25 masters of  
modern architecture in Belgium uit 2001.
 De Furkapass Dépendance is een renova-
tie en uitbreiding van een bijgebouw van 
het in 1982 gesloopte Hotel Furka, in 1850 
gebouwd op de op twee na hoogste berijdba-
re pas in Zwitserland, die de Reuss- met de 
Rhônevallei verbindt. De opdracht bestond 
erin het gebouw te renoveren en als ate-
lierruimte te herdenken. De initiatiefnemer 
was Marc Hostettler, een Zwitserse galerie-
houder die de eerste containertriomfboog 
van Deleu liet realiseren in 1983, en enkele 
jaren later het overeind gebleven bijgebouw 
van Hotel Furka aankocht, samen met nog 
een ander gebouw, het lagergelegen Hotel 
Furkablick. Hostettler wilde kunstenaars 
uitnodigen om tijdelijk of  permanent werk 
te maken op de Furkapass, wat tot een rijke 
geschiedenis en dito collectie van in-situwer-
ken in-situwerken onder de naam FurkArt 
leidde. Klimatologisch is de Furkapasshöhe 
een relatief  onherbergzaam gebied: omwil-
le van hevige sneeuwval en koude wordt 
de pas jaarlijks van oktober tot mei afgeslo-
ten. Het bijgebouw, waar vroeger de hotel-
hulp te slapen werd gelegd, had bovendien 
lang elektriciteit noch stromend water: de 
Furkapass Dépendance werd pas in 1993 
op het elektriciteitsnet van een nabijgelegen 
legerkazerne aangesloten.
 De opdracht voor Deleu & T.O.P. of fi-
ce dateert uit 1986, en in het initiële ont-
werp werd de dependance op een autono-
me manier van energie en water voorzien. 
Een uitbreiding die grotendeels de contou-
ren van het bestaande volume volgt, zou 
een water- en gastank en een buitentrap 

herbergen. Het ontwerp kon op weinig inte-
resse van de bouwheer rekenen, zodat Deleu 
& T.O.P. office, na een lang proces, een twee-
de ontwerp maakten dat pas in 1997 werd 
gerealiseerd. Dit tweede voorstel omvat-
te een compact, betonnen volume aan de 
westzijde van het gebouw, waar eerst een 
bakstenen, gebricoleerde aanbouw stond. 
Het ontwerp breidt een ruimte op de gelijk-
vloerse verdieping uit en verbindt het met de 
kunstenaarsverblijven op de eerste verdie-
ping via een buitentrap. De uitbreiding, met 
twee grillig uitgesneden raamopeningen en 
een gekromde wand, anticipeert op de barre 
weerscondities. Het beton van de aanbouw, 
de stalen omkadering rond de buitendeur op 
de eerste verdieping, en de stalen luiken voor 
de ramen van de dependance beschermen 
tegen weer en wind. Van assimilatie met 
de contouren van het bestaande gebouw 
is geen sprake: het ontwerp voegt zich niet 
naar de context, maar stelt zich eerder op als 
parasiet of  als annex. De uitbouw is treffend 
omschreven door Guy Châtel. 

Er is niet veel gedaan om het nieuwe 
met het oude te laten samengaan. Het 
aangebouwde stuk heeft het aspect van 
een orgaan dat aan de buitenkant van 
het versleten lichaam is vastgezet. Het 
vertelt verder niets over de wijze waarop 
het deelneemt aan de organisatie van 
het geheel. Met zijn geknikte, scherp 
afgelijnde spleten, lijkt het een bunker 
die de pas bewaakt. […] Het is een ver-
telsel over het verwijl, over het wachten 
en de wacht. […] Atelier Hofraum is een 
afspiegeling van de inwijding, een spie-
gel waarin de maker trots zijn kwets-
baarheid toont.2

De Furkapass Dépendance is een complexe 
knoop in Deleus biografie en carrière. Om 
te beginnen is er de performance van James 
Lee Byars in 1983, die de onrechtstreek-
se aanzet leverde voor de latere installaties 
en tentoonstellingen op de Furkapasshöhe. 
Getooid in gouden kostuum, en omge-
ven door een handvol mensen, waaronder 

Deleu, liet Byars een druppel parfum tussen 
twee heuvelglooiingen op de bergpas vallen. 
Byars stelde nadien aan Hostettler voor om 
Hotel Furkablick te kopen, wat later tot de 
opdracht voor Deleu & T.O.P. office leidde.3 
 Het was ook Deleu die onder andere 
Panamarenko en Guillaume Bijl bij Hostettler 
introduceerde: beide kunstenaars hebben op 
de Furkapass gewerkt en tentoongesteld, res-
pectievelijk in 1984 en 1986. Panamarenko 
ontwierp en bouwde een tank met rups-
banden om op een relatief  comfortabele 
manier het omliggende berggebied te ver-
kennen; Bijl bood de dependance ‘fictief ’ te 
huur aan, door een bord met de mededeling 
‘Zu vermieten’ tegen de gevel te hangen, 
samen met een telefoonnummer. Later, in 
2000, verwierf  Panamarenko het levens-
lange vruchtgebruik van de dependance, 
die hij tot kort voor zijn overlijden in 2019 
als zomerstudio bleef  gebruiken.
 Ook bracht Deleu architecten aan voor 
een gepland (maar geannuleerd) post-
CIAM-congres in de jaren tachtig, waar-
voor onder anderen Peter Eisenman, Mario 
Botta en Rem Koolhaas werden uitgeno-
digd. Hostettler vroeg, op aanraden van 
Deleu, aan Koolhaas om Hotel Furkablick 
te verbouwen en uit te breiden met een bar 
en terras – een van de vroegste bouwop-
drachten voor het Office for Metropolitan 
Architecture.4 Maar bovenal staat het ont-
werp voor een kunstenaarsatelier symbool 
voor de hybride positie van Deleu & T.O.P. 
office: een bureau dat zich even comfortabel 
voelt in de architectuur- als in de kunstscene.
 De legende rond de Furkapass Dépendance 
is reeds uitvoerig gedocumenteerd.5 Toch is 
het ontwerp nauwelijks kritisch geduid, 
althans niet in het licht van Deleus intri-
gerende opvattingen, midden jaren tach-
tig, over de architectuur en de architect. 
Om te beginnen is er de gelijkenis, geopperd 
door Guy Châtel, tussen het ontwerp en een 
bunker. Het gaat om een betonnen, eerder 
naar binnen gekeerde ruimte, waarvan de 
curve en de inbedding in de rotsen vaag aan 
schuilplaatsen uit de Tweede Wereldoorlog 
en atoomkelders uit de Koude Oorlog doen 
denken. De associatie met een bunker 
spreekt uit het gebruik van beton, uit het 
onaangeklede en spaarzaam verlichte inte-
rieur (geïllustreerd door de vaak gerepro-
duceerde foto van een donkere, zen-achtige 
ruimte), en uit de plexiglazen, op het buiten-
vlak geschroefde ramen, die de weerkundige 
grillen op de bergpas moeten opvangen. Het 
‘verwijl’ waarover Châtel spreekt, kan dus 
als een spiegel van de activiteit in een defen-
sieve, militaristische architectuur opgevat 
worden – in de beschrijving van Paul Virilio, 
de bekendste ‘bunkeroloog’, is een bunker 
een plaats om ‘te wachten, kijken, en dan 
te ageren, of  eerder, te reageren’.6 De asso-
ciatie volgt echter ook uit de context. Wat 
vaak over het hoofd wordt gezien is dat de 
Furkapasshöhe niet alleen een toeristische 
trekpleister is, maar ook een geostrategisch 
gebied, en dat al sinds de late negentiende 
eeuw. De pas, die toelaat twee valleien te 
controleren, herbergt bunkers en belang-
rijke militaire infrastructuur, waaronder de 
Gallenhütten Artilleriewerk uit 1892, een 
bunker waarvan de afgeronde, schuin oplo-
pende en deels in de rotsen ingebedde wan-
den resoneren met het ontwerp van Deleu 
& T.O.P. office. Deze bunker, zo’n vier kilo-
meter van Hotel Furkablick vandaan, is het 
oudste deel van een defensienetwerk op de 
Furkapass, met als hart een militaire basis, 
eveneens uit 1892, en uitgebreid in 1917. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd een 
deel van deze basis gebruikt om de omlig-
gende valleien te beschermen.7 De militai-
re basis bestaat uit gebouwen uitgerust met 
stalen luiken, net zoals Deleus dependance. 
En ook in deze gebouwen bieden de luiken 
bescherming tegen het klimaat, en tegen 
inkomende ballistiek of  andersoortige aan-
vallen van buitenaf. In 1986, als bijdrage 
aan het FurkArt project, legde fotograaf  
Marco Shibig deze lokale militaire infra-
structuur op beeld vast.
 Aangezien het ontwerp van Deleu & T.O.P. 
office dateert uit de vroege jaren negentig, 
kan de dependance bovendien tegen de ach-
tergrond van het einde van de Koude Oorlog 
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gelezen worden. Als gevolg van het NAVO-
dubbelbesluit uit 1979, werden in de jaren 
tachtig meer dan vijfhonderd Amerikaanse 
raketten in West-Europa geïnstalleerd. 
Het stuitte in België en ook in andere lan-
den op verzet, en het leidde in 1983 zelfs 
tot de grootste protestmars in de Belgische 
geschiedenis: 400.000 anti-atoombetogers 
in Brussel, waaronder Luc Deleu – de enige 
protestbeweging waaraan hij tot op heden 
heeft deelgenomen, op een klimaatmars na. 
In 1985 werden, ondanks het breed gedra-
gen protest, middellangeafstandsraketten en 
lanceerinstallaties op de sites van Florennes 
en Kleine-Brogel geïnstalleerd. De provo-
caties van twee wereldmachten, de U.S.A. 
en de U.S.S.R., die elkaar in een houdgreep 
hielden, brachten een beeld voort van een 
wereld op de rand van zelfvernietiging. 
Het voedde een wijdverspreide angst voor 
een globale catastrofe in de vorm van een 
cataclysmische kernoorlog. Deze histori-
sche situatie was ook in Zwitserland relatief  
goed voelbaar. In de jaren zeventig stemde 
de Zwitserse regering een wet die atoom-
schuilkelders in alle nieuwbouwwoningen 
en appartementsgebouwen verplichtte, net 
als in publieke gebouwen zoals scholen en 
hospitalen. Schuilkelders van de Tweede 
Wereldoorlog werden op grote schaal weer 
in gebruik genomen, en de Zwitserse rege-
ring voorzag eveneens in publieke schuil-
plaatsen zoals de Sonnenbergtunnel – de 
grootste publieke schuilkelder ter wereld, 
voorzien van gigantisch grote voedselvoor-
raden, die bij een atoomoorlog plaats biedt 
aan niet minder dan 20.000 burgers. In 
1986 kon Zwitserland naar schatting 85 
procent van al zijn burgers in ondergrond-
se ruimtes herbergen, een cijfer dat twintig 
jaar later nog opliep tot ver boven de 100 
procent. Hoewel deze schuilkelders veelal 
tot wijnkelders, skibergingen of  opslagplaat-
sen omgedoopt zijn, wordt het Zwitserse 
netwerk van bunkers vandaag nog steeds 
beschouwd als het beste civiele verdedi-
gingssysteem ter wereld. 
 De installaties en tentoonstellingen van 
Deleu & T.O.P. office uit de jaren tachtig 
getuigen van die historische situatie. Voor 
Investigations ’85, een groepstentoonstel-
ling in de ondergrondse ruimtes van de con-
structiewerf  van de Place Saint-Lambert in 
Luik, maakte Deleu Schaal en perspectief  met 
twee straatlampen, een installatie met twee 
(werkende) straatlampen, op hun zij gepo-
sitioneerd. Het werk liet toe om architectu-
rale concepten als epistemologische tools te 
herdenken: schaal maakt het mogelijk om 
de dingen met elkaar te vergelijken en aldus 
op een elementaire manier te begrijpen, ter-
wijl perspectief  een wisselende, meervou-
dige blik op de wereld biedt. Maar het werk 
(en bij uitbreiding de gehele reeks Schaal en 
perspectief) kan eveneens in het licht van de 
toenmalige debatten over atoomenergie, en 
het uit- of  wegvallen van elektriciteit gezien 
worden. In de betonnen, grotendeels pikdon-
kere ruimte suggereerden de liggende straat-

lampen dat de infrastructuur die de wereld 
verlicht ten val was gekomen, of  dat het 
ten minste ooit zover kan komen. Analoog 
aan Guillaume Bijls Abri Anti-Atomique, een 
atoomschuilkelder gepresenteerd op diezelf-
de expo in 1985, vormde Deleus installa-
tie een associatief  beeld van rampspoed, en 
van een wereld zonder toekomst. Interessant 
genoeg stelde Deleu dat ook Schaal en perspec-
tief  (twee hoogspanningsmasten) uit 1986, 
het werk dat als onderdeel van de tentoon-
stelling Initiatief  ’86 een zomer lang op het 
Gentse Sint-Pietersplein lag, deze tijdgeest 
capteert: ‘Er spelen allerlei toevalligheden 
mee. Twee maanden voor het project gereali-
seerd werd, gebeurde de ramp in Tsjernobyl. 
Op het journaal werd als herkenningslogo bij 
de berichten over het kernongeval een hoog-
spanningsmast gebruikt.’ Deleu benadruk-
te dat hij zulke associaties niet wil uitslui-
ten: ‘Dat maakt het voor een deel boeiender. 
Bovendien evolueren die connotaties, ze gaan 
mee met de tijdgeest.’8 Dit werpt een ander 
licht op de eerste overzichtstentoonstelling 
van Deleu & T.O.P. office uit 1987 in deSingel 
in Antwerpen, met als titel Postfuturismus?. 
De tentoonstelling wou komaf  maken met de 
zuiver toekomstgerichte blik van de moder-
nisten, maar de titel kan ook gelezen worden 
in het kader van de Koude Oorlog en de totale 
afwezigheid van optimistische perspectieven. 
Zoals de openingszin op de flap van de catalo-
gus het omschrijft: ‘Na de toekomst: postfutu-
rismus.’9 
 Ook de Furkapass Dépendance is een stil-
le getuige van dit historische moment aan 
het eind van de twintigste eeuw. Het ont-
werp brengt een maatschappelijke situa-
tie tot uitdrukking, en stelt daarenboven 
de taak van de architect in vraag. Zoals de 
titel van Deleus eerste overzichtstentoon-
stelling suggereert, was een rechtlijnige 
en rationalistische blik op de toekomst stil-
aan achterhaald, aan het eind van de jaren 
tachtig. Veel meer dan bijvoorbeeld een 
transparante toren dat zou doen, werd de 
bunker een ruimte die ‘paste’ bij de perike-
len van de Koude Oorlog, en bij de impasse 
waarin de wereld terecht leek te zijn geko-
men. Bovendien reflecteerde het ontwerp 
op de naweeën van deze situatie: zoals in 
het geval van de vele wijnkelders en ber-
gingen voor skilatten biedt de bunker plaats 
aan een ‘alternatief ’ programma, in casu 
een kunstenaarsatelier. Het is de sterkte 
en de verdienste van Deleus werk dat zulke 
associaties haast intuïtief  in het ontwerp 
terechtkomen, en architectuur opladen 
met meerduidigheid. Ook dat kan begrepen 
worden onder de verbreding van de archi-
tectuurpraktijk: in een tijd waarin het voor-
uitgangsdenken en bij uitbreiding de dog-
ma’s van de modernisten onder vuur lagen, 
zagen Deleu & T.O.P. office heil in een meer 
associatieve en historische, contingente 
vorm van architectuur.
 In een tekst uit 2012 stelt Maarten Delbeke 
dat het gebouwde werk van Deleu & T.O.P. 
office een kritische stelling over auteurschap 
inhoudt. Deleus nauwgezette aandacht voor 
realiteit en context, poneert Delbeke, kan als 
een relativering van de stem van de archi-
tect gezien worden, als iemand die historisch 
gezien een abstracte orde of  een vooropge-
steld systeem aan de omgeving wil opleggen.

De architectuurprojecten willen syste-
men en een rigide orde aan een bepaal-
de opdracht opleggen, terwijl ze ook ele-
gant gevolg geven aan contingenties en 
toevalligheden. Zoals de container-tri-
omfbogen of  de tenten een orde sugge-
reren die door haar ‘onrealiteit’ onklaar 
of  onleesbaar gemaakt wordt, zo leggen 

de architectuurprojecten de vluchtige 
en kortstondige natuur van alle soor-
ten van orde bloot, door ontwerpsyste-
men op te zetten tegenover het surplus 
van realiteit, gerepresenteerd door cli-
enten, bouwvoorschriften, het bouw-
proces, enzovoorts. Deze confrontatie 
onthult de graad van onvermijdelijke 
chaos, irrationaliteit en onderbewust-
zijn, aanwezig bij elke poging om orde 
te scheppen.10 

In zijn tekst haalt Delbeke ook enkele voor-
beelden aan. De medische praktijk A.P.C. te 
Hoogvliet (1993-1999) heeft een rigide plan-
figuur: een centrale, vijfhoekige ruimte geeft 
uit op vier rechthoekige doktersbureaus. 
Toch is de orde van het plan niet ‘volmaakt’: 
in elk doktersbureau is een hoek van de ruim-
te ‘afgesneden’, als gevolg van de inplantings- 
en bouwvoorschriften die zulke uitsnijdingen 
in één ruimte vereisten. De contingentie die 
volgt uit de context wordt met andere woor-
den in het systeem opgenomen: de reglemen-
tering ondermijnt het vooropgestelde sys-
teem. Hôtel Stok (1992-1995) draagt dan 
weer de stempel van zowel de bouwvakkers 
als van de bouwheer. Het kleurenspel van 
de buitenwanden werd overgelaten aan de 
metsers, met als enige regel dat een bepaal-
de kleur bakstenen opgebruikt moest worden 
vooraleer een nieuw palet aangevat werd, en 
de glazen wanden van de garage geven uit-
drukking aan de emotionele band van de 
bouwheer met een vintage Alfa Romeo. Ook 
de fragmenten van en verwijzingen naar Le 
Corbusier – in de kast van antiekzaak Dirven 
(1986-1987), het atelier in Huis Clinckx 
(1998-2001) of  elementen in het Casa Roja 
(2003-2005) – gaan de confrontatie aan 
met de bestaande omgeving, en nuanceren 
de harmonische zuiverheid van het moder-
nistische plan. En zelfs het wedstrijdontwerp 
voor de Antwerpse Groenplaats (2015, in 
samenwerking met Cleuren architecten) 
leest als een dialectiek van orde en wanor-
de, van a-priorisysteem en bestaande con-
text. Het ontwerp voorziet in een raster van 
groentinten, in plan vormgegeven als een 
schilderspalet dat over het plein en een lager-
gelegen plateau doorloopt. Vergelijkbaar met 
Sergels torg, het plein in Stockholm met een 
lagergelegen plaza dat een knoop van metro’s 
en winkels tot onderdeel van de stad promo-
veert, wil het ontwerp voor de Groenplaats 
de Antwerpse ‘ondergrond’ als volwaardig 
stadsdeel erkennen en ontwikkelen. Eerder 
dan een tabula rasa, gaat het om een plan 
dat zowel dankzij humor als door de context 
opengebroken wordt. Bovendien vormt het 
ontwerp een humoristisch antwoord op de 
polemiek omtrent het Operaplein: buurtbe-
woners klaagden over het gebrek aan stede-
lijk groen, en de stadsdiensten beriepen zich 
op de ondergrondse auto- en tramlijn als een 
excuus.11

 Zoals Delbeke aangeeft, wil het gebouw-
de werk van Deleu & T.O.P. office het beteke-
nisregister en bij uitbreiding de slagkracht 
van de architectuur verbreden, door con-
tingente krachten op vooropgestelde idee-
en en principes te laten inwerken, in ruim-
telijke zin. Tegelijkertijd worden het werk 
en de praktijk van Deleu & T.O.P. office door 
een bredere zelfrelativering gestuurd. Deleus 
fascinatie voor Jungs beschrijving van het 
creatieve proces en van de kunstenaar als 
medium van een collectief  onderbewustzijn, 
zijn zoektocht naar de meest hedendaagse 
vormen en materialen om het beroep van 
architect in te vullen (van computersimu-
laties in de jaren tachtig tot Wikipedia en 
3D-printing vandaag), en het statuut van 
het werk tussen kunst en architectuur in – 

uit al deze aspecten spreekt de overtuiging 
dat de betekenissen van het werk de intenties 
en de ambities van de maker overstijgen, en 
dat kunst en architectuur hun hedendaags-
heid precies uit deze meerduidigheid putten. 
Het voorzien van diverse associaties met de 
historische en maatschappelijke condities 
waarin het werk gerealiseerd en geïnterpre-
teerd wordt, is daarom een centraal aspect. 
Het geeft aanleiding tot wat Deleu, in een 
tekst uit 1985 met als titel ‘Over de belang-
rijkheid en onbelangrijkheid van de architec-
tuur’, omschrijft als de vormgeving van ‘het 
tijdslandschap’: het articuleren van een his-
torische en maatschappelijke orde door het 
werk heen, op een associatieve manier.

In de totale bouwactiviteit is de rol van 
de architect relatief  onbelangrijk, maar 
hij is des te belangrijker in de vormge-
ving van het tijdslandschap. De wis-
selwerking tussen de maatschappelijke 
orde en de ruimtelijke orde is onmis-
kenbaar en ontwerpers van een maat-
schappelijk of  staatkundig bestel wor-
den zelfs overdrachtelijk architect 
genoemd.12

In die zin is het ontwerp voor de Furkapass 
Dépendance exemplarisch voor de inzet en 
betekenis van dit gebouwde oeuvre: archi-
tectuur wordt met de lokale context en met 
de condities van het einde van de Koude 
Oorlog verbonden. Een architect is inder-
daad ‘relatief  onbelangrijk’ in het realise-
ren van gebouwen, maar des te belangrijker 
in het associëren van de architectuur met 
maatschappelijke kwesties die er vandaag 
toe doen.
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Beeldende kunst
Roger Raveel. In 2021 zou Roger Raveel (1921-2013) 
honderd jaar zijn geworden. Hij liet een omvangrijk oeu-
vre na, bestaande uit schilderijen, tekeningen, objecten en 
(in-situ-)installaties. Gëinspireerd door zijn directe omge-
ving, ontwikkelde Raveel een beeldtaal waarin abstracte en 
figuratieve elementen samenkwamen. De kunstenaar wordt 
gevierd met drie tentoonstellingen, in Bozar, Roger Raveel 
Museum en Mudel. 
 Voor Roger Raveel. Een retrospectieve wordt het curatoriële 
team van Bozar bijgestaan door Franz Wilhelm Kaiser, het 
voormalig hoofd tentoonstellingen van Gemeentemuseum 
Den Haag, die in 2007 in het Raveelmuseum een groepsten-
toonstelling maakte met zeven Belgische kunstenaars uit 
de tweede helft van de twintigste eeuw, waaronder Raveel 
(De Witte Raaf nr. 129). In de ‘proloog’ van de overzichts-
tentoonstelling wordt een reeks uit 1974-1975, elf  kopieën 
van werken vervaardigd vóór 1948, tegenover de origine-
len geplaatst. 1948 is het jaartal dat Raveel aanduidde als 
het moment waarop hij zijn artistieke signatuur ontwikkel-
de en een groot deel van zijn eerdere werken vernietigde; de 
kopieën betreffen schilderijen die hij later als de hoeksteen 
van zijn rijpe werk beschouwde. In het vervolg van het ten-
toonstellingsparcours wordt het oeuvre niet chronologisch, 
maar via thema’s gepresenteerd. Zalen met titels als ‘Het 
zelfportret’, ‘Binnen & buiten (Tafeltje & tuin)’ en ‘Gestreept’ 
tonen hoe de kunstenaar stelselmatig teruggreep op een 
serie inhoudelijke en vormelijke thema’s, die hij in verschil-
lende combinaties en gedaantes steeds opnieuw verbeeld-
de. ‘Moderniteit op het platteland’ verwijst naar de moderne 
objecten – zoals betonnen paaltjes, schuttingen en afslui-
tingen – die het landelijke uitzicht van Machelen-aan-de-
Leie, het dorp waar Raveel levenslang woonde, langzaam-
aan transformeerden. Ze vormen een wederkerend motief  in 
zijn werk, waar uitsparingen in de tentoonstellingswanden, 
opgevuld met betonnen bakstenen, subtiel naar knipogen. 
In de zaaltekst wordt aangehaald dat de kunstenaar ‘allesbe-
halve blind is voor de wereld rondom zich’, maar de tentoon-
stelling zelf  schenkt eerder weinig aandacht aan het milieu 
waarin het ‘unieke raveeliaanse realisme’ tot ontplooiing 
kon komen. Ook de bezoekersgids situeert het werk nauwe-
lijks in een ruimer (kunst)historisch kader. Concepten als 
‘geometrische abstractie’, ‘realisme’ en ‘action painting’, en 
kunstenaars als Mondriaan en Malevitsj worden weliswaar 
genoemd, maar hoe het idioom van Raveel zich precies ver-
houdt tot, of  onderscheidt van, deze begrippen en kunste-
naars wordt niet uiteengezet. De klemtoon wordt gelegd op 
hoe ‘eigenzinnig’ Raveel was, hoe ‘radicaal onderscheidend 
van zijn generatiegenoten’, net als op het ‘heel bijzondere’ 
van zijn realisme. De tentoonstelling creëert zo hoofdzake-
lijk het beeld van een autonoom ontwikkeld oeuvre, voort-
gebracht in de veilige, geïsoleerde omgeving van het dorp 
en het atelier, ver weg van de (kunst)wereld. De enige twee 
foto’s die de presentatie van tekeningen en schilderijen in de 
eerste twaalf  van de dertien zalen doorbreken, zijn beelden 
die de kunstenaar weergeven in het isolement van zijn ate-
lier. Pas aan het einde van de tentoonstelling, in de ‘epiloog’, 
is er een muurvullende, imposante tijdslijn die het oeuvre 
dan toch in een breder perspectief  plaatst. Een overzicht van 
solo- en groepstentoonstellingen, in-situ-ingrepen en meri-

tes van Raveel, wordt afgewisseld met belangrijke (inter)
nationale artistieke gebeurtenissen. Toch is de kunsthisto-
rische inbedding van het latere werk – vanaf  de jaren tach-
tig – minder uitgebreid, en wordt deze vooral gebruikt om 
Raveels plek in de canon te onderstrepen. Gedigitaliseerd 
archiefmateriaal – waaronder foto’s, affiches, uitnodigin-
gen en boekomslagen van tentoonstellingen – en drie scher-
men met videofragmenten voorzien het geheel van illustra-
ties. Twee bibliofiele uitgaves die de kunstenaar maakte in 
samenwerking met Hugo Claus en Roland Jooris worden in 
het midden van de zaal geëtaleerd op twee kleine tafels, en 
zijn door te bladeren op een iPad. Op de overige muren wordt 
een selectie grafisch werk gepresenteerd.
 Met Zien, denken, schilderen. Een gesprek met Roger Raveel 
wil het Roger Raveel Museum een complementaire ten-
toonstelling aanbieden op de retrospectieve. Schilderijen 

en tekeningen uit de periode 1948-1968 worden samen-
gebracht met werk van kunstenaars die essentieel zouden 
zijn geweest voor de ontwikkeling van Raveels oeuvre. Het 
gesprek opent in de inkomhal met drie werken van Raveel. 
In de tweede zaal omkaderen interieurs van onder meer 
Léon Spilliaert, Léon De Smet en Jean Brusselmans enke-
le huiselijke taferelen. De derde zaal thematiseert de lande-
lijke omgeving, met werk van Gustaaf  De Smet en Hubert 
Malfait. Raveels Bakstenen muur (1965) en Antoon De 
Clercks Stoel met zwembad (1968) in dezelfde ruimte ver-
wijzen naar de moderne transformaties van de Leiestreek. 
De bruingrijzige achtergrond en de gele strook in Signaal 
(1968) van Raoul De Keyser herhalen de compositie van 
Nocturne (1953), een landschap met drie betonnen palen 
en een kar. Ook in de daaropvolgende zalen wordt het werk 
van Raveel op basis van stilistische en thematische over-
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eenkomsten met diverse generaties kunstenaars in verband 
gebracht. De voorlaatste zaal evoceert de ruimtelijke ingreep 
in het Kasteel van Beervelde (1966-1967) door werk samen 
te brengen van Raveel, De Keyser, Etienne Elias en Reinier 
Lucassen, de kunstenaars waarmee hij de keldergangen van 
het kasteel beschilderde. In de laatste ruimte hangen uit-
sluitend Raveels grote abstracte tableaus uit 1956-1962 – 
een spiegeling van de zaal ‘Dichter bij de natuur’ in Bozar – 
waardoor het ‘gesprek’ niet alleen begint maar ook eindigt 
met een monoloog.
 Toelichting bij Zien, denken, schilderen beperkt zich tot 
slechts één inleidende tekst in de inkomhal en een bezoe-
kersgids van drie geniete pagina’s met beknopte en alge-
mene biografische schetsen. De tentoonstelling werd 
samengesteld op basis van ‘diverse mondelinge en schrif-
telijke bronnen’, maar geen van deze documenten werd 
geïntegreerd in de tentoonstelling. Dat een tentoonstel-
ling over Van Gogh in het Paleis voor Schone Kunsten in 
1946 grote indruk maakte op Raveel, moet worden afge-
leid uit de aanwezigheid van één vroeg, academisch werk, 
Aardappelrooister uit 1885, terwijl Raveel vooral aangetrok-
ken werd tot het latere, abstracte werk van Van Gogh.
 Waar het bijeenbrengen van Raveel met voorgangers en 
tijdgenoten in de eerste zalen duidelijk maakt hoe de kunste-
naar zich onder andere verhoudt tot het genre van het inte-
rieur en het landschap, wordt het verhaal warrig naarmate 
de tentoonstelling zich voortzet. Ongeveer in het midden van 
het parcours worden een abstracte tekening en een schilde-
rij uit het einde van de jaren zestig, tegenover twee schilde-
rijen van Dan Van Severen en een reeks van Marthe Wéry 
geplaatst. De vijf  met acryl bedekte houtpanelen van Wéry 
zijn ruim dertig jaar later (1986-1996) vervaardigd dan de 
werken van Raveel. Zijn de drie kunstenaars louter bijeenge-
bracht omdat ze tijdgenoten waren en ‘abstract’ werk maak-
ten? De focus van de tentoonstelling, op de schilders die cru-
ciaal waren voor het oeuvre van Raveel, is hier zoek. 
 Een opmerkelijk afwezige in het Raveelmuseum is Robert 
Rauschenberg. Raveel zei over zijn ontmoeting met de com-
bine paintings van de Amerikaanse kunstenaar – op de ten-
toonstelling 4 Amerikaner in de Kunsthalle Bern in 1962 – 
dat het een opluchting was te constateren dat hij ‘niet alleen 
in de wereld was met dergelijke probleempjes’. Na het zien 
van de expositie integreerde hij eveneens voorwerpen in zijn 
schilderijen, zoals spiegels, gordijntjes en zelfs levende vogels 
(Neerhof  met levende duif, 1962-1963 en Het verschrikkelijke 
mooie leven, 1965). In Bozar wordt het streven om buiten het 
klassieke oppervlak van het schilderij te treden, getoond aan 
de hand van een selectie werken onder de term ‘Combines’. 
Zien, denken, schilderen had hier context kunnen bieden, en 
meer verbintenis met Bozar.
 Vanaf  1960 tot 1973 gaf  Raveel les op de Stedelijke 
Academie van Deinze. Het Museum van Deinze en de Leie-
streek spitst zich toe op dit docentschap met de tentoon-
stelling De schildersklas van Roger Raveel en presenteert 
vooral werk van oud-leerlingen. De relatie docent-student 
wordt ‘geactualiseerd’ door een bijdrage van huidige leer-
lingen van de academie, die zich op vraag van directeur 
Stief  Desmet lieten inspireren door de beeldtaal van Raveel. 
Daarnaast staat de tentoonstelling stil bij de jaren waarin 
Raveel zelf  leerling was aan de academie, de vriendschap-
pen die daaruit voortvloeiden met De Clerck en Claus en de 
impact van de academie op het tentoonstellingsleven van 
de stad. Een serie tekeningen en schilderijen met herkenba-
re motieven als palen, handen en abstracte elementen (Een 
plastisch dagboek van een verblijf  te Marnac, 1981) die de kun-
stenaar in samenwerking met Agnes Maes vervaardigde en 
in 1982 aan Mudel schonk, wordt eveneens getoond. Weer 
een ander deel van de tentoonstelling belicht de vriendschap 
van Raveel en zijn vrouw Zulma met een kunstminnende 
slagerszoon uit Petegem-Deinze. Door de vele verschillen-
de en soms anekdotische onderwerpen die De schildersklas 
aansnijdt en die voornamelijk in eenzelfde ruimte in elkaar 
overlopen, waarin bovendien veel amateuristisch werk ten-
toongesteld wordt, is het geheel nogal kakofonisch. Enkele 
werken van meer bekende leerlingen, onder wie De Keyser 
en Maes, zijn te bezichtigen in een aparte zaal.
 Mudel is de enige van de drie instituten die archiefstukken 
in de tentoonstelling opneemt. Een ietwat ongelukkig uit-
vergrote foto toont een schema van verschillende stijlen en 
bijhorende kunstenaars die via potloodlijnen opnieuw met 
elkaar worden verbonden. Raveel gebruikte het zelfontwor-
pen diagram in zijn praktijklessen, en een aantal namen 
was ook aanwezig in Zien, denken, schilderen. Voorts wordt 
via krantenknipsels, uitvergrote foto’s, filmfragmenten, affi-
ches en boekomslagen, aandacht geschonken aan Raveels 
grootschaligere projecten, waaronder twee acties uit 1971. 
De zwanen van Brugge, vier dobberende houten zwanen, was 
een aanklacht tegen de vervuilde Brugse reien. Met Raveel op 

de Leie, een vlot van vuilniszakken met daarop een schilderij 
dat werd voortgetrokken op de rivier, wist de kunstenaar te 
voorkomen dat een Leiearm in zijn dorp werd gedempt. 
 In Bozar komen deze acties eveneens aan bod, maar jam-
mer genoeg eerder terloops in de tijdslijn, en via een enkele 
kleurenzeefdruk tussen ander grafisch werk. Onder de titel 
‘Monumentale statements’ wordt in de laatste zaal uitsluitend 
via schilderijen geïllustreerd hoe Raveel een nauwere band 
tussen kunst en leven trachtte te bekomen. De werken met 
levende vogels zijn spectaculair (als gevolg van enkele bezorg-
de bezoekers en een verkeerde inschatting van de tijdroven-
de verzorging, zijn de dieren ruim een maand na de opening 
alweer weggehaald), maar toont Raveel de band tussen kunst 
en leven niet het radicaalst in zijn protestacties? Of  kunst al 
dan niet iets kan of  moet bereiken in de wereld waartoe ze 
zich richt, is geen uitgemaakte zaak. Toch kunnen Raveels 
manifestaties een belangrijke bijdrage vormen aan dit debat, 
en zijn ze bovendien een voorloper van hedendaagse kunst die 
zich bezighoudt met ecologische vraagstukken. Het is frap-
pant dat een tentoonstelling die een hernieuwde (inter)nati-
onale waardering voor de kunstenaar tot stand wil brengen 
zich beperkt tot het benadrukken van het idiosyncratische 
karakter van Raveels beeldtaal, terwijl die ontegensprekelijk 
verbonden is met maatschappelijke en conceptuele dilemma’s 
die de kunst nog steeds bezighouden. Eléa De Winter

p Roger Raveel. Een retrospectieve, tot 21 juli in Bozar, Raven-
stein straat 23, Brussel; Zien, denken, schilderen. Een gesprek 
met Roger Raveel, tot 18 juli in het Roger Raveel Museum, 
Gildestraat 2-8, Machelen-aan-de-Leie; De schildersklas 
van Roger Raveel, tot 25 juni in Museum van Deinze en de 
Leiestreek (Mudel), L. Matthyslaan 3-5, Deinze.

Denicolai & Provoost. Hello, are we in the show? De 
eerste overzichtstentoonstelling van Simona Denicolai 
(1972) en Ivo Provoost (1972) in het S.M.A.K. presenteert 
het kunstenaarsduo als erfgenaam van site-specific art: 
plaats- en tijdgebonden kunst, die moeilijk of  geheel niet 
verplaatsbaar of  verhandelbaar is, en de ideologie van het 
kunstsysteem bekritiseert. Het begrip ‘site’ verwijst in brede 
zin naar de discursieve en sociale ruimtes die van invloed 
zijn op de betekenis van een kunstwerk. Site-specific art 
maakt een spagaat tussen enerzijds de concrete plek ‘in de 
wereld’ waar de kunstenaar ingrijpt en anderzijds ‘Kunst’ 
met het museum als ‘sokkel’. De kern van het werk is het 
proces dat op gang wordt gebracht op een bepaalde plek. 
Dat betekent evenwel niet dat de resulterende objecten of  
documentatie die in een kunstruimte verschijnen ‘slechts’ 
een afgeleide zijn: ze kunnen een eigen betekenis en dyna-
miek krijgen. Dat is zeker het geval bij Denicolai & Provoost. 
De verzamelde objecten, studies en modellen, (animatie)
films, affiches en stripverhalen in S.M.A.K. coaguleren tot 
een coherente propositie, een invitatie om vastgeroeste bete-
kenissen en onderscheidingen, ook over kunst, opnieuw te 
laten circuleren.
 Emblematisch voor deze ‘circulaire’ – of  zelfs ecologische 
– attitude is Earthworm since 2001 (2001). Bij een tekening 
van een aardworm staat naast de mond een pijltje met ‘toe-
komst’, het lijf  is als ‘heden’ gelabeld’ en de uitwerpselen 
als ‘verleden’. Zonder aardwormen wordt grond onvrucht-
baar; als zinnebeeld voor een artistieke strategie stelt de 
cartoon dat kunstenaars gedijen dankzij het milieu waar-
in ze opereren, terwijl ze dat milieu ook vruchtbaar hou-
den. Een recentere demonstratie is Eyeliner (Gent) (2021). 
Op een brede plank op zware schragen staan werkjes uitge-

Roger Raveel op de Leie in 1971 met zijn zelfgemaakt vlot, als protest tegen 
de voorgenomen demping van de Leiearmen 

Muurschildering die Raveel met zijn leerlingen maakte in 1972

Zien, denken, schilderen. Een gesprek met Roger Raveel
Roger Raveel Museum, Machelen-aan-de-Leie, 2021 © Dirk Pauwels

Roger Raveel, Het verschrikkelijke mooie leven, 1965
Unibreda nv © Raveel – MDM
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stald die Denicolai & Provoost aantroffen achter de vensters 
van Gentse huizen. Het resultaat is een wonderlijk ensem-
ble met kitscherige beeldjes van bijvoorbeeld Don Quichot, 
maar ook met kunstige maquettes. Er hoort een boekje bij 
met toelichting over het leven, werk en de motivatie van de 
bruikleengevers. Tijdens de tentoonstelling meldt een pan-
carte achter de ramen van ieder huis dat het object tijde-
lijk in bruikleen is gegeven, en dus terug zal keren. Toch is 
er een verschil: eenmaal terug thuis zullen de werken deel 
uitmaken van een stadstentoonstelling, want alle adressen 
staan in het boekje, dat als gids zal dienen voor een wande-
ling langs de huizen en hun ‘etalages’. Het werk detecteert 
zo een niet eerder geïdentificeerde gemeenschap van men-
sen die doelbewust, via kunst, iets communiceren met de 
straat. 
 Ook Tien taarten (2018) onderzoekt hoe een gemeenschap 
bestaat of  kan ontstaan in relatie tot objecten in de publieke 
ruimte. De tien cartoonachtige tekeningen van buitenissi-
ge taarten doen denken aan de folder van een fantasierij-
ke bakker. Elke taart blijkt echter een historisch moment 
in de geschiedenis van Genk te herdenken. Denicolai & 
Provoost ontwikkelden het idee voor ‘Pilootproject Kunst in 
opdracht’, een Vlaams programma rond kunst in de publie-
ke ruimte. Een van de deelnemende steden, Genk, greep de 
restauratie van een historisch oorlogsmonument aan om de 
bevolking te vragen welke gebeurtenissen ze gedenk- en dus 
‘monumentwaardig’ vond. De dialoog moest leiden tot een 
artistiek ontwerp van het monument in kwestie. Denicolai & 
Provoost stelden echter voor om voor alle afzonderlijke wen-
sen van de bewoners een taart te bakken die ze vervolgens 
collectief  konden verorberen – niet alleen om het verleden 
als het ware te verteren, maar ook om een ‘gemeenschap’ 
direct, in het heden, vorm te geven. Tien taarten stelt vra-
gen over wat een monument is en wie bepaalt of  het er en 
waar het komt. De gelaagdheid van het schijnbaar eenvou-
dige project doet beseffen dat ook de andere presentaties in 
de tentoonstelling het topje van een ijsberg vormen.
 De aandacht en tijd die nodig is om de lawine aan infor-
matie bij de werken door te ploegen, wordt beloond met per-
tinente observaties. Bijvoorbeeld in Place Valladolid (2018), 
een niet gerealiseerd wedstrijdvoorstel voor de heraanleg 
van het gelijknamige plein in Euralille, een stadsdistrict 
dat tussen 1989 en 1994 werd gebouwd rond het TGV-
station van Rijsel. Het ontwerp van OMA/Rem Koolhaas is 
de laattwintigste-eeuwse pendant van het oude Rijsel, en 
geeft gedaante aan een verbinding tussen de oude stad en 
de moderne wereld van (transport)netwerken en hypermar-
chés. In het hart van het station ligt de zogenaamde pirane-
siaanse ruimte, een uitsparing die zicht geeft op verschillen-
de transportsystemen; een infrastructuurknoop die symbool 
staat voor de manier waarop immateriële netwerken van 

kapitaal en informatie oude steden overwoekerden. Place 
Valladolid is een van de toegangspleinen van het treinsta-
tion, als een gigantisch rooster dat een drukke ringweg 
overdekt. Het plein, slecht onderhouden, is sinds lang niet 
meer veilig, en het grootste deel ervan is afgesloten voor het 
publiek. In samenwerking met architectenbureau Nord en 
de ingenieurs van Greisch ontwierpen Denicolai & Provoost 
een maquette. Hun voorstel morrelt stevig aan de ideologie 
van de plek, als een hoogmis van het artificiële, het stedelij-
ke, en van alles wat man-made is. Alle bestaande materialen 
worden zorgvuldig gerecycleerd en zo getransformeerd dat 
de plek aangepast wordt aan de noden van andere organis-
men dan de mens, zoals vogels, vleermuizen en planten. Het 
verbluffende plan haalde het net niet in de competitie: de 

ecologische logica, voorbij het laatmoderne ideaal van de 
stad, valt niet te rijmen met alles waar Euralille voor staat.
 Het werk krijgt een echo in het pièce de résistance van 
de tentoonstelling: de presentatie op groot scherm van de 
animatiefilm Hello, are we in the show? (2020). Denicolai 
& Provoost verwerkten observaties van het leven in het 
Zoniënwoud tot een scenario voor een animatiefilm die, als 
een analogie van de echte wereld, toont wat daar allemaal 
leeft naast de mens. Ze zetten in op de spanning tussen het 
zoetsappige van animatie à la Disney en de chaotische rea-
liteit van dit bos.
 Voor wie er nog aan twijfelt dat een ecologisch gedach-
tegoed de tentoonstelling doordesemt, is er nog één quasi 
onzichtbaar statement: er is geen catalogus. Het enige wat 

Denicolai & Provoost. Hello, are we in the show?
S.M.A.K., Gent, 2021, foto Dirk Pauwels
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Into Nature is een bijzondere kunstroute door het Drentse 
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daarvoor door kan gaan is één enkele afdruk van de volle-
dige website van de kunstenaars bij aanvang van de expo, 
geflankeerd door een nog maagdelijk, onbedrukt pak papier. 
Het duo maakt nauwelijks papier vuil aan zijn werk, en het 
verwijst uitdrukkelijk naar het wereldwijde web als tool om 
in hinkstapsprong de verwevenheid van alles wat op de 
wereld bestaat te verkennen. Dat het internet ondertussen 
ook alweer zwaar vervuild is, belet de kunstenaars niet om 
de droom van een democratisch web kwansuis weer op de 
agenda te plaatsen. Pieter T’Jonck

p Denicolai & Provoost. Hello, are we in the show? (comment 
voir la même autre chose), tot 30 mei in S.M.A.K., Jan Hoet-
plein 1, Gent. 

Jos de Gruyter & Harald Thys. Dépression à Dortmund. 
Mondo Cane, de bijdrage van Jos de Gruyter en Harald Thys 
aan de Biënnale van Venetië in 2019, bestond uit 22 pop-
pen verspreid over het Belgische paviljoen (De Witte Raaf 
nr. 201). In de centrale zaal verrichtten zeven traditioneel 
geklede figuren beurtelings repetitief  artisanaal werk: een 
bellenman op een schabel luidt de bel, een kok rolt zijn pizza-
deeg uit op een tafel, een vrouw in een schommelstoel breit 
een lange sjaal, een smid slijpt een mes aan een slijpsteen... 
Het ouderwetse beeld werd versterkt door tekeningen van 
pastorale landschappen aan de muren. De overige poppen, 
in de zijruimtes en zijbeuken, waren afgeschermd van het 
publiek door tralies en evoceerden stereotypen van buiten-
staanders of  categorieën die ons angst inboezemen: crimi-

nelen, bezetenen en geesteszieken, andersvaliden, idioten en 
sukkelaars, vagebonden en fanatiekelingen, en de dood. Een 
griezelig oud vrouwtje omgeven door vuiligheid en ratten 
tikte met een stok op de grond; het hoofd van een figuur in 
zwarte jurk, met zes vingers aan elke hand, draaide volle-
dig om de as van de nek. Andere poppen waren niet geani-
meerd – een levend standbeeld op een sokkel; twee man-
nen in badjas en een stootkar. Hoewel er een onderscheid 
tussen hoofdzaal en zijruimtes werd gesuggereerd, was dit 
verschil slechts schijn. Uit een folder met namen en biogra-
fische schetsen van de personages bleek dat de sitarspeler 
en messenslijper moordenaars waren, de kok grote winst 
boekte door bedorven voedsel in zijn pizza’s te verwerken en 
de pottenbakster met de nazi’s collaboreerde. Hoe triest of  
sociaal ontwricht de poppen achter de tralies ook leken, ze 
bleken niet meer of  minder getroebleerd dan de figuren in 
de hoofdzaal.
 Na Venetië werd Mondo Cane hernomen in Busan, Zuid-
Korea, waar een selectie van de poppen in één grote kooi 
gepresenteerd werd, en in Bozar, waar een traliewerk voor 
het binnengaan van de zeshoekige zaal een vergelijkbaar 
effect creëerde. De presentatie van alle poppen in één kooi 
in de Brusselse opstelling versterkte het beeld van een freak-
show. 
 Bij Micheline Szwajcer worden nu fotoportretten van vijf-
tien figuren en een straatlantaarn (die toegevoegd was aan 
de Brusselse opstelling), alsook één pop, getoond. De haar-
scherpe foto’s, gemaakt met hoogwaardige apparatuur en 
professionele belichting, brengen in hun detaillering de pop-
pen tot ‘leven’. In het bureel van de galeriehouder, dat via de 
glazen deuren van de front office bereikt wordt (een afscher-
ming analoog aan de tralies), staat The Fool (2019): een 
man in gestreept hemd, trainingsshort, witte sportkousen 
en leren schoenen, die een paraplu boven zijn hoofd houdt 
en diverse rijmpjes zingt – zoals ‘parapluutje, parasolletje, 
ééntje voor de regen en ééntje voor de zon’. Het persona-
ge heeft de mentale leeftijd van een achtjarige; nadat hij bij 
een bezoek aan de dierentuin te lang in de ogen van een 
kerkuil heeft gekeken, zingt hij enkel nog kinderliedjes. Hij 
is al te herkenbaar voor wie, zoals De Gruyter, afkomstig is 
uit Geel, een stad bekend om de thuisverpleging van mensen 
met een mentale achterstand of  psychische stoornis. De zot 
is ook het onderwerp van De Gruyters en Thys’ video’s – die 
niet in de expositie worden getoond – zoals Het Geel van Gent 
(2005) en Ten Weyngaert (2007); hij vormt de kern van hun 
humoristische en nivellerende universum. Het is de zot die 
de rationaliteit en de waardigheid van de mens ontwricht 
door zich instinctief  en vaak contrair te gedragen. De zottig-
heid, schrijft Bart Verschaffel, is schokkend en doet lachen, 
omdat ze ‘alle verschil en alle waardigheid die de mens ver-
zint terug ‘op nul’ zet’ (De Witte Raaf nr. 175). 

PALAIS DES BEAUX-ARTS
BRUXELLES
PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN
BRUSSEL

Image: Composttafel voor tuinkamer, 2019 (detail). Courtesy Micheline Szwajcer#expoAnneDaems
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Ondanks de vaak dik aangezette en humoristische biografie-
en, die ook bij Micheline Szwajcer te lezen zijn, zijn de pop-
pen van De Gruyter en Thys realistisch. De ‘Mosquetero sin 
Dinero’ bijvoorbeeld, is gebaseerd op het verhaal van Drazen 
Zabek, een tot Belg genaturaliseerde Kroaat die als levend 
standbeeld bijkluste: Zabek speelde Antoon van Dyck op de 
Groenplaats in Antwerpen. De man leidde een sekte vanuit 
een villa in Bekkevoort, waar hij eind 2007 in het bijzijn 
van andere sekteleden een vrouw met psychische proble-
men op gruwelijke wijze om het leven bracht. Er gaat een 
verontrustend effect uit van de suggestie dat de bloedlust of  
krankzinnigheid van de poppen echt is, of  ten minste echt 
kan zijn. Daarnaast zijn de poppen en hun karaktertrekken 
herkenbaar. Zoals in de dierentuin, waar de blik van de aap 
ons wijst op ons gestaar en de eigen dierlijkheid, zo is het 
bekijken van de poppen een zaak van voyeurisme en identi-
ficatie. Het gros van de figuren in de installaties was boven-
dien geanimeerd; zoals in een folkloremuseum is er bewe-
ging en geluid, maar De Gruyter en Thys hanteren ook een 
breder idee van de animatie, waarbij de grens tussen subject 
en object, mens en pop, leven en dood vervaagt. Dit blijkt 
onder meer uit de straatlantaarn, die zekere antropomorfe 
eigenschappen heeft en geportretteerd wordt zoals de pop-
pen. Deze aspecten dragen bij aan een unheimliche sfeer, 
waar het herkenbare wordt opengebroken en we de ‘Ander’ 
komen te zien als een replica van onszelf.
 Volgens de kunstenaars focust Mondo Cane, en bij uitbrei-
ding ook de tentoonstelling bij Micheline Szwajcer, op de ver-
sleten waardes van een ‘patriarchale, ‘veilige’ maatschap-
pij, waarvan de regels niet langer gelden’. De ‘gigantische 
burnout’ of  algehele ‘depressie’ die De Gruyter en Thys in 
Europa en specifiek in Dortmund – waar de titel naar verwijst 
– traceren, een stad die tegenwoordig geassocieerd wordt met 
extreemrechts en neonazisme, kan als een pathologie van 
een politiek en cultureel moment gezien worden. De witte 
poppen, in traditionele klederdracht en deels of  geheel ach-
ter tralies gepresenteerd, suggereren de ondergang van het 
Westen, waarin de ‘Ander’ – vluchtelingen, geesteszieken, 
andersvaliden, mensen van diverse geaardheden – fysiek 
wordt afgeschermd en gedemoniseerd. De zogeheten ‘bore-
ale’ wereld, waarvan de identitaire en culturele zuiverheid 
door kunstenaars, intellectuelen en journalisten zou wor-
den bedreigd, wordt bevolkt door ontspoorde, vaak gevaar-
lijke figuren – de messenslijper, Jodenjager en religieuze 
fanatiekeling. Fort Europa wordt als zuiver ideologisch con-
struct neergezet: het verschil tussen binnen en buiten, wij 
en zij, en het bijhorende gevoel van veiligheid is een fantas-
ma van de rechts-nationalistische bewegingen die haast alle 
Europese landen hebben overspoeld. Niet toevallig blijkt uit 
de installaties en boeken van de kunstenaars een fascinatie 
voor politici van conservatieve en zelfs xenofobe leest, zoals 
Europarlementariër en CDU’er Joachim Zeller, een fervent 
tegenstander van LGBTQ-rechten, Wit-Russische president 
Alexander Loekasjenko, en Vlaams Belangers Filip Dewinter 
en Freddy Van Gaever. 
 Als antwoord op de groeiende polarisatie en het valse, ideo-
logische onderscheid tussen de Verlichtingscultuur van het 
Westen en de ‘ongecultiveerde Ander’ brengen De Gruyter en 
Thys een ode aan het vreemde, een ‘lof  der zotheid’. De ten-
toonstelling bij Micheline Szwajcer voegt iets toe aan dit irra-
tionele universum: uit de fotoreeks spreekt tegelijk een objec-
tivering van en fascinatie voor die Ander, twee aspecten die 
historisch met de portretfotografie zijn verknoopt. Toch ont-
breekt het de foto’s aan de ongemakkelijkheid en het desta-
biliserende effect van de poppen. Unheimlichkeit blijkt vooral 
een ruimtelijke, belichaamde ervaring. Stefaan Vervoort

p  Jos de Gruyter & Harald Thys. Dépression à Dortmund, 
tot 29 mei in Galerie Micheline Szwajcer, Verlatstraat 14, 
Antwerpen.

Le Déracinement. Tijdens zijn legerdienst aanschouwt 
Pierre Bourdieu (1930-2002) met eigen ogen hoe zijn 
vaderland Frankrijk de tegenstand tijdens de Algerijnse oor-
log (1954-1962) probeert te breken. In een poging om de 
onafhankelijkheid af  te wenden, verdrijft de Franse bezetter 
de Algerijnse bevolking met bruut geweld van eigen land, 
met een ontwrichting van het sociale weefsel en de lokale 
levenswijzen tot gevolg. In 1958 keert de socioloog terug 
naar het zwaargehavende land, in gezelschap van zijn stu-
dent en latere collega Abdelmalek Sayad (1933-1998). De 
interviews, schetsen en opnames van hun reis bundelen ze 
later in het boek Le Déracinement (1964), ‘de ontworteling’. 
De titel en foto’s vormen de aanleiding voor een tentoon-
stelling in Z33, gesponnen rond de thema’s migratie en dia-
spora. 
 Een selectie van de foto’s die Bourdieu en Sayad namen 
tijdens hun reis leidt de expositie in. Een vijftigtal zwart-wit-
beelden toont de ontreddering van een gemeenschap: rade-
loze boeren die zich na de landonteigening genoodzaakt 
zagen naar de stad te migreren, en de vele ruïnes die ach-
terbleven na de koloniale bezetting en oorlog. Het is bijna 
zonde dat de intrigerende beelden slechts als aanknopings-
punt dienen; aan de geschiedenis die Bourdieu en Sayad 
beschreven, zou een hele expositie gewijd kunnen worden. 
De beperkte ruimte die het onderwerp krijgt, waarbij de 
foto’s nogal dicht op elkaar hangen, is tekenend voor de hele 
tentoonstelling. De curator lijkt zoveel mogelijk kunstwer-
ken over migratie en/of  diaspora in de veelal kleine ruim-
tes van het museum te hebben willen proppen. De bezoeker 
wordt, onder meer, langs twee intieme olieverfschilderijtjes 

Jos De Gruyter & Harald Thys, Kristinus Oplinus, 2021 
Courtesy de kunstenaars en Micheline Szwajcer

Sara Ouhaddou, Kharboucha – Extract. Liyam wa liyam  
(Days and days), 2021

Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur, foto Selma Gurbuz

Jos De Gruyter & Harald Thys, The Fool (Mondo Cane), 2019
Courtesy de kunstenaars en Micheline Szwajcer

Jos de Gruyter & Harald Thys. Dépression à Dortmund
Galerie Micheline Szwajcer, Antwerpen, 2021

Jos De Gruyter & Harald Thys, The Knife-Grinder of  Wexford, 2021 
Courtesy de kunstenaars en Micheline Szwajcer
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van Francis Alÿs (Untitled (Tangier-Tarifa), 2007) geleid, 
en langs een installatiewerk van Lydia Ourahmane (In the 
Absence of  Our Mothers, 2018) en twee grote, vierkante 
zwart-witfoto’s van Yto Barrada (The Sleepers, 2006-2007). 
Mohamed Bourouissa’s video The Whispering of  Ghosts uit 
2018 biedt een eerste ankerpunt. Het loont de moeite ervoor 
te gaan zitten. Ondanks de povere kwaliteit van het geluid 
is het een van de fascinerendste werken op de tentoonstel-
ling. Op twee gekromde schermen volgen we het verhaal 
van Bourlem Mohamed, een voormalige patiënt in het zie-
kenhuis van Blida-Joinville, waar de Martinikaanse filosoof, 
auteur en psychiater Frantz Fanon hem in de jaren vijftig 
behandelde. Mohamed haalt herinneringen aan die perio-
de op en vertelt over de wreedheid van de Franse bezetter. 
Tegelijk praat hij over zijn passie voor tuinieren, een bezig-
heid waarmee hij zich op de been houdt. Mohameds ver-
brokkelde, soms ook onnavolgbare herinneringen worden 
door Bourouissa gevisualiseerd. Hij gebruikt daarvoor door 
een computer gemaakte afbeeldingen die worden afgewis-
seld met gefilmde beelden. De vervaging tussen feit en fictie 
maakt duidelijk hoe complex en pijnlijk de ontwarring van 
een traumatisch (koloniaal) verleden is.
 Dat toont ook het werk Kharboucha-Extract: Liyam wa 
liyam (Days and days) (2021). De familie van kunstenaar 
Sara Ouhaddou maakte deel uit van de Noord-Afrikaanse 
Amazigh-gemeenschap en migreerde naar Frankrijk. 
Ouhaddous ouders spraken of  schreven zelf  geen Arabisch, 
maar leerden haar wel om op een visuele manier met de 
taal om te gaan. Een rol papier die aan het hoge plafond is 
opgehangen en tot aan de grond reikt, laat in zeefdruk een 
zelfontwikkeld alfabet zien van symbolen en islamitische 
geometrische patronen waarmee Ouhaddou het liefdeslied 
Kharboucha van Hadda Al Ghitia verbeeldt. Het lied hekelt 
de Franse koloniale bezetting in Marokko en roept op tot 
verzet. Dat het lied een vrucht is van de orale Marokkaanse 
traditie, verleent het werk ambiguïteit. Juist als onderdeel 
van de orale cultuur – velen konden niet lezen of  schrijven 
– maakten de liederen de geest rijp voor een volksopstand. 
Terwijl Ouhaddou met haar visuele vertaling zinspeelt op de 
belofte van een universeel toegankelijke taal, onderstreept 
het schrift op papier de nuances en de opstandige kracht die 
verloren gaan. 
 Ouhaddous beeldende werk staat in scherp contrast 
met het meer archivalische werk van het duo Raphaël 
Grisey en Bouba Touré. De toeschouwer dreigt te verdrin-
ken in de veelheid aan informatie van documentaire wer-
ken als Sowing Somankidi Coura, a Generative Archive, Our 
life and struggles in France, 1983-2019 en Foundation of  the 
Somankidi Coura Cooperative, 1975-2019. Mathieu Kleyebe 
Abonnenc zoekt naar meer poëtische restanten van een 
persoonlijke diasporageschiedenis. In de installatie Walking 
Through the Arawak Horizon, for Wilson Harris (2020) 
traceert hij de stappen van Joseph Bernes, een mijnwerker 
afkomstig van het Caraïbische eiland Saint Lucia, die ooit 

in het huis van Abonnencs moeder in Wacapou (Frans-
Guyana) woonde. De toeschouwer treft een aantal (fictie-
ve) objecten uit Bernes’ leefwereld aan: een schildpadschelp 
met resten kwik, door mijnwerkers gebruikt om het goud 
te scheiden; een zeventiende-eeuws orgel getooid met een 
Kuna-sjamanenketting en twee roodbruine, monochrome 
schilderijen (gemaakt met cinnaber, een kwiksulfide dat uit 
de mijnen werd gehaald). Abonnenc ‘versmelt’ referenties 
aan westerse kunst- en cultuurobjecten met de grondstof-
fen die onder koloniaal bewind werden gedolven, en verwijst 
ondertussen ook naar de lokale cultuur in Frans-Guyana. 
Zoals de titel aangeeft, is het een eerbetoon aan de Guyaanse 
dichter en schrijver Wilson Harris. Diens unheimliche 
magisch realisme maakte de desoriëntatie tastbaar waar 
ontworteling mee gepaard gaat.

Het hoogtepunt van de expositie is de projectie INFINITY 
minus Infinity (2019) van The Otolith Group. In een dui-
zelingwekkende montage becommentarieert een koor van 
goden als in een Oudgrieks drama de manier waarop de 
Britse overheid sinds 2014 een reeks discriminerende maat-
regelen invoerde via de zogeheten ‘hostile environment poli-
cy’. Met slimme juxtaposities toont de film hoe de overheid 
systematisch geprobeerd heeft om de ‘Windrush-generatie’, 
een verwijzing naar het schip dat in 1948 met tienduizen-
den emigranten van Jamaica naar Londen voer, te crimi-
naliseren en te deporteren. Archiefbeelden van de Britse 
ex-kolonies worden bijvoorbeeld gecombineerd met heden-
daagse tabellen van de dienst Migratie. En terwijl we beel-
den zien van glimmende wolkenkrabbers in het Londense 
zakencentrum bericht een voice-over over de financiële ver-
goedingen aan slavenhouders in het kader van de Britse 
‘Slave Abolition Act’ uit 1833. Het is inmiddels al vaker 
opgetekend maar het blijft verbazen: de lening die de Britse 
regering hiervoor afsloot, was zo groot dat ze pas in 2014 
helemaal was afbetaald; in feite werd de ‘compensatie’ dus 
medegefinancierd door hedendaagse belastingbetalers. 
 Zo verplaatst Le Déracinement de ontreddering en radeloos-
heid die Bourdieu en Sayad in beeld brachten in Algerije gelei-
delijk naar de hedendaagse situatie. Door de overvloed van 
de expositie gaan de nuances van enkele kunstwerken verlo-
ren, maar belangrijker is dat curator Sylvia Franceschini met 
deze veelheid aan perspectieven uitgekauwde verhalen over 
migratie en diaspora weet te weren. Een eenduidig verhaal 
over deze thema’s is onmogelijk. The Otolith Group conclu-
deert: ‘En alles blijft ongerijmd.’  Dagmar Dirkx

p Le Déracinement, tot 16 mei in Z33, Bonnefantenstraat 1, 
Hasselt.

Pierre Bourdieu, Testimonies of  Uprooting 
Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur, foto Selma Gurbuz

The Otolith Group, INFINITY minus Infinity, 2019
Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur, foto Selma Gurbuz

Mohamed Bourouissa, The Whispering of  Ghosts, 2018
Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur, foto Selma Gurbuz
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www.beuys2021.de

aachen / bedburg-hau / bergisch gladbach / 
bonn / dortmund / duisburg / düsseldorf / 
essen / kleve / krefeld / leverkusen / 
mönchengladbach / wuppertal

100 years of joseph beuys            a project of 
the ministry of culture and science of the state of 
north rhine-westphalia in collaboration with the 
heinrich-heine-university düsseldorf 
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III. She spins the thread, she measures the thread, 
she cuts the thread. Mila Lanfermeijer (1988), Ana Navas 
(1984) en Evelyn Taocheng Wang (1981) leerden elkaar 
kennen tussen 2012 en 2014 tijdens het residentieprogram-
ma van De Ateliers in Amsterdam. Formeel gezien vormen 
ze geen collectief  – ze hebben ieder een individuele kunst-
praktijk – maar er is een sterke persoonlijke en artistieke 
verwantschap, gestoeld op gedeelde interesses, en eenzelfde 
gebruik van materialen en methodes. Een belangrijke geme-
ne deler is de belangstelling voor appropriatie en re-iteratie. 
Het voortborduren op werk van anderen wordt door de kun-
stenaars ingezet als onderzoeksmethode om een genealogie 
van de vorm, functie en betekenis van objecten, woorden 
en ruimtes bloot te leggen. In hun tentoonstelling in Nest 
onderzoeken ze wat er gebeurt als kunstenaars niet alleen 
collega’s, maar ook vrienden en leerlingen zijn.
 De titel van de expositie verwijst naar de Griekse schikgo-
dinnen Klotho, Lachesis en Atropos, die volgens de mytho-
logie de levensdraad respectievelijk spinnen, meten en knip-
pen. Enerzijds duidt de metafoor op de verweven levens van 
Lanfermeijer, Navas en Taocheng Wang. Anderzijds zijn zij 
zelf  afwisselend Klotho, Lachesis en Atropos, al spinnen ze 
geen levens maar ideeën, die ze doorgeven, wegen, delen of  
afserveren. Bovendien vormt de fysieke draad – het gebruik 
van textiel – een formele overeenkomst in hun werk.
 Voorafgaand aan de tentoonstelling sorteerden Lanfermeijer, 
Navas en Taocheng Wang hun werk aan de hand van 
gemeenschappelijke thema’s. Een daarvan was ‘huiselijk-
heid’, een motief  dat onder meer naar voren komt in een 
interesse voor de materialiteit en het gebruik van objecten 
uit de huiselijke sfeer, zoals kleren, dekens, sieraden en stof-
zuigers. Architect Donna van Milligen Bielke werd gevraagd 
om de tentoonstelling op basis van dit thema vorm te geven. 
Haar praktijk kenmerkt zich eveneens door nadrukkelijke 
appropriatie, met name door referenties aan structuren uit 
de architectuurgeschiedenis. In Nest creëerde ze met tus-
senwanden een ‘huis’ met zeven kamers. Het vloerplan is 
afgeleid van de plattegrond van Villa Tasch (1875-1876) 
in Dresden, ontworpen door Bernhard Schreiber naar het 
voorbeeld van een Romeinse villa, met een centrale vestibule 
waar de andere kamers in een krans omheen liggen. Zoals in 
dergelijke villa’s gebruikelijk is, sluiten de ruimtes aaneen in 
enfilades – filum is Latijn voor ‘draad’ – met deuropeningen 
in elkaars verlengde, zodat een doorkijk naar andere zalen 
ontstaat. 
 De kamers kregen elk een naam die de functie van de 
ruimte verbindt met een van de thema’s. De namen zijn 
gebaseerd op een reeks woordkunstwerken van Taocheng 
Wang en bestaan uit een radix en het achtervoegsel -er. Zo 
werd de vestibule ‘Moth-er’ genoemd: het hart van het huis 
en het begin van de expositie. Van alle drie de kunstenaars 
wordt in deze zaal werk getoond uit series waar ze doorlo-
pend aan werken. Aan weerszijden hangen twee banieren 
van Taocheng Wang met enkele van de talloze woordkunst-
werken die ze de afgelopen jaren maakte. Van Navas zien 
we twee kleine tableaus, een minuscule huiskamerscène 
en een verzameling van bekende en minder bekende logo’s 
‘geschilderd’ met gevonden sieraden, kralen en fournitu-
ren. Waar Taocheng Wang de herkomst en constructie van 
woorden bestudeert, neemt Navas de parentage van vor-
men en symbolen uit onze leefwereld onder de loep. Vanaf  
de achterwand kijken twee cirkelvormige textielsculptu-
ren van Lanfermeijer als blauw-bruingestreepte irissen de 
zaal in. In de achterliggende zaal hangen twee vergelijkba-
re halfronde werken in rood en wit, afgezet met ritsen en 
haakjes, waardoor ze eruitzien als plat opgehangen kleding-
stukken: kragen, mantels of  rokken misschien. De vraag die 
Lanfermeijer bezighoudt, is waar het kunstwerk ophoudt en 
het gebruiksobject begint, en vice versa.
 Het spel met taal en symboliek, de ambiguïteit tussen 
(be)kleding en sculptuur, en de appropriatie van bestaan-
de voorwerpen komen ook in de rest van de expositie naar 
voren. In ‘Inn-er’, de ‘slaapkamer’, staan een aantal alle-
daagse objecten ingepakt in stoffen beschilderd met trom-
pe-l’oeils. De silhouetten van een stofzuiger en een rolkoffer-
tje zijn nog net te herkennen. In hoeverre representeert de 
buitenkant wat zich aan de binnenkant bevindt? De politie-
ke lading van deze vraag komt tot uiting in een gele blouse 

met de tekst ‘Green Tea Bitch’: een denigrerende benaming 
voor Chinese vrouwen die zich onschuldig zouden voordoen 
maar eigenlijk sluw en berekenend zijn. In de salon, met de 
titel ‘Form-er’, wordt gemijmerd over dat wat geweest is en 
de manier waarop dingen vorm krijgen door toe-eigening en 

re-iteratie. Op een kleed in het midden van de ruimte staat een 
reproductie van Brâncuși’s Vogel in de ruimte (1923-1940) – 
waarvan zestien ‘originele’ versies in verschillende materia-
len bestaan – en er hangen geschilderde studies van Griekse 
amfora’s aan de wand. De andere zalen zijn ‘Draw-er’, de 

III. She spins the thread, she measures the thread, she cuts the thread, zaalzicht ‘Form-er’
Nest, Den Haag, 2021, courtesy de kunstenaars en Nest, foto Charlott Markus

III. She spins the thread, she measures the thread, she cuts the thread, zaalzicht ‘Moth-er’
Nest, Den Haag, 2021, courtesy de kunstenaars en Nest, foto Charlott Markus

Am I an Object, part 1      Christine Moldrickx 
P/////AKTPOOL      Benjamin Francis, part 1/3
8 May—13 June 2021
Thu—Sun, 14—18 hrs

Am I an Object, part 2      Nicola Arthen
P/////AKTPOOL      Benjamin Francis, part 2/3
10 July—15 August 2021
Thu—Sun, 14—18 hrs 
Zeeburgerpad 53, 1019 AB Amsterdam www.pakt.nu
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//  galerie — EL

DANS LE MIROIR
DE L’ AUTRE

30.05 - 20.06.2021

// OPENING
30.05 > 15.00 — 18.00

g a l e r i e  —  E L
d r i e s e l k e n  4 0
9 4 7 3  w e l l e

g a l e r i e - e l . b e

o p e n i n g  h o u r s
saturday -  sunday
1 5 . 0 0  >  1 8 . 0 0

or by appointment
info@galerie-el .be

STEVEN BAELEN — GREET BILLET — CLEO TOTTI 

KURT RYSLAVY — WERNER CUVELIER — ERIC DE SMET

www.extracity.org
Provinciestraat 112, Antwerpen

galerie TRANSIT
Zandpoortvest 10|2800 Mechelen|art@transit.be
NEW WEBSITE:  www.transit.be
+32 15 336 336 & +32 478 811 441
open:  vrijdag, zaterdag & zondag 14 - 18 u

Nikita Kadan
Children Are Surrounded by Art

&   Yevgen Nikiforov, photographs 
22.04 - 20.06.2021 R

eserveer uw
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eslot  >
>

>

CRIME 
SCENES
Interbelluminterieurs door 
de lens van de forensische 
fotografie

20.05 — 10.07.21VANDENHOVE  
Centrum voor Architectuur en Kunst/ UGent 
Rozier 1, B-9000 Gent

www.ugent.be/vandenhove
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tekenstudio of  opslag; ‘Fing-er’, de bibliotheek; ‘Flatt-er’, de 
kleedkamer en ‘Care-er’, de eetzaal. 
 De zichtlijnen van de enfilades suggereren formele en 
inhoudelijke verbanden die steeds weer andere dimensies 
naar boven brengen. Het is alsof  een web van onzichtbare 
draden door het huis gesponnen is. Bezoekers worden verder 
niet of  nauwelijks in hun interpretatie gestuurd: er is geen 
looproute, er hangen geen bordjes met titels of  jaartallen, 
en zelfs tussen de kunstenaars wordt geen duidelijk onder-
scheid gemaakt. Er is geen vaste ordening, geen hiërarchie, 
slechts wisselwerking. Dat stimuleert tot meedenken en 
associëren, alsof  de toeschouwer onderdeel is van de con-
versatie. Maar soms gaat er ook iets verloren. Bijvoorbeeld 
in een werk van Navas, een lichtblauwe deken die verticaal 
van het plafond hangt met daarop afgedrukt een brief  waar-
in de kunstenaar zich verdedigt tegen beschuldigingen van 
het ‘kopiëren’ van werk van anderen: ‘Alle kunstenaars zien 
wat andere kunstenaars doen. Het wordt onderdeel van hun 
intelligentie. […] We gebruiken allemaal elkaars ideeën – 
ideeën zijn alleen goed als ze doorgegeven kunnen worden.’ 
De tekst lijkt een van de grondslagen van de tentoonstelling 
wel erg expliciet te maken. De titel van het werk, Sol LeWitt 
Letter, maakt duidelijk dat het een kopie betreft van een brief  
van LeWitt. Een pientere zet, die de meeste bezoekers waar-
schijnlijk zal ontgaan omdat zowel titel als toelichting in de 
tentoonstelling ontbreken, en die daarom iets heeft van een 
inside joke. Ook in dit uitnodigende huis val je af  en toe net 
buiten het gesprek. Nora Veerman

p  III. She spins the thread, she measures the thread, she cuts 
the thread, tot 27 juni in Nest, De Constant Rebecqueplein 
20b, Den Haag.

Anne Turyn. Top Stories. Met in het achterhoofd de on prak-
tische, maar sympathieke gedachte dat uitgeven een eer-
zame manier is om geld te verdienen, begon Anne Turyn 
(1954) een eigen tijdschrift. Tussen 1979 en 1991 publi-
ceerde de Amerikaanse fotograaf  Top Stories, met de poëti-
sche ondertitel a prose periodical. Het tijdschrift kende onge-

veer 29 edities van mooi vormgegeven, eenvoudige boekjes 
met beeld en proza. De meeste nummers werden gevuld door 
één auteur, veelal vrouwelijke artiesten actief  in verschillen-
de disciplines zoals schrijven, performance, muziek, fotogra-
fie en theater. Van redelijk beroemde tot ondertussen haast 
mythische kunstenaars zoals Kathy Acker, Laurie Anderson, 
Cookie Mueller, Lynne Tillman en Constance DeJong is het 
vroege werk te vinden in Top Stories. Een ander deel van de 
schrijvers is min of  meer in de vergetelheid geraakt. Het tijd-
schrift geeft een beeld van het New Yorkse kunstenaarsmi-
lieu in de jaren waarin de downtown muziekscene bloeide, 
de stad nog verloederd was en dus betaalbaar, en voordat de 
aidsepidemie toesloeg: een cool tijdperk waar nu soms met al 
te veel kritiekloze nostalgie op wordt teruggekeken.
 De opzet van de tentoonstelling in Kunstverein is een-
voudig. Op de muur is ‘Top Stories’ geschilderd in een uit-
vergroting van het originele lettertype. Midden in de ruim-
te staat een groot houten sandwichbord met een complete 
serie van alle jaargangen van het tijdschrift. De boekjes wor-
den bewust niet gepresenteerd achter glas als in een gewijde 
museale setting. Passend bij het karakter van de galerie en 
vereniging, wordt de bezoeker aangemoedigd om de publi-
caties ter hand te nemen en te lezen. Sommige nummers 
zijn online voor een paar tientjes antiquarisch te vinden, 
andere edities zijn zeldzame en kostbare collector’s items. 
Die stijgende prijs heeft ook te maken met een hernieuw-
de belangstelling – na enkele decennia van stilte – voor het 
werk van Turyn en de kunstenaars die verschenen in haar 

tijdschrift. Kathy Ackers bijdrage – Top Stories #9, New York 
City in 1979 met foto’s van de stad gemaakt door Turyn zelf  
– werd in 2018 heruitgegeven in de serie Penguin Modern, 
een prestigieuze reeks kleine, goedkope pockets, gedrukt 
in een enorme oplage. Begin vorig jaar is een selectie tek-
sten uit verschillende nummers gebundeld in een elegante 
publicatie naar aanleiding van een tentoonstelling in Weiss 
Berlin. Modern Love (1977) van Constance DeJong was 
enkele decennia onverkrijgbaar, maar is in 2017 herdrukt 
door Ugly Duckling Presse. Het is nu wachten op een her-
druk van alle jaargangen. 
 Achterin de kleine ruimte van Kunstverein staan twee 
monitoren die een documentaire tonen over het werk van 
Turyn, gemaakt door Peggy Ahwesh. Tegen de achtergrond 
van een chaotische, met papier volgestouwde studio, bekijkt 
de uitgever samen met de filmmaker stapels corresponden-
tie, proefdrukken en dummyboekjes uit haar nog niet publiek 
toegankelijk archief, dat nochtans origineel werk bevat van 
vooraanstaande kunstenaars. Turyn vertelt met duide-
lijk plezier over de ontstaansgeschiedenis van elk nummer, 
hoe ze met de kunstenaars in contact kwam en hoe het pro-
ductieproces verliep. Het beeld ontstaat van een levendige 
kunstscene met talloze lokale drukkerijtjes, podia, tentoon-
stellingsruimtes en tijdschriften gerund door kunstenaars.
 Anne Turyn begon het tijdschrift toen ze nog maar net 
afgestudeerd was en haar eerste baan had gevonden als 
curator bij de kleine galerie Hallwalls, in Buffalo, New York. 
Ze schreef  een beursaanvraag voor haar werkgever en mocht 

Van links naar rechts: Jane Dickson, Lynne Tillman, Kathy Acker, Ursule Molinaro, Anne Turyn, Janet Stein, Judith Doyle, Constance DeJong,  
en op de voorgrond: Gail Vachon en Lulu Rubin

Anne Turyn. Top Stories
Kunstverein, Amsterdam, 2021

Ana Navas, El museo de Historia Natural, 2020
courtesy de kunstenaars en Nest, foto Charlott Markus

Anne Turyn. Top Stories
Kunstverein, Amsterdam, 2021
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Galerie  Galerie  
S & H S & H 
De BuckDe Buck
Zuidstationstraat 25 09 225 10 81
wo– za, 15:00–18:00 en op afspraak
Gesloten: zondag en feestdagen /  
Herfstvakantie 18/10–18/11
www.galeriedebuck.be
www.siegfrieddebuck.be

Stilte kan pijn doen
Hervé MartijnHervé Martijn

16/05–20/06

Fotokabinet: Negenlevens+
Roger LauteRoger Laute

16/05–20/06

Hedendaagse juwelen 
en objecten van 
Siegfried De BuckSiegfried De Buck

Permanent

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

Hoog Spel
Klaas KloosterboerKlaas Kloosterboer

Opening weekend: 22/05–23/05, 
14:00–18:00
22/05–20/06

KIOSKKIOSK
Louis Pasteurlaan 2  09 243 36 44
ma–zo 12:00–18:00 
www.kiosk.art

Spellbound
Gert VerhoevenGert Verhoeven

t/m 06.06

Subversive Film 
Resounding Archives

Presentatie en gesprek, 25/05, 
14:00–18:00

Guy Rombouts EN Guy Rombouts EN 
Teun de LangeTeun de Lange

launch 'EN' performance
Boekpresentatie en performance, 
06/06, 12:00–18:00
in samenwerking met Het Balanseer

Tenants Turning into Trees, 
or: The Leaves Are on Fire
Christiane BlattmannChristiane Blattmann

online article

Family Nexus
Liene Aerts, Maud Gourdon, Liene Aerts, Maud Gourdon, 
Sophie Nys, Leila Peacock, Sophie Nys, Leila Peacock, 
R. D. LaingR. D. Laing

Book launch at RILE, Brussel
12/06 & 13/06

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

Hello, are we in the show? 
(comment voir la même autre 
chose)
Denicolai & ProvoostDenicolai & Provoost

t/m 30/05

Timelapse | Oliver Laric
Uit de Collectie | Why 
Are You Angry? Recente 
aankopen van S.M.A.K.
Uit de Collectie | La 
Collection et son Double

t/m 30/05

De Vrienden v/h S.M.A.K. 
tonen: Assemblage and 
circulation
Nicolás LamasNicolás Lamas

t/m 23/05

Native Brasil/Alien Brasil
Anna Bella GeigerAnna Bella Geiger

29/05–07/11

Blind Date | Sculpture 
Exchange

29/05–04/07

Uit de Collectie: De Kleine 
Catalogus van de 
Collectie van S.M.A.K. | 
De Tentoonstelling ‘deel 1’

26/06–06/03/2022

Prijs van de Vrienden 
v/h S.M.A.K.

26/06–03/10

Geology
Marie Julia BollanséeMarie Julia Bollansée

26/06–03/10

PUBLIEK PARK 
Young Friends v/h S.M.A.K.

01/07–04/07
Citadelpark

croxhapoxcroxhapox
croxhapox.org

crox 585 
BEUYS GARDENS : IM 
GARTEN BEUYS : IN DE 
TUIN VAN JOSEPH BEUYS
ghent antwerp brussels berlin brakel ghent antwerp brussels berlin brakel 
buenos-aires de pinte merelbeke buenos-aires de pinte merelbeke 
harelbeke liedekerke wetterenharelbeke liedekerke wetteren
René Van Gijsegem, Joël Verwimp, René Van Gijsegem, Joël Verwimp, 
Frank&Robbert & Robbert&Frank, Frank&Robbert & Robbert&Frank, 
Peter Morrens, Ria Bauwens, Peter Morrens, Ria Bauwens, 
Lore Smolders, Sacha Eckes, Lore Smolders, Sacha Eckes, 
Maria Blondeel, Reinhard DoubrawaMaria Blondeel, Reinhard Doubrawa

crox 606 
THIR(S)TY THIR(S)TY [2] 
off the record 
Johanna Van Overmeir, Katinka de Jonge, Johanna Van Overmeir, Katinka de Jonge, 
Bart Van Dijck, Messieurs Delmotte, Bart Van Dijck, Messieurs Delmotte, 
Nathalie ChambartNathalie Chambart

crox-cards
Merlyn Paridaen, Maarten Inghels, Adriaan Merlyn Paridaen, Maarten Inghels, Adriaan 
Verwée, Lore Smolders, Renée Pevernagie, Verwée, Lore Smolders, Renée Pevernagie, 
Toon Boeckmans, Remi VerstraeteToon Boeckmans, Remi Verstraete

crox 607 
Kunst & Zwalm in situ/ex situ 
ASTRID collectief, Bjorn Pauwels ASTRID collectief, Bjorn Pauwels 
& Nora De Decker, Community of & Nora De Decker, Community of 
Listeners, Daniël Dewaele, Freek Listeners, Daniël Dewaele, Freek 
Willems, Georgia Kokot, Hans Beckers, Willems, Georgia Kokot, Hans Beckers, 
Ieke Trinks, Karel Thienpont, Lieve Ieke Trinks, Karel Thienpont, Lieve 
D’hondt, Louis De Cordier, Museums D’hondt, Louis De Cordier, Museums 
of Belgium, Nathalie Chambart, Paola of Belgium, Nathalie Chambart, Paola 
Bartoletti, Rasa Alksnyte, Samah Hijawi, Bartoletti, Rasa Alksnyte, Samah Hijawi, 
Stefanie Claes, Taart in de Brievenbus, Stefanie Claes, Taart in de Brievenbus, 
Willem VermeerschWillem Vermeersch

crox 608 
walk walk walk #4
David BergéDavid Bergé
OFF THE RECORD

13/08–15/08

KUNST & ZWALM
28/08–29/08, 04/09–05/09, 
11/09–12/09

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

Bioscopic Books
Tine Guns, Inge Ketelers & Tine Guns, Inge Ketelers & 
Isolde VanheeIsolde Vanhee

24/04–13/06

The Arcadia Center
Ben Thorp BrownBen Thorp Brown

21/05–13/06

The Institute of Things To 
Come
Goda Palekaite / Quinsy Goda Palekaite / Quinsy 
GarioGario

21/05–13/06

Skin-like
Eva FàbregasEva Fàbregas

28/05–24/09

Endless Exhibition – 
permanently on view:
Martin Belou, Bram de Jonghe, Olivier Martin Belou, Bram de Jonghe, Olivier 
Goethals, Rudi Guedj, Jesse Jones, Felix Goethals, Rudi Guedj, Jesse Jones, Felix 
Kindermann, Prem Krishnamurthy, Kindermann, Prem Krishnamurthy, 
Egon Van Herreweghe & Thomas Min, Egon Van Herreweghe & Thomas Min, 
Charlotte Stuby, Joëlle Tuerlinckx, Steve Charlotte Stuby, Joëlle Tuerlinckx, Steve 
Van den Bosch, Emma Van Den Broeck & Van den Bosch, Emma Van Den Broeck & 
Mark GrootesMark Grootes

Zomersalon 2021: BUY 
LOCAL #2

01/07–29/08

EVENTS
www.kunsthal.gent/events for all 
upcoming activities 
info@kunsthal.gent for visits by 
appointment

Hedendaagse kunst 
Gent

regio Gent
Deurle

Museum Museum 
Dhondt-Dhondt-
DhaenensDhaenens
www.museumdd.be

Eerste renovatiefase door 
SVR-ARCHITECTS zal tot 
het najaar van 2021 duren.
Tijdens deze periode is het Tijdens deze periode is het 
museumgebouw gesloten maar staat museumgebouw gesloten maar staat 
MDD niet stil. Vanuit Platform 6a in MDD niet stil. Vanuit Platform 6a in 
Otegem werkt het team aan extra-Otegem werkt het team aan extra-
muros projecten.muros projecten.

Hopstreet Hopstreet 
GalleryGallery
Museumlaan 16
0496 54 44 54
za-zo 14:00–18:00
www.hopstreet.be

Latent Memories
Sara Bjarland & Sara Bjarland & 
Bas van den HurkBas van den Hurk

23/05–11/07

Deinze

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

Outer & Inner
Dirk Bogaert, Kathleen Huys, Dirk Bogaert, Kathleen Huys, 
Bernard SercuBernard Sercu

Opening 23/05, 14:00–18:00
23/05–13/06

mudelmudel
L. Matthyslaan 3–5 09 381 96 70
di–vr 14:00–17:30, za–zo 10:00–12:00 en 
14:00–17:00
www.mudel.be

De schildersklas 
van Roger Raveel
Antoon De Clerck, Agnes Antoon De Clerck, Agnes 
Maes, Danyel Debruyne, Maes, Danyel Debruyne, 
Juul Claeys, Roger Raveel, Juul Claeys, Roger Raveel, 
Richard Simoens, Raoul Richard Simoens, Raoul 
De KeyserDe Keyser

t/m 06/06

Making My Past
Michel BuylenMichel Buylen

Opening: 25/06
25/06–12/09

Kortrijk

BE PART BE PART 
KORTRIJKKORTRIJK
www.be-part.be 

Paradise Kortrijk 2021, 
Triënnale voor actuele kunst
Albert Dubosq, Sarah Westphal, Art Labor, Aziz Albert Dubosq, Sarah Westphal, Art Labor, Aziz 
Hazara, Berlinde De Bruyckere, Bruno V. Roels, Hazara, Berlinde De Bruyckere, Bruno V. Roels, 
Choi Jeong-Hwa, Constant Nieuwenhuys, Dora Choi Jeong-Hwa, Constant Nieuwenhuys, Dora 
García, Jacob Dahlgren, Jaro Varga, Jeremy Deller, García, Jacob Dahlgren, Jaro Varga, Jeremy Deller, 
Joris Van de Moortel, Josep-Maria Martín, Klaas Joris Van de Moortel, Josep-Maria Martín, Klaas 
Rommelaere, Kendell Geers, Lhola Amira, Lily van Rommelaere, Kendell Geers, Lhola Amira, Lily van 
der Stokker, Luc Deleu, Michelangelo Pistoletto, der Stokker, Luc Deleu, Michelangelo Pistoletto, 
Olaf Nicolai, Robert Devriendt, Ryan Gander, Olaf Nicolai, Robert Devriendt, Ryan Gander, 
Sanam Khatibi, Sarah Ortmeyer, Stief DeSmet, Sanam Khatibi, Sarah Ortmeyer, Stief DeSmet, 
Sven ’t Jolle, Toshiko Horiuchi-MacAdam, Ugo Sven ’t Jolle, Toshiko Horiuchi-MacAdam, Ugo 
Rondinone, Viktor&Rolf, William Forsythe, Rondinone, Viktor&Rolf, William Forsythe, 
Yoko OnoYoko Ono

26/06–24/10
Verschillende binnen- 
en buitenlocaties
www.paradisekortrijk.be

Machelen-aan-de-Leie

Roger Roger 
Raveel Raveel 
MuseumMuseum
Gildestraat 2–8 09 381 60 00
woe–zo 11:00–17:00, gesloten op ma en di
www.rogerraveelmuseum.be

Zien, denken, schilderen 
Een gesprek met Roger Raveel

t/m 18/07

De wordingsjaren: 1941–1960 
Schilderijen en tekeningen 
uit de verzameling van het 
Roger Raveel Museum

t/m 01/08

Subtiliteiten
Dan Van Severen & Roger Dan Van Severen & Roger 
RaveelRaveel

01/08–07/11

Door het doek het schilderij. 
Een zoektocht naar de meester

In samenwerking met Claessens 
Canvas en LUCA School of Arts
08/08–24/10

Waregem

BE PARTBE PART
Westerlaan 17 056 62 94 10 
Open op afspraak: di–vr, zo, 13:00 – 17:00
Tijdslot reserveren via www.be-part.be    
of +32 56 62 94 10 
www.be-part.be 

Dirk Braeckman, Paul Dirk Braeckman, Paul 
Kooiker, Gerard P. Fieret, Kooiker, Gerard P. Fieret, 
Annelies ŠtrbaAnnelies Štrba

t/m 30/05

BBruthausruthaus  
GalleryGallery
Molenstraat 84 
0473 63 69 63 
za–zo 14:00–18:00 
joris.vander.borght@bruthaus.be 
0473 63 69 63
www.bruthausgallery.be

Newspace - Frontspace - 
Showcase 
Headed For The Finish Line
Anna Lange, Camille Dufour, Evert Anna Lange, Camille Dufour, Evert 
Debusschere, Hugo Debaere, Joëlle Debusschere, Hugo Debaere, Joëlle 
Dubois, Les Monseigneurs, Nina Van Dubois, Les Monseigneurs, Nina Van 
Denbempt, Pieter Jan Martyn, Steven Denbempt, Pieter Jan Martyn, Steven 
Antonio Manes, Willem BoelAntonio Manes, Willem Boel

Opening: 01/05, 16:00
02/05–06/06

BALLROOM PROJECT 
Pas de deux
Willem Boel - Les MonseigneursWillem Boel - Les Monseigneurs

Turnhoutsebaan 92, 2140 Antwerpen
www.ballroom-project.be
13/05–16/05

Art Rotterdam  
L' Ivresse Du Jeu
Willem Boel - Les MonseigneursWillem Boel - Les Monseigneurs

30/06–04/07

Otegem

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

Assembled stories
Sarah Pschorn en Brecht Sarah Pschorn en Brecht 
VandenbrouckeVandenbroucke

t/m 20/06

Johan Tahon kabinetJohan Tahon kabinet
n.a.v. de UNIVERSUS 
tentoonstelling in het MOU, 
Museum van Oudenaarde
t/m 20/06
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een deel van het toegekende bedrag gebruiken voor een eigen 
project, dat verder letterlijk liefdewerk oud papier was. Ze ver-
huisde een paar jaar later naar New York City en zette daar 
haar werk voort. Turyn vroeg aanvankelijk kunstenaars 
die ze interessant vond en via via kende om een tekst. Dat 
kon bijvoorbeeld ook de weerslag van een performance of  
van ander werk zijn. Na een stuk of  zeven edities besefte ze 
dat ze alleen vrouwen had gevraagd en die lijn trok ze gro-
tendeels door, hoewel er later ook een paar mannen geïnvi-
teerd werden. Turyn was fervent lezer sinds haar kindertijd 
en opgeleid als fotograaf. Haar plan was om een podium te 
bieden aan werk dat beeld en tekst combineerde. Dat daar 
behoefte aan was, zag ze bevestigd toen de uitgeverij die het 
manuscript van schrijver en fotokopiekunstenaar Pati Hill 
zou publiceren, weigerde het te drukken omdat het er naar 
hun idee – door de vele afbeeldingen –uitzag als een kinder-
boek. 
 Hill vulde de derde editie, een bundeling van drie korte 
verhalen waarvan het eerste, ‘Mrs. Starling’, opent met de 
volgende zinnen: ‘Mevr. Starling was tachtig en op haar 
hoofd droeg ze dikwijls een rijsthoed. In haar jonge jaren 
was ze een bijzonder mooie vrouw. Toen ze in de zeventig 
was, besloot ze in een huis aan de oceaan te gaan wonen.’ 
Het begin is typisch voor de toon van de meeste teksten: 
droge, onnadrukkelijke zinnen, als de elementen van verha-
len waarin het alledaagse en fantastische moeiteloos samen-
komen. Turyn was geïnteresseerd in auteurs die zelfbewust 
gebruikmaakten van onbetrouwbare – vooral niet-auto-
biografische – ik-vertellers. Soms is het resultaat hilarisch, 
lichtzinnig en diepzinnig tegelijkertijd; in andere teksten 
wordt het snel een maniertje. Een goed voorbeeld van het 
eerste is nummer 18, Forget About Your Father & Other 
Stories, van Donna Wyszomierski. In het titelverhaal ver-
telt een moeder op de meest laconieke toon hoe haar zoon 
er met de tweede vrouw van zijn vader vandoor gaat. Een 
hele goede kapster, overigens, voegt ze daaraan toe. In het 
omvangrijkste en professioneelst gemaakte boekje, Cookie 
Muellers How To Get Rid of  Pimples (nummers 19-20), werkt 
die toon niet helemaal. Maar dat wordt dan weer gecompen-
seerd met foto’s van David Armstrong, Peter Hujar en Nan 
Golding. Hujar tekende hoogstpersoonlijk zwarte stipjes als 
‘puistjes’ op de portretfoto’s.
 Geïnspireerd door het aanbod van goedkope chapbooks, 
kleine kunstenaarsuitgaven en pamfletten, besloot Turyn 
haar tijdschrift ook voor zo min mogelijk te verkopen: elk 
nummer kostte hooguit een paar dollar. De tentoonstelling 
geeft je zin om ter plekke een tijdschrift te beginnen; Turyn 
toont met haar opgewektheid en interesse in het proces hoe 
aantrekkelijk het is om zelf  iets te doen en te maken. In de 
presentatie wordt het informele, lokale en goedkope aspect 
van de uitgaves benadrukt; bij uitstek eigenschappen die 
maken dat ze in de kunstgeschiedenis vergeten worden of  
dreigen te verdwijnen. Hetzelfde geldt vaak voor het werk 
van vrouwen. De tentoonstelling roept de vraag op in hoe-
verre een publicatie die oorspronkelijk zo sterk aan de New 
Yorkse kunstscene verbonden was, nog ‘lokaal’ te noemen 
is op verplaatsing in Amsterdam. Het is de makke van een 
kunstcircuit waar enerzijds steeds meer belangstelling is 
voor lokale, informele netwerken, maar dat anderzijds ope-
reert in een voornamelijk internationale en Engelstalige 
context.  Fiep van Bodegom

p Anne Turyn. Top Stories, tot 26 juni in Kunstverein, Hazen-
straat 28, Amsterdam. 

Charlotte Prodger. SaPHO5. SaPHO5 is de codenaam 
die jachtopzieners van de Botswana Predator Conservation 
Trust hebben gegeven aan een uitzonderlijk dier dat in het 
wildreservaat rondzwerft: een leeuwin met mannelijke ken-

merken. Lokaal staat ze bekend als Mmamoriri: de Harige 
Prinses. Ze is groter dan normaal, heeft manen, brengt haar 
tijd grotendeels alleen door en brult vaker dan andere leeu-
winnen. De Engelse kunstenaar Charlotte Prodger (1974) 
ging met een filmploeg op zoek naar deze ‘genderfluïde leeu-
win’, zoals het dier in de pers werd genoemd, zonder haar te 
vinden. De zwart-witbeelden van de leeuwin waarmee de 
film opent, zijn afkomstig van een onbemande camerapost. 
Bewegingssensoren stelden apparatuur in werking waarmee 
SaPHO5 van zeer nabij kon worden vastgelegd. 
 Eerst zien we alleen haar staart en flank, rechtsonder in 
beeld. Op de volgende beelden ligt ze op de grond, pal voor 
de lens, en kijkt ze majestueus om zich heen met ogen die 
in het nachtelijk duister oplichten als reflectoren. Op zake-
lijke toon wordt een observatierapport over haar gedrag 
voorgelezen. Over een ontmoeting met een andere leeuwin 
horen we: ‘Date: 21st November 2015. Start time: 05:55. 
Behaviour: Grooming. Behaviour time: 06:59. Who: SaFO5. 
Habitat: Acacia scrub. Recipient ID: SaFO3. Outcome soci-
al: Reciprocate.’ Juist door die vlakke neutraliteit spreken de 
data tot de verbeelding. Onwillekeurig doemt in gedachten 
een same sex leeuwinnenromance op – alsof  menselijke nor-
meringen van seksueel gedrag zonder meer van toepassing 
zijn op andere soorten. Dan komt de leeuwin overeind, rekt 
ze zich uit, en stoot ze een langdurige brul uit. Het schorre, 
klagerige geluid gaat door merg en been.
 Het beeldmateriaal van de observatiepost wordt gevolgd 
door close-ups van een rotsachtige bodem, gemaakt met 
een mobiele telefoon. Dan volgen opnames van besneeuwde 
berghellingen, gezien vanuit een vliegtuig, een uitgestrek-
te vlakte gefilmd vanuit een rijdende auto, twee planten in 
de nachtelijke regen en luchtopnamen van een uitgedroogd 
landschap. Samen vormen ze een reeks van traag voorbij-
trekkende, zorgvuldig gekadreerde beelden, die overal en 
nergens gesitueerd zouden kunnen worden. Technische per-
fectie en onvolkomenheden wisselen elkaar af. Tussen ‘nor-
male’ en overbelichte, onscherpe of  anderszins ‘afwijkende’ 
beelden wordt geen onderscheid gemaakt. 
 Kijkend naar de desolate landschappen horen we de kun-
stenaar op onbewogen toon voorlezen uit haar dagboek, 
over haar tienerjaren in een dorp bij Aberdeen. Ze vertelt 
over de zondagse Bijbelstudie, in de presbyteriaanse kerk 
aan de overkant van de straat, waar ze zich verloor in het 
extatische Boek der Openbaringen, het laatste deel van het 
Nieuwe Testament. Ze verhaalt hoe ze haar religieuze devo-
tie inruilde voor de lichamelijke liefde en dat ze haar eerste 
intieme ervaringen had met een meisje dat net als zij een 

bijbaantje had als schoonmaker van huurappartementen in 
de buurt van Balmoral. Net als de masculiene leeuwin wor-
den vriendinnen en minnaressen aangeduid met een wacht-
woord, een versleutelde identiteit. Queerness gaat een en al 
over coderingen, over het herkennen, interpreteren, zenden 
en deconstrueren van signalen. Ergens in de film memoreert 
Prodger dat ze in een Schotse baai ooit een schim zag van 
een nucleaire onderzeeër die geruisloos voorbijgleed. Wat je 
aan de oppervlakte kunt zien, zonder te weten wat daarach-
ter schuilt: de film is van zulke onzekerheden en ambivalen-
ties doordrenkt.
 Meer dan eens worden oog en oor getrokken door iets wat 
eigenlijk hinderlijk en schijnbaar onbedoeld is. Vieze vin-
gerafdrukken op een zwart computerscherm bijvoorbeeld. 
Als het bepotelde touchscreen aanhoudend in beeld blijft, 
verandert het vuil onwillekeurig in een wonderschone ster-
renhemel. Ondertussen klinkt het raspende geluid van een 
leeglopende doedelzak, een aanslag op het gehoor die iedere 
doedelzakspeler wil voorkomen. Operationele nevenschade, 
zo zou je de viezigheid op het scherm en het gereutel van 
het blaasinstrument kunnen noemen, niet zoals het hoort. 
Bij Prodger lijken zulke onvoorziene momenten echter van 
grote waarde. Indringend is de close-up van een branden-
de lamp waarbij de lens herhaaldelijk deels wordt afge-
dekt. De oranje gloed die afwisselend feller wordt en dan 
weer afzwakt, wordt begeleid door saxofoonspel waarin het 
gejammer van de eenzame leeuwin naklinkt. 
 De film bestaat uit zeven hoofdstukken en duurt in totaal 
39 minuten. Ondertiteling ontbreekt helaas, maar er is 
een vouwblad met de volledige tekst beschikbaar. SaPH05 
ging in 2019 in première op de Biënnale van Venetië, waar 
Prodger Schotland vertegenwoordigde. Het is het laatste 
deel in een trilogie die begon met Stoneymollan Trail (2015) Anne Turyn, Top Stories. A Prose Periodical, 1979-1991

Charlotte Prodger, SaF05, 2019
Courtesy de kunstenaar, Hollybush Gardens, London en Koppe Astner, Glasgow
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GALERIE ONRUST
t/m 29/05

AMONG OTHERS
Ina van Zyl

17/02–17/07

Exhibition curated by Carel Blotkamp

Toon Verhoef
17/06–27/06

AMSTERDAM ART WEEK

SLEWE
t/m 27/06

HORIZON OF TUSCANY
Karel Appel

17/06–27/06

AMSTERDAM ART WEEK
01/07–04/07

ART ROTTERDAM

EENWERK
t/m 12 juni

BEYOND LANDSCAPE
Charlotte Caspers

01/07–04/07

ART ROTTERDAM
Chae Eun Rhee

04/09–09/10

LIFE-SIZE AND LARGER
Karel Appel, object-paintings /  
life-size polaroid portrait paintings
In honor of his 100th year of birth

i.v.m. covid kunnen data veranderen 
Raadpleeg de WEBSITE

ANDRIESSE EYCK 
GALERIE
t/m 29/05

PARAGRAPH
Helen Mirra, Joe Scanlan, Antonietta Peeters

17/06–30/07

ON PAPER
Natasja Kensmil, Ellen Gallagher, Marlene Dumas, 
Kara Walker

17/06–27/06

AMSTERDAM ART WEEK
01/07–04/07

ART ROTTERDAM
Michael Landy, Lidwien van de Ven,  
Rory Pilgrim, Natasja Kensmil,  
P. Struycken.

GALERIE VAN GELDER
17/06–28/07

TILE PAINTING
Kimball Gunnar Holth

17/06–28/07 
Opening: Saturday 19/06,  
on the occasion of Amsterdam Art Weekend

TOGETHER APART
Salim Bayri, Ian Page (in AP)

01/07–04/07

ART ROTTERDAM
Salim Bayri, Ansuya Blom,  
Kimball Gunnar Holth, Jaap Kroneman,  
Nokukhanya Langa

GALERIE RON MANDOS
t/m 22/05

IM WALD
Erwin Olaf

29/05–10/07

MIRRORS / MIRAGES
Lieven Hendriks, Troika, Brigitte Kowanz, James Turrell, Sarah van 
Sonsbeeck, Ann Veronica Janssens, Iván Navarro, Jonny Niesche

17/06–27/06

AMSTERDAM ART WEEK
01/07–04/07

ART ROTTERDAM
Maarten Baas, Koen van den Broek,  
Ron van der Ende, Erwin Olaf,  
Jacco Olivier, Hans Op de Beeck,  
Renie Spoelstra en Bouke de Vries

THE MERCHANT HOUSE
23/04–12/06

DE KLEUREN IN
Elsa Tomkowiak

17/06–05/09

MET WATER
Zhu Hong

01/07–04/07

ART ROTTERDAM
André de Jong & André Stempfel

GALERIE FRANZIS 
ENGELS
t/m 12/06

Deirdre McLoughlin (keramiek) en Marian Bijlenga (Textiel)
17/06–31/07

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

01/07–04/07

ART ROTTERDAM
Romee van Oers, Kees de Vries,  
Marinke van Zandwijk

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

zo: 12:00–17:00 
www.ronmandos.nl

Planciusstraat 9 A  
020.627.74.19  

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

Herengracht 254
020.845.59.55

vr: 12:00–19:30 
(en op afspraak)

www.merchanthouse.nl 

Nieuwevaart 200
+31(0)6 31000323
Open op afspraak

Kerkstraat 105 A  
020.625.72.14  

wo–za: 13:00–18:00 
www.slewe.nl

Koninginneweg 176
062.299.87.72

do–za: 13:00–18:00
(en op afspraak)

www.eenwerk.nl

For actual opening hours due to the 
covid situation please contact the 

gallery 
Planciusstraat 7  

020.420.22.19  
www.galerieonrust.nl 

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

(enkel op afspraak max. 2 pers) 
www.andriesse-eyck.com
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en werd vervolgd met Bridgit (2016), waarmee de kunste-
naar in 2017 de Turner Prize won. De autobiografische 
cyclus traceert een intieme, soms pijnlijke geschiedenis van 
affectie en verlies. De ondertoon is nu eens desperaat en 
grimmig, dan weer diep melancholiek. De frictie tussen vol-
automatische visuele registratie en het wezenlijke dat zich 
aan zichtbaarheid onttrekt, vormt een rode draad. De titel 
van het laatste deel echoot de naam van Sappho, de mythi-
sche dichteres uit de Antieke Oudheid. Net als de masculiene 
leeuwin kan haar lyrische liefdespoëzie worden geassocieerd 
met queer gevoelens van verlangen en verbondenheid. 
 De sage in surveillancebeelden eindigt met een imposan-
te termietenheuvel, van bovenaf  gefilmd met een drone. De 
opnames van het primitieve bouwsel zinspelen op dezelf-
de onzichtbare driften die de gehele film voortstuwen. 
Termietenheuvels zijn gemaakt van aarde en uitwerpse-
len, en sommige zijn duizenden jaren oud. Binnenin gonst 
het van de activiteit, maar aan de buitenkant is daar niets 
van te merken. Het asgrijze bouwsel staat als een roerloze 
tombe in de hitte van de Afrikaanse savanne. De op afstand 
bestuurde camera scant de heuvel met militaire accurates-
se en zoomt steeds verder in. Even lijkt de homp te bewe-
gen, als een menselijke gestalte, maar dat is optisch bedrog. 
De camera stuit op een ondoordringbare korst, het binnen-
ste komt niet in het vizier. We horen flarden van een moei-
lijk verstaanbaar telefoongesprek. Dan een pieptoon. Dan 
niets.  Dominic van den Boogerd

p  Charlotte Prodger. SaPHO5, tot 6 juli in het Stedelijk 
Museum, Museumplein 10, Amsterdam. 

John Heartfield. Fotografie plus dynamiet. Een ten-
toonstelling bezoeken in coronatijd is een ervaring op zich. 
Bij het betreden van de museumzalen van De Fundatie zie 
ik uitsluitend zwarte doeken. De fotomontages van John 
Heartfield (1891-1968) zijn afgedekt, om ze te beschermen 
tegen licht. Voor mijn bezoek halen de museummedewer-
kers de afdekschermen weg. Zo hebben de werken in eerste 
instantie iets van religieuze iconen, die in orthodoxe kerken 
soms achter verduisterende gordijnen schuilgaan en alleen 
voor de priester toegankelijk zijn. Heartfield had met zijn 
kunst evenwel precies het tegenovergestelde op het oog: hij 
zocht niet alleen een zo groot mogelijk publiek, maar wens-
te bovendien iconen te vernietigen. Getuige de fotomontage 
met de kunstenaar zelf, die met een schaar het hoofd afknipt 
van de Berlijnse politiecommissaris Karl Zörgiebel. Erboven 
staat de programmatische tekst: ‘Benütze Foto als Waffe!’
Fotografie plus dynamiet – een titel ontleend aan de criti-
cus Adolf  Behne – is een samenwerking van Museum De 
Fundatie met de Royal Academy of  Arts in Londen en de 
Akademie der Künste in Berlijn. De laatste beheert de nala-
tenschap van John Heartfield, né Helmut Herzfeld (hij veran-
derde zijn naam uit protest tegen de anti-Britse sentimenten 
in Duitsland tijdens en na de Eerste Wereldoorlog). Die nala-
tenschap is vanzelfsprekend veel omvangrijker dan wat ver-
toond kan worden; alleen voor de Arbeiter-Illustrierte Zeitung 
maakte hij al zo’n tweehonderd montages! Naast zijn meest 
bekende en iconische fotomontages zijn er boekomslagen te 
zien (die hij ontwierp voor onder anderen Kurt Tucholsky 
en Upton Sinclair), posters, toneelontwerpen, sculpturen 
en objecten uit zijn persoonlijke verzameling. De expositie is 
grotendeels chronologisch opgezet, beginnend bij zijn dada-
istische periode en samenwerking met George Grosz in de 
jaren twintig (Dada ist Gross und John ist sein Prophet, 1920), 

dan zijn antifascistische fotomontages uit de jaren dertig en 
veertig, en eindigend met zijn naoorlogse werk uit de DDR, 
waar hij tentoonstellingen voorbereidt en samenwerkt met 
geestverwanten als Hanns Eisler en Bertolt Brecht, maar 
politiek gezien in de luwte blijft.
 Heartfields werk laat zien dat kunst, in tegenstelling tot 
wat wel beweerd wordt, politiek gezien niet ‘ambigu’ hoeft 
te zijn. Wie of  wat zijn doelwit is, is duidelijk genoeg. Walter 
Benjamin, eveneens een vriend en geestverwant die het 
montageprincipe emuleerde voor zijn eigen teksten, schreef: 
‘De massa wil niet worden ‘onderricht’. Kennis kan ze alleen 
opnemen met een kleine shock, die de ervaring in het inner-
lijk vastnagelt.’ Afwisselend levert Heartfield die shock door 
middel van geweld, vervreemding of  humor. Het laatste bij-
voorbeeld in Stimme aus dem Sumpf (‘stem uit het moeras’, 
1936): een pad met het onderschrift: ‘Drieduizend jaar con-
sequente inteelt bewijst de superioriteit van mijn ras.’
 Zijn bekendste werken maakte Heartfield voor de voor-
pagina van de reeds genoemde Arbeiter-Illustrierte Zeitung, 
een communistisch tijdschrift voor arbeiders en werklozen; 
de beelden waren inderdaad bedoeld als wapens. Ze pone-
ren in een oogopslag het nauwe verband tussen kapitalisme 
en fascisme, zoals in de montage van Hitler die zijn karak-
teristieke saluut brengt, terwijl achter zijn rug een ban-
kier wat bankbiljetten in zijn opgeheven hand drukt; of  de 
‘röntgenfoto’ met de tekst: ‘Adolf  der Übermensch: schluckt 
Gold und redet Blech’ (‘blik praten’ wil zeggen: onzin verko-
pen). En hij toont hoe kapitalisme en fascisme tezamen wel 
moesten resulteren in oorlog: ‘Krieg und Leichen – die letzte 

Hoffnung der Reichen’, zoals de tekst luidt bij een beeld van 
een jakhals met cilinderhoed op het slagveld. Maar ook soci-
aaldemocraten, die de illusie koesterden het ‘kapitalo-fascis-
me’ te kunnen domesticeren, kregen ervanlangs. Want voor 
Heartfield was het zonneklaar: op een beeld met het hoofd-
gebouw van de Volkerenbond in Genève waarboven de nazi-
vlag wappert, zien we een aan een bajonet geregen duif  en 
de tekst: ‘Wo das Kapital lebt, kann der Frieden nicht leben.’ 
In dat opzicht was hij niet alleen artistiek maar ook politiek 
vooruitziend. Een werk van enkele jaren daarvoor, getiteld 
Das tote Parlament (1930), toont de lege Reichstagsbanken 
met de tekst ‘§48’ – de wetsparagraaf  die Hitler later zou 
inzetten om het parlement te ontbinden en per decreet te 
kunnen regeren.
 In treffend contrast met het shockkarakter van Heartfields 
montages staat het geduldige handwerk dat erin zat, en 
waar de tentoonstelling een mooi beeld van levert: zorg-
vuldig verzamelde knipsels, netjes uitgeknipte papieren 
figuurtjes, en een zelf  vervaardigd Ieperkruis van patroon-
hulzen (voor het boekomslag van Die heiligsten Güter van 
Ilja Ehrenburg). Het heeft iets aandoenlijks: je kan hem 
bijna zien zitten achter zijn bureau, in de weer met schaar 
en lijm, en een kwastje voor het retoucheren van de ran-
den. (Zijn kleinzoon herinnert zich in een interview dat 
Heartfield wel iets van een kind had, en dat zijn buitenhuis 
in Waldsieversdorf  vol stond met speelgoed.) Ook krijgen we, 
in de vorm van schetsen en proefafdrukken, een making of 
te zien van een boekomslag van Upton Sinclairs roman So 
macht man Dollars (de Duitse vertaling van Mountain City), 

John Heartfield, Ob Schwarz, ob Weiss – im Kampf  vereint!, 1931,  
fotomontage voor de Arbeiter-Illustrierte Zeitung 

© The Heartfield Community of  Heirs / VG Bild-Kunst, Bonn 2020, 
Akademie der Künste, Berlijn

John Heartfield, Montage voor het omslag van Als Rotarmist vor 
München. Reportage aus der Münchener Räterepublik van  

Erich Wollenberg, 1929
© The Heartfield Community of  Heirs / VG Bild-Kunst, Bonn 2020, 

Akademie der Künste, Berlijn

John Heartfield, Krieg und Leichen – Die letzte Hoffnung der Reichen, 1932, fotomontage voor de Arbeiter-Illustrierte Zeitung 
© The Heartfield Community of  Heirs / VG Bild-Kunst, Bonn 2020, Akademie der Künste, Berlijn

John Heartfield, Boekomslag, Freien Deutschen Kulturbunds, 1942 
© The Heartfield Community of  Heirs / VG Bild-Kunst, Bonn 2020, 

Akademie der Künste, Berlin
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waarop drie nette heren in een dollarteken klimmen; een 
montage waarvoor Heartfield eerst drie modellen op een 
bouwsteiger moest fotograferen. Mede dankzij Heartfields 
werk werden Sinclairs boeken in Duitsland beter verkocht 
dan in de Verenigde Staten, zijn thuisland.
 Het was niet alleen coronatijd, maar ook verkiezingsdag 
toen ik de tentoonstelling bezocht. Misschien trof  me daar-
door des te sterker de blijvende relevantie van Heartfields 
werk. Daar had ik de begeleidende exposities niet eens voor 
nodig gehad, al benaderen sommige van de getoonde car-
toons van Trik en van kunstenaarscollectief  Gorilla zijn 
visuele zeggingskracht. Wat opvalt in dit randprogramma is 
dat er weliswaar kritische en geëngageerde kunst over racis-
me, #metoo en ecologische destructie is, maar vrijwel geen 
werk dat expliciet antikapitalistisch is of  aan klassenstrijd 
refereert, toch het centrum van Heartfields werk. Hoe dan 
ook, die actualisering is overbodig omdat Heartfields beelden 
hun kracht hebben behouden, zelfs wanneer wij, in tegen-
stelling tot zijn tijdgenoten, misschien niet altijd alle perso-
nen en verwijzingen onmiddellijk kunnen plaatsen.
 Een voorbeeld van die tijdloosheid is het even krachtige als 
sobere Ob Schwartz, ob Weiss – im Kampf  vereint! (1931). We 
zien een witte en een zwarte arbeider met geheven vuisten, 
en daarbij het volgende puntdicht, vermoedelijk geschreven 
door Johns broer Wieland: ‘Ob schwarz, ob weiß – im Kampf  
vereint. Wir kennen nur eine Rasse, wir kennen alle nur 
einen Feind – die Ausbeutersklasse.’ Hoewel het de vraag is 
of  het voor de verkiezingsuitslag en de winst van extreem-
rechts veel had uitgemaakt, is het treurig dat deze tentoon-
stelling medio maart niet voor het grote publiek toegankelijk 
was.  Thijs Lijster

p John Heartfield. Fotografie plus dynamiet, tot 22 augustus in 
Museum de Fundatie, Blijmarkt 20, Zwolle.

Publicaties
Art of  the United States, 1750-2000. Primary Sources. 
Anthologieën zijn een moeilijk genre. Zeker wanneer het een 
breed onderwerp betreft. De samenstellers van het volume 
Art of  the United States, 1750-2000. Primary Sources moeten 
dan ook voor een schier onmogelijke taak hebben gestaan. 
Hoe vat je 250 jaar kunst en geschiedenis van een land ter 
grootte van een continent in één volume? Kun je wel recht 
en eer doen aan een verleden dat per definitie veel complexer 
en gelaagder is dan de geselecteerde bronnen ooit kunnen 
overbrengen? Hoe schenk je aandacht aan historische spe-
lers die in de bestaande, dominante narratieven nog geen 
plaats hebben gekregen? En kun je de erkende spelers van 
weleer moedwillig terzijde schuiven? In een tijd waarin pro-
cessen van canonisering stelselmatig bevraagd worden, 
getuigt het van enige durf  om een boek samen te stellen 
over de ontwikkelingen en lotgevallen van kunst en kun-
stenaars in de Verenigde Staten sinds het ontstaan in het 
midden van de achttiende eeuw. Op economisch, politiek en 
militair vlak groeide het land in tweeënhalve eeuw uit van 
een lappendeken van koloniale buitenposten tot een abso-
lute grootmacht in de tweede helft van de twintigste eeuw, 
en in datzelfde tijdvak ontwikkelde het zich van een cultu-
reel en artistiek ontwikkelingsgebied tot gidsland. Maar het 
geraakte in het midden van de negentiende eeuw ook ver-
wikkeld in een bloedige burgeroorlog tussen de Zuidelijke 
en de Noordelijke staten met als inzet de afschaffing van de 
slavernij – een tweespalt die zich nog altijd op gewelddadige 
manier manifesteert.   
 Art of  the United States, gemaakt in opdracht van de Terra 
Foundation for American Art, gaat deze kwesties niet uit 
de weg, integendeel. De samenstellers – de gereputeerde 
kunsthistorici John Davis en Michael Leja – laten verstaan 
dat dit boek geen verheerlijking wil zijn van ‘Amerikaanse 
kunst’, maar een blik wil bieden op de complexe historische, 
culturele en sociale contexten waarin kunst tot wasdom is 
gekomen in dit niet altijd even ‘verenigd’ land. De antholo-
gie brengt geen monolitisch narratief  over wat kunst over 
de eeuwen heen ‘Amerikaans’ maakt, maar laat zien hoe ze 
in een jonge democratie mee uitdrukking probeert te geven 
aan de identiteit van een natie, en later eveneens poogt 
een stem te geven aan historisch gemarginaliseerde groe-
pen. Terwijl de kunst er initieel de politieke en sociale elite 
bedient en representeert, zoekt ze al snel ook inspiratie in 
populaire en vernaculaire cultuur. 
 Zoals de ondertitel aangeeft, betreft het geen tekstboek 
pur sang, maar een volume dat verschillende type ‘primai-
re bronnen’ bijeenbrengt en contextualiseert. Elk van de 
chronologisch georganiseerde hoofdstukken bevat een 
selectie historische teksten – gaande van brieven, kunste-
naarsgeschriften en dagboeknotities tot interviews en kri-
tische essays. Voorafgegaan door een korte maar heldere 
situering van het tijdvak in een breder cultureel, politiek en 
sociaal perspectief, biedt elke selectie inzicht in de artistieke 
bekommernissen en debatten van die tijd. Het is veelbete-
kenend dat de titels van de hoofdstukken geen kunsthisto-
rische ontwikkelingen thematiseren, maar telkens recht-
streeks ontleend zijn aan het breder maatschappelijk kader. 
En toch werken ze vaak wonderwel in twee richtingen. Zo 
heeft de titel van het eerste hoofdstuk ‘Building Patronage 
and Institutions 1750-1830’ betrekking op de strijd voor 
zowel politiek als cultureel draagvlak die er in de jonge jaren 
van de Verenigde Staten gevoerd werd. Het valt verder op 
dat de samenstellers in de titulatuur elke vorm van natio-
nalistische zelfverheerlijking hebben geschuwd. De hoofd-
stukken gewijd aan de naoorlogse periode hebben titels als 
‘War and Cold War, Anxiety and Influence 1939-1960’ en 

‘Political Polarization, Counterculture and Reaction 1960-
1980’. Ze bevestigen niet langer de stelling dat Amerikaanse 
kunstenaars het roer van de Europese avant-garde overna-
men en de wereld veroverden, maar benadrukken het tur-
bulente karakter van die decennia in eigen land. Het beeld 
dat geschetst wordt, is niet enkel dat van internationaal suc-
ces en artistiek imperialisme, maar net zo goed van kunste-
naars die een positie moesten zoeken in een land verdeeld 
door raciaal geweld, culturele verschillen en economische 
ongelijkheid. 
 Elk hoofdstuk wordt aangevuld met een selectie van een 
zevental zorgvuldig besproken sleutelwerken uit de bewuste 
periode, waarbij telkens gepoogd is om een divers palet aan 
te reiken. Zo wordt er een meer dan verdienstelijke poging 
gedaan om de rol en het aandeel van zowel de inheemse als 
Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap in de bredere culture-
le en artistieke ontwikkeling van de Verenigde Staten te dui-
den en van voorbeelden te voorzien. Er is bovendien gezocht 
naar een meer gelijkwaardige verdeling op vlak van gender. 
Tekenend is de keuze voor het controversiële schilderij Penn’s 
Treaty with the Indians (1771-1772) van de Amerikaanse 
maar in London gevestigde Benjamin West als allereerste 
illustratie in het boek. Het schilderij verbeeldt het sluiten 
van het verdrag uit 1683 tussen het Lenni-Lenape volk en 
William Penn, de stichter van Pennsylvania, als een vrede-
volle uitwisseling tussen de inheemse Amerikanen en Britse 
quaker kolonisten, maar negeert daarmee de vele bloedige 
conflicten die zich nadien tussen beiden hebben voorge-
daan. De rol van kunst in een ontluikende natiestaat, zo 
geven de samenstellers al bij aanvang van het boek aan, is 
meerduidig en complex. Uit circa 1855 selecteerden ze een 
fotografisch portret van Frederick Douglass, een overtuigd 
abolitionist die zelf  aan de slavernij was ontsnapt. Douglass 
was een begenadigd en veelgevraagd spreker en wellicht 
een van de meest gefotografeerde Amerikanen in de negen-

tiende eeuw. Voor zijn portret verkoos hij fotografie boven 
elk ander medium, omdat hij zo de karikaturisering van 
Afrikaanse Amerikanen kon ontwijken. De aandacht voor 
diverse perspectieven wordt consequent doorgetrokken in de 
delen over de twintigste eeuw. Voor de jaren 1960 en 1970 
wordt niet enkel werk van usual suspects als Andy Warhol, 
Donald Judd, Roy Lichtenstein en Sol LeWitt getoond, maar 
ook van Romare Bearden, Eva Hesse en Adrian Piper. En in 
het hoofdstuk over de laatste twee decennia komen naast 
Cindy Sherman, Martha Rosler, Hans Haacke en Robert 
Mapplethorpe, ook kunstenaars als Maya Lin, Jean-Michel 
Basquiat, David Hammons, Coco Fusco, Fred Wilson en 
Kara Walker aan bod.  
 Aan het eind van het boek plaatsten de samenstellers 
een rijkelijk geannoteerde tijdslijn met zowel nationale als 
internationale gebeurtenissen. Voor historici is het histo-
risch relaas wellicht te schetsmatig en voor kunsthistorici de 
selectie kunstenaars te smal, maar voor een publiek dat wil 
kennismaken met de bredere historische ontwikkeling van 
kunst in de Verenigde Staten, biedt Art of  the United States, 
1750-2000. Primary Sources een rijk geschakeerd en genu-
anceerd perspectief. Wouter Davidts

p John Davis en Michael Leja, Art of  the United States, 1750-
2000. Primary Sources, Chicago/Illinois, Terra Foundation 
for American Art, 2020, ISBN 9780932171689.

James Elkins. The End of  Diversity in Art Historical 
Writing. De titel van het nieuwe boek van James Elkins 
(1955) is aangenaam polemisch en lapidair, zeker in com-
binatie met de ondertitel North Atlantic Art History and its 
Alternatives. De thesis is eenvoudig: hoewel er steeds meer 
onderwerpen beschikbaar zijn voor kunsthistorici, hoewel 
er steeds meer kunsthistorici zijn, waar ook ter wereld, en 
hoewel de discipline zich de voorbije decennia met opvallen-
de grootmoedigheid interesseert voor de meest diverse prak-
tijken, toch schrijven al die geschiedkundigen op dezelfde 
manier – zo helder mogelijk, onpersoonlijk, en in duidelijk 
ingeleide en gestructureerde teksten. Elkins gaat nog ver-
der: vergelijkingen met literatuurwetenschap, journalistiek 
en antropologie maken ‘het moeilijk te vermijden depressief  
te worden over de toenemende wereldwijde uniformiteit van 
de kunsten en de menswetenschappen’.
 Om maar meteen de jij-bak op tafel te gooien: het is niet 
zo dat Elkins in dit boek de kunsthistorische schriftuur naar 
nieuwe hoogten brengt, of  dat zijn tekst een literair predi-
caat zou beogen of  verdienen. Hij houdt zich netjes aan de 
regels van het academisch en peer-reviewed schrijven, en is 
daar zo transparant mogelijk over – de opmerkingen van zijn 
peers op eerdere versies worden zelfs in de tekst benoemd en 
becommentarieerd. Tijdens de boekvoorstelling in februari, 
te zien op YouTube, sprak Elkins de vrees uit dat kunsthisto-
rici enkel nog schrijven door voortdurend te anticiperen op 
reacties van collega’s, wat nefast is voor de avontuurlijkheid 
van de kunstgeschiedenis. Het is een praktijk waarvan hij 
zelf  de grenzen heeft verlegd: sommige hoofdstukken zijn 
live geschreven, online, zodat iedereen commentaar kon 
geven. Nog even en academische tijdschriften kunnen het 
als een lintje op hun digitale cover spelden: live peer review.
 The End of  Diversity in Art Historical Writing is een taai en 
vaak ook saai boek. Vele pagina’s zijn gevuld met haarklo-
verijen die het academische bedrijf  betreffen, zoals wanneer 
Elkins probeert de verschillen helder te krijgen tussen ‘de 
studie van de kunstgeschiedenis van de wereld’, ‘de studie 
van de globale kunstgeschiedenis’, ‘de studie van het schrij-
ven van de kunstgeschiedenis van de wereld’ en ‘de studie 

Benjamin West, Penn's Treaty with the Indians, 1771-1772
Pennsylvania Academy of  the Fine Arts, Gift of  Mrs. Sarah Harrison (The Joseph Harrison, Jr. Collection)

Onbekend, Frederick Douglass, ca. 1855
The Metropolitan Museum of  Art, New York, NY. The Rubel Collection,  

Gift of  William Rubel, 2001
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van het schrijven van de globale kunstgeschiedenis’. Om 
zijn onderzoek te voltrekken heeft hij naar eigen zeggen (en 
in alle bescheidenheid, want ‘sommige curatoren, verza-
melaars en kunstenaars reizen meer’) 76 landen bezocht, 
om te spreken met honderden kunsthistorici, die allemaal 
bij naam worden genoemd; grote delen van dit boek zijn 
geschreven in luchthavens en op vliegtuigen. (In België en 
Nederland is hij, trouwens, nog niet langs geweest.) Is dit 
een nieuwe vorm van de ontdekkingsreis? Kunsthistorisch 
toerisme? Een zoölogie van de eigen discipline? Zal Elkins, 
als expert in de ‘wereldkunstgeschiedenis’, binnenkort van 
zijn troon gestoten worden zodra er iemand de staat van de 
kunstgeschiedenis is gaan peilen in 77 landen?
 De voornaamste conclusie van al die reizen is dus de ver-
schraling en de uniformisering van de kunstgeschiedenis als 
tekst. In het hoofdstuk ‘Reasons why escape is not possible’ 
zegt Elkins dat hij het onmogelijk acht voor kunsthistorici 
om ‘te ontsnappen aan de modernistische conceptualiserin-
gen of  Noord-Atlantische opvattingen over de geschiedenis 
van de kunst’. Hoewel hij letterlijk stelt dat de vele colle-
ga’s die hij gesproken heeft het daar absoluut niet mee eens 
zijn, acht hij één tijdschrift verantwoordelijk: October, in 
1976 in het leven geroepen door Rosalind Krauss, Annette 
Michelson en Jeremy Gilbert-Rolfe. In een belachelijk een-
voudig cirkeldiagram plaatst hij October in het centrum van 
de ‘kunstgeschiedenis’, met als toevoeging: ‘especially the 
first ten years’. October werd echter opgericht als een tijd-
schrift voor kunstkritiek, en bovendien werden al vanaf  de 
eerste nummers ook gedichten, filmscripts en kunstenaars-
teksten gepubliceerd. Wat de zaak helemaal absurd maakt, 
is dat Elkins in een ander hoofdstuk niet zozeer de pioniers-
jaren van October als wel Art Since 1900 met de vinger wijst, 
het overzichtswerk dat de protagonisten van dat tijdschrift 
in 2004 publiceerden – en dat toch veeleer als een graf-
steen voor een aanpak beschouwd kan worden, dan als een 
molensteen om de nek van actuele historici over de hele 
wereld. Het ‘grote verhaal’ van October, gebaseerd op bitte-
re ontgoocheling in de emancipatiebeweging van de jaren 
zestig en resulterend in nostalgie naar de avant-garde van 
de vroege twintigste eeuw, is een veralgemening die niet 
belet dat bijvoorbeeld het oeuvre van Krauss danig verschilt 
van dat van Buchloh of  Foster. Bovendien gaat het om een 
narratief  dat het hart van jonge geglobaliseerde (en geënga-
geerde) kunsthistorici niet bepaald sneller zal doen slaan. En 
tot slot drijft Elkins met dit portret van een generatie en van 
een tijdschrift, wel erg ver af  van zijn initiële uitgangspunt – 
de vorm en de schriftuur van de kunstgeschiedenis, veeleer 
dan ideologieën of  interpretatieschema’s – of  doet hij alles-
zins geen moeite om vorm en inhoud op elkaar te betrekken. 
Wat dat betreft had hij er beter aan gedaan een van zijn vele 
vorige boeken nog eens ter hand te nemen: Our Beautiful, 
Dry, and Distant Texts. Art History as Writing uit 1997, waar-
in wel degelijk teksten echt worden gelezen en geanalyseerd, 
zodat het ook expliciet over kunst gaat, in plaats van over 
academische geplogendheden en institutionele machtsver-
houdingen in de Verenigde Staten.
 Aan het eind van zijn boek haalt Elkins een paradox aan: 
de discipline blijft gefascineerd avontuurlijke en semiliterai-
re auteurs citeren zoals Derrida, Barthes, Benjamin en Carl 
Einstein, maar dan wel in ‘algemene, veilige en conventione-
le teksten’. Is dat echt zo opvallend? De ideeën van Benjamin 
zijn vrij makkelijk te verwerken in een officieel kunst-
historisch discours, terwijl zijn geconcentreerde manier 
van essayeren zich niet echt tot wetenschapscommuni-
catie leent. Dat was honderd jaar geleden ook al zo, toen 
Benjamins moeilijke en dicht geweven Habilitationsschrift 
door de universiteit van Frankfurt als onleesbaar werd 
geweigerd. De kunstgeschiedenis is, vooral op vormelijk 

vlak, altijd al een academische discipline geweest. Natuurlijk 
is de vrees die ten grondslag ligt aan het boek van Elkins 
terecht: de rationalisering van de geesteswetenschappen 
zet zich voort, en evaluatieprocedures en benoemingscom-
missies vallen terug op wat bekend is, op wat zich confor-
meert en laat controleren, en zo transparant mogelijk laat 
beoordelen. Maar toch vergist hij zich van vijand: het zijn 
overwegend kwantitatieve modellen, op grote schaal geïm-
porteerd uit de exacte wetenschappen, die daarvoor verant-
woordelijk zijn, en die, hoe aanvaard en alomtegenwoordig 
ook, nog steeds haaks staan op alles wat kunstgeschiedenis 
zou kunnen en moeten zijn. Het voortdurende turven van 
namen, landen en auteurs, en de ellenlange lijstjes die door-
heen dit boek opduiken, zijn uiteindelijk ook een symptoom 
van dat neopositivisme – van de geestdodende overtuiging 
dat je enkel met getallen de waarheid kan benaderen, wan-
neer je bijvoorbeeld de maat van je eigen discipline wenst te 
nemen. Het is maar een van de vele contradicties in dit boek 
die aantonen dat de kunstgeschiedenis zich vooralsnog niet 
laat samenvatten. Christophe Van Gerrewey

p James Elkins, The End of  Diversity in Art Historical Writing. 
North Atlantic Art History and its Alternatives, Berlijn/Boston, 
Walter de Gruyter, 2021, ISBN 9783110681109.

Nieuws
Nieuw Delfts kunstcentrum Radius opent in 2022. 
Aan de Delftse watertoren worden het voormalige pomphuis 
en waterbassin verbouwd tot een ondergrondse tentoonstel-
lingsruimte bestaande uit een gangenstelsel van vijfhonderd 
vierkante meter. Radius, centrum voor hedendaagse kunst, 
zal in 2022 de deuren openen. Het bovengelegen gedeel-
te van het pomphuis en de aangrenzende tuin krijgen een 
horecafunctie, afgestemd op de esthetiek en waarden van 
de nieuwe instelling. Radius zal kunst presenteren die zich 
begeeft op het snijvlak van wetenschap, ecologie en (leef)
klimaat, in de overtuiging dat kunstenaars een essentiële 
rol spelen bij het identificeren, bekritiseren en vormgeven 
van het verhaal rond klimaat en ecologisch verval. Naast 
tentoonstellingen wordt een educatief  publieksprogram-
ma uitgebouwd met lezingen, performances, vertoningen, 
workshops en seminars. (radius-cca.org)

Kunsthal Extra City heropend in voormalige domini-
caner kerk. In het weekend van 7 mei heeft Kunsthal Extra 
City haar nieuwe ruimte geopend aan de Provinciestraat in 
Antwerpen. Een voormalige dominicaner kerk en kapel zijn 
omgebouwd tot tentoonstellingsruimte voor hedendaagse 
beeldende kunst. In de kerk loopt de groepstentoonstelling 
Radically Naive / Naively Radical, samengesteld door de nieu-
we artistiek coördinator Joachim Naudts. In de kapel staat 
de eerste Belgische solotentoonstelling van multidisciplinair 
kunstenaar Michèle Magema geprogrammeerd. In het kader 
van het project Periphery creëren vijf  kunstenaars en een 
kunstenaarsduo nieuw, semipermanent werk in de periferie 
van de kerk en kapel. (extracitykunsthal.org)

Karrabing Film Collective wint prijs van het Eye Film-
museum. Het Australische Karrabing Film Collective heeft 
de Eye Art & Film Prize 2021 ontvangen. Aan de prijs is 
een bedrag verbonden van ruim 29.000 euro. Het prij-
zengeld zal onder andere gebruikt worden om The Family 
af  te ronden, een multidisciplinair kunstproject, waar een 
zestigtal internationale kunstenaars – onder wie Olafur 
Eliasson, Brian Eno en Vivienne Westwood – aan meewer-
ken, gericht op het ontwikkelen van milieucampagnes. 
Het werk zal later in Eye getoond worden. Eerdere films en 
installaties van Karrabing waren al te zien in Tate Modern, 
Centre Pompidou en MoMA PS1, en op biënnales in Jakarta, 
Gwangju, Shanghai en Sydney. Het collectief  werd in 2008 
opgericht en bestaat uit oorspronkelijke bewoners van de 
Northern Territories van Australië. In hun werk koppelen 
ze feiten uit het dagelijkse leven aan verhalen van hun voor-
ouders. De Eye Art & Film Prize is een samenwerking tus-
sen Eye en het Paddy and Joan Leigh Fermor Arts Fund. De 
jaarlijkse kunstprijs, die in 2015 werd opgericht, is bedoeld 
voor het maken van nieuw werk, voor kunstenaars die zich 
op het grensvlak tussen kunst en film begeven, hetzij qua 
onderwerp, hetzij qua vorm. (eyefilm.nl)

Wissels
Het Nieuwe Instituut benoemt Aric Chen tot algemeen 
en artistiek directeur. De Amerikaanse curator, schrijver 
en docent Aric Chen (1974) volgt Guus Beumer, die acht 
jaar aan het roer heeft gestaan, op als algemeen en artistiek 
directeur van Het Nieuwe Instituut. Chen is oprichter-di-
recteur van het Curatorial Lab van het College of  Design & 
Innovation aan de Tongji University in Shanghai. Daarnaast 
is hij Curatorial Director van de Design Miamibeurzen in 
Basel, Zwitserland en Miami Beach in de Verenigde Staten. 
In die hoedanigheid ontwikkelde hij tentoonstellingen over 
post-nature-design en Amerikaanse identiteiten. Van 2012 
tot 2019 was Chen de eerste Lead Curator voor Design en 
Architecture en later Curator At Large bij M+, een 65.000 
vierkante meter groot museum voor beeldcultuur, ontwor-
pen door Herzog & de Meuron, dat dit jaar opent in West 
Kowloon Culture District in Hongkong. Chen had de leiding 
over het design- en architectuurteam van het museum en 
was verantwoordelijk voor het programma en de permanen-
te collectie. Hij ging over de aankoop van bijna tweeduizend 
voorwerpen en twintigduizend archiefstukken, zoals het 
interieur en de façade van Shiro Kuramata’s Kiyotomo sus-
hibar (1988, Tokyo) en het archief  van Archigram. In 2011-
2012 gaf  Chen als eerste Creative Director een nieuw elan 
aan de Beijing Design Week. Hij maakte daarnaast deel uit 
van diverse besturen, adviesraden en jury’s en was adviseur 
van de UABB Shenzhen Bi-City Biennale, de Gwangju Design 

Fischli & Weiss, Airports, 1990
Edition Patrick Frey, 1990

Dominicaner kerk aan de Provinciestraat in Antwerpen, voor de verbou-
wing door Kunsthal Extra City

Foto Stijn Bollaert

Ondergrondse tentoonstellingsruimte Radius
Foto Amy van Leiden
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ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA PUBLICATIONS ROMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biennale, de Cooper-Hewitt Design Triennial (New York) en 
de London Design Biennial. In 2016 verscheen zijn boek 
Brazil Modern. Hij werkte eerder als journalist en criticus 
in New York, en publiceerde in onder andere The New York 
Times, Metropolis, Architectural Record, Wallpaper* en Fantastic 
Man. Als redacteur droeg hij bij aan tijdschriften als Dutch, 
Surface, I.D. en Fast Company. (hetnieuweinstituut.nl)

Vincent van Velsen wordt conservator Fotografie bij 
Stedelijk. Vincent van Velsen (1987) krijgt als conserva-
tor Fotografie een van de kerncollecties van het Stedelijk 
Museum Amsterdam onder zijn hoede, die meer dan 
twaalfduizend werken omvat. De kritische visie die Van 
Velsen ontwikkelde als curator en schrijver moet bijdragen 
tot een nieuw beleid op het vlak van collectie, onderzoek 
en tentoonstellingen. Van Velsen was onder meer curator 
van Sammy Baloji. A Blueprint for Toads and Snakes (Framer 
Framed, 2018), de groepstentoonstelling Even if  it’s Jazz or 
the Quiet Storm (in samenwerking met Dan Walwin, Nest, 
2018) en No You Won’t Be Naming No Buildings After Me 
(Tent, 2019). Hij was betrokken bij sonsbeek2020→2024, 
werkt momenteel aan een tentoonstelling bij Kunstfort bij 
Vijfhuizen en cureert samen met Simon(e) van Saarloos 
Chapter 4OUR in Het Hem. Van Velsen is daarnaast redac-
teur bij Metropolis M. (stedelijk.nl)

Alexandra Landré en Bas Mulder vormen nieuwe 
directie van Stroom Den Haag. De tweekoppige direc-
tie, die directeur Arno van Roosmalen opvolgt, moet het 
Haagse kunstcentrum een nieuwe richting op sturen. De 
instelling beoogt het uitgebouwde beleid desondanks voort 
te zetten, dat zicht kenmerkt door aandacht voor de rela-
tie tussen kunst en maatschappij, een nadrukkelijke balans 
tussen inhoudelijke thema’s en ethische vragen, en door 
een sterke band met de lokale gemeenschap, onder ande-
re door de ondersteuning van Haagse kunst en kunste-
naars. Artistiek leider Alexandra Landré is kunsthistorica 
en curator hedendaagse beeldende kunst, met een focus 
op projecten met innovatieve vormen van cocreatie en 
publieksparticipatie. Tot 2020 was ze artistiek directeur 
van Kunstvereniging Diepenheim waar ze onder meer ver-
antwoordelijk was voor Disconnection (2019-2020), Between 
Grace and Fury met Matea Bakula (2018), en Yes & No met 
Lucas Lenglet (2016). Als curator werkte ze verder samen 
met Synch Festival, Athene (GR), Kunsthalle Muenster (DE) 
en Kunsthalle Wien (A) en ze was als docent critical inquiry 
verbonden aan de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten Den Haag. Ze treedt op als adviseur voor onder 
meer de Cultuurraad Eindhoven, gemeente Alkmaar en 
CBK Rotterdam. Zakelijk directeur Bas Mulder is sinds 2000 
aan de instelling verbonden en was reeds verantwoordelijk 
voor het financieel beheer, de algemene organisatie en het 
archief. (stroom.nl)

Sue-an van der Zijpp wordt nieuwe conservator 
Toegepaste Kunst en Vormgeving bij Boijmans. Sue-
an van der Zijpp (1971) volgt op 1 juli bij Museum Boijmans 
Van Beuningen Mienke Simon Thomas op, die sinds 1993 
de afdeling Toegepaste Kunst en Vormgeving leidde. Naast 
het beheer van de collectie, van middeleeuws aardewerk tot 
en met creaties van Viktor & Rolf, omvat de functie ook de 
ontwikkeling van tentoonstellingen. Van der Zijpp werkte 
eerder als conservator hedendaagse kunst, design en mode 
voor het Groninger Museum. Ze maakte tentoonstellin-
gen met onder anderen Yin Xiuzhen, Gabriel Lester, Jake & 
Dinos Chapman en Ai WeiWei. Met Marga Weimans maak-
te ze de expositie Fashion House en het gelijknamige boek. 
Daarnaast was Van der Zijpp medeverantwoordelijk voor 
een programma van internationaal reizende tentoonstel-
lingen, waaronder een tour van Joris Laarman en Iris van 
Herpen die onder andere naar The Cooper Hewitt in New 
York, het High Museum in Atlanta en het Design Museum 
in Holon reisde. Van der Zijpp studeerde kunst- en architec-
tuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, volgde 
een Post Experience Programme in History of  Fashion and 
Design aan de Royal College of  Art in Londen, en studeer-
de Philosophy of  Technology aan de Universiteit Twente.  
(boijmans.nl)

Art on Paper stelt nieuwe artistieke leiding aan. 
Charlotte Crevits (1990) en Joost Declercq (1955) vormen 
de nieuwe artistieke directie van Art on Paper, de interna-
tionale beurs voor hedendaagse tekenkunst in Brussel. Zij 
zetten de missie van de beurs voort om de ondergeschik-
te positie van tekenkunst ten opzichte van andere media 
te corrigeren door het een eigen platform te bieden en 

het belang van tekenen in de artistieke praktijk te onder-
strepen. Kunsthistorica Crevits is sinds januari curator bij 
Cc Strombeek. Ze werkte de voorbije jaren als curator bij 
Museum Dhondt-Dhaenens, en als onafhankelijk curator bij 
Camden Arts Centre, Chisenhale Gallery en S.M.A.K. Joost 
Declercq was van 1986 tot 1992 galeriehouder en werkte 
vervolgens voor instellingen als de Hans Hartung Stichting, 
de Anna-Eva Bergman Stichting en de Koning Boudewijn 
Stichting. Van 2004 tot 2020 was hij directeur van Museum 
Dhondt-Dhaenens. Momenteel is hij zelfstandig cultureel 
consulent voor private instellingen. (artonpaper.be)

Lezingen
Symposium over museale depots. Op do 28 mei, van 
15u tot 18u, organiseert Museum Boijmans Van Beuningen 
samen met Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) het 
online symposium Opening Up! Collection Centre Strategies 
over internationale ontwikkelingen op het gebied van 
museale depots. De collectie van Boijmans Van Beuningen 
(ruim 151.000 kunstwerken) zal vanaf  het najaar publiek 
toegankelijk worden gemaakt in Depot Boijmans Van 
Beuningen. Nederland heeft met de opening van het kunst-
depot een primeur, maar staat niet alleen in deze nieuwe 
opvattingen over het bewaren en het openbaar maken van 
museumcollecties. Zes binnen- en buitenlandse sprekers uit 
de museumwereld, onder wie museumdirecteur Sjarel Ex, 
geven lezingen en gaan in gesprek over deze ontwikkelin-
gen. (boijmans.nl)

Archipellezingen. Do 3 juni om 20u is de nieuwe datum 
voor de uitgestelde lezing met architectenbureau Sugiberry 
& Schenk Hattori, naar aanleiding van de tentoonstelling 
Meaning / Translations in het Vlaams Architectuur instituut 
over het transponeren van verbeelding tussen de culturele 
context van Japan enerzijds en Vlaanderen anderzijds. Do 
17 juni om 20u behandelt Landschapsbureau Lame inno-
vatieve concepten voor de publieke ruimte. (archipelvzw.be)

Zilveren Opening Depot Boijmans Van Beuningen, september 2020
Foto’s Aad Hoogendoorn

Sugiberry & Schenk Hattori, Toegangspaviljoen Palingbeek, 2020
Foto Michiel De Cleene
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Tentoonstellingsagenda
Adverteerders van De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgeno-
men. Opname van andere initiatieven gebeurt via een steunabonne-
ment (€ 60) voor zes vermeldingen of een abonnement (€ 30) voor 
een eenmalige vermelding.

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

België
Aalst

Netwerk Aalst
❑ ‘Citoyenne Reprise’ – Jeremiah Day 
[tot 25/7] 
❑ ‘Nuido. De Weg van Borduren’ – 
Maaike Van den Abbeele [22/5 tot 13/6]

Antwerpen

Art gallery De Wael 15
❑ ‘Slow Colours Fast Show’ – Charlie De 
Voet [tot 13/6] ❑ ‘Arranged Fragments’ 
– Stefan Annerel [19/6 tot 18/7] 

Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
❑ ‘Brick Sculptures’ – Per Kirkeby [tot 
1/9] ❑ ‘Group exhibition: Silence & 
Space’ [tot 29/5] ❑ Otto Boll [tot 12/6] 
❑ ‘Les Belles Idées reçues’ – Angel 
Vergara [tot 14/7] 

deSingel Internationale Kunstcampus
❑ ‘Future Plans 1970-2020’ – Luc Deleu 
& T.O.P. office [tot 19/9] 
❑ ‘Unfolding the Archives #3: Claire 
Bataille & Paul ibens’ [19/5 tot 29/8] 

Eva Steynen.Deviation(s)
❑ Jan Verbruggen [tot 10/7] 

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

FRED & FERRY
❑ Leyla Aydoslu [tot 19/6] 
❑ ‘Terms Of Conditions (Book launch)’ 
– Karina Beumer [29/5 tot 19/6] 

Galerie Annette De Keyser
❑ ‘connect – disconnect – reconnect’ – 
Nassermann [tot 19/6] 
❑ ‘Resonance Room 7’ – Robert Cash, 
Nassermann, Oliviero Rainaldi Francesco 
Russo, ManfreDu Schu, Mariëlle Soons, 
Lotte Vanhamel [tot 19/6]

Galerie Annie Gentils
❑ ‘35 Synonyms for ‘Hammered Into’, A 
Family Pack of Yokes, one Puddle, one 
Drink, and a Firm Promise of Future 
Schemes’ – Stefaan Dheedene [tot 11/7] 

Galerie Micheline Szwajcer
❑ ‘Dépression à Dortmund’ – Jos de 
Gruyter & Harald Thys [tot 29/5] 
❑ ‘Paintings’ [3/6 tot 30/7] 

Keteleer Gallery
❑ ‘Keteleer Brasschaat: Basajaun in 
Bremdonck’ – Javier Pérez [tot 29/8] 
❑ ‘Jenseits der vierten Wand’ – 
Benjamin Moravec [tot 27/6] 
❑ ‘Red and Blue Barricade, 2017’ – Luc 
Deleu & T.O.P. office [tot 27/6] 

Kunsthal Extra City
❑ ‘Periphery’ – Meryem Bayram, 
CMMC, Maëlle Dufour, Mekhitar 
Garabedian, Geert Goiris, Imge Özbilge 
[tot 8/5/2022] ❑ ‘Watermarks, silent 
traces’ – Michèle Magema [tot 11/7] 
❑ ‘Radically Naive / Naively Radical’ – 
Helga Davis & Anouk De Clercq, Egon 
Van Herreweghe, Gert Verhoeven, 
Katarina Zdjelar, Seyni Awa Camara, 
Léonard Pongo... [tot 10/10] 

LLS Paleis
❑ ‘freizeit’ – Manfred Pernice [tot 20/6] 

M HKA
❑ ‘Archiefpresentatie: T.O.P. office’ [tot 
25/5] ❑ ‘Contact Mood Share’ – Hanne 
Lippard [tot 2/1/2022] ❑ ‘A Constant of 
Feelings – Een programma van 
audiowerken geselecteerd door Hanne 
Lippard’ [tot 13/6] ❑ ‘Een non-u-
mentale geschiedenis van het M HKA. 
Deel 1: Stichting Gordon Matta-Clark’ 
[tot 29/8] ❑ ‘Thirty Plumbers in the 
Belly’ – Jumana Manna [tot 29/8] 
❑ ‘Ik zie je morgen’ – Andrew Webb 
[tot 29/8] ❑ ‘Lothar Wolleh – Intuition! 
Interaction!’ [tot 30/5] ❑ ‘Poëzie en 
protest – Het tijdschrift Lotta Poetica 
(1971-1975) ‘ [tot 29/8] ❑ ‘Vandaag zal 
eindigen’ – Shilpa Gupta [21/5 tot 12/9] 

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

Middelheimmuseum
❑ ‘Congoville. Hedendaagse kunstenaars 
bewandelen koloniale sporen’ – Jean 
Katambayi, Pascale Marthine Tayou, 
Zahia Rahmani, Sammy Baloji, KinAct 
collective... [29/5 tot 3/10] 

Museum Mayer van den Bergh
❑ ‘The Madonna meets Mad Meg. 
KMSKA masterpieces’ [tot 9/1/2022] 

Museumstraat 25
❑ ‘First Date’ – Lisse Declercq & 
Tramaine de Senna [tot 31/5] 

Otty Park
❑ ‘STONES, STICKS AND SAND’ – Els 
Dietvorst [27/5 tot 26/6] 

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

valerie_traan gallery
❑ ‘OK’ – Frederic Geurts en John Van 
Oers [tot 12/6] ❑ ‘Variations in earth. 
On the metamorphosis of earth to object.’ 
– Unfold, Thomas Lommée / Het 
Leemniscaat, Destroyers/Builders, Cinzia 
Maria Romanin... [17/6 tot 17/7] 

Zeno X Gallery
❑ ‘Focus on: Pélagie Gbaguidi’ [tot 
26/6] ❑ ‘Group presentation’ – Kees 
Goudzwaard, Mark Manders, Philip 
Metten & Luc Tuymans [tot 26/6] 
❑ ‘Seconds’ – Luc Tuymans [tot 26/6] 

Zuiderpershuis
❑ ‘The Conscious Effort Fort’ – David 
Bergé, Asli Çiçek, Ioana Mandrescu, 
Aemilia Papaphilippou [20/5 – 15-21u] 
[22/05 – 13-20u]  [23/05 – 13-19u] 

Asse

Galerie De Ziener
❑ ‘Volle – Leegte / Wit – Gekleurd’ – 
Bart De Zutter [30/5 tot 4/7] 

Brugge

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

Sint-Janshospitaal
❑ ‘SEADS – Space Ecologies Art & 
Design’ [25/6 tot 29/8] 

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

Volkskundemuseum Brugge
❑ ‘Mind the artist: Pieter Chanterie’ [tot 
13/6]

Brussel

ADAM – Brussels Design Museum
❑ ‘Standing Stones’ – Eleni Petaloti en 
Leonidas Trampoukis [tot 29/8] 
❑ ‘Belgisch Design Belge’ [tot 3/10] 
❑ ‘Chaise. Stoel. Chair. Defining Design’ 
[tot 29/8] 

ARGOS centrum voor audiovisuele 
kunsten
❑ ‘Activating Captions – ARGOS website 
+ ARGOS window display’ [tot 8/6] 
❑ ‘Activating Captions: Shannon 
Finnegan’ [tot 8/6] 

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

Boghossian Stichting – Villa Empain
❑ ‘Icônes’ [tot 24/10] 

Botanique
❑ ‘Home game’ – Memymom [27/5 tot 
1/8] ❑ ‘Là où se trouve la forêt’ – Élise 
Peroi [27/5 tot 11/7] 

BOZAR 
❑ ‘Horta Horizons. Outdoor-installatie 
van landschapsarchitect Bas Smets’ [tot 
30/6] ❑ ‘Spinoza Car’ – Thomas 
Hirschhorn [tot 30/5] ❑ Roger Raveel 
(1921-2013) [tot 21/7] ❑ ‘Culture at 
Work Africa. Digitale multimedia-
presentatie & Grafische Wandkaart’ [tot 
12/7] ❑ ‘HerMAP Art Projects. 12 
Europese en Iraanse artiesten duiken in 
het levende erfgoed van Iran’ [tot 6/6] 
❑ ‘Tuinkamer’ – Anne Daems [tot 31/10] 
❑ ‘Architecture Sculptures’ – Jacques 
Moeschal [19/5 tot 21/7] 
❑ ‘Order Of Operations. Kunst + 
Wiskunde’ [4/6 tot 11/7] 

CENTRALE for contemporary art
❑ ‘ Danger… it’s what you run away from’ 
– Yvonne De Grazia [tot 6/6] ❑ ‘BXL 
UNIVERSEL II : multipli.city’ [tot 12/9] 
❑ ‘Deuxième saison’ – Lucas Castel & 
Mathilde Mahoudeau [17/6 tot 12/9] 

Cinematek
❑ ‘Fernand Schirren. Le pianiste 
accompagnateur de films muets ‘ 
[Nocturnes: 10/6 (op inschrijving) – 
gratis tot 31/8 – info: 02/551 19 00]

CLEARING
❑ ‘Hues’ – Hugh Hayden [tot 5/6] 
❑ ‘Superamas – group exhibition’ [tot 5/6] 
❑ ‘Extra Sweet Harony’ – Loïc Raguénès 
[10/6 tot 17/7] 

Contretype
❑ ‘La part visible’ – Nathalie Amand [tot 
30/5] ❑ ‘Albert Dadas’ – Philippe 
Herbet [tot 30/5] ❑ ‘The end of a line’ 
– Charif Benhelima [9/6 tot 12/9] 
❑ ‘Rémanence’ – Yves Piedboeuf [9/6 
tot 12/9] 

Etablissement d’en face projects
❑ ‘Arnault Mark Rihanna’ – Christophe 
de Rohan Chabot [tot 30/5] 

Fondation A Stichting
❑ ‘L’Amérique Latine Éraflée’ [tot 27/6] 

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

Galerie Greta Meert
❑ ‘Not this time’ – James White [tot 
19/6] ❑ ‘La Cariatide à l’urne’ – Didier 
Vermeiren [tot 19/6] 

Hopstreet
❑ ‘Pars Pro Toto’ – Johan De Wilde 
[30/5 tot 10/7] 

Husk Gallery
❑ ‘Effleurements’ – Pascale Lorge [tot 
6/6] 

iMAL
❑ ‘SUB – An immersive environment by 
Kurt Hentschläger’ [tot 23/5] 

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
❑ ‘Les Orages’ – Cathy Coëz, Simon 
Deppierraz, Mounir Fatmi, Bernard 
Gigounon Michel Lorand, Obi Okigbo, 
Gwendoline Robin, Jonathan Sullam [tot 
19/6] 

Jan Mot
❑ ‘The invisible index’ – Joachim 
Koester [tot 29/5] ❑ David Lamelas, Ian 
Wilson [5/6 tot 24/7] 

Joods Museum van België
❑ ‘Ellis Island’ – Armando Andrade 
Tudela, Miriam Cahn, Latifa Echakhch, 
Naama Tsabar, Lawrence Weiner... [tot 
29/8] ❑ ‘Something is happening ‘ – 
Mathieu Pernot [19/5 tot 19/9] 

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

La Loge
❑ ‘Reclaiming Places’ – Marwa Arsanios, 
Marjolijn Dijkman, Laura Huertas Millán, 
Joar Nango, Otobong Nkanga [tot 3/7] 

Maison des Arts
❑ ‘We can make rain but no one came to 
ask’ – Walid Raad [tot 30/5] 

Mendes Wood DM
❑ ‘Outros Ofícios’ – Antonio Obá [tot 6/6] 
❑ Michael Dean [12/6 tot 14/8] 
❑ ‘Consequential Landscape’ – Mimi 
Lauter [12/6 tot 14/8] 

PILAR
❑ ‘The invisible worm that flies in the 
night in the howling storm’ – Nina Van 
denbempt, Bart Lescrève, Juan Pablo 
Plazas [tot 6/6] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
❑ ‘Regenerate’ – Marie Zolamian, 
Carlos Caballero, Sandrine Morgante, 
Camille Picquot, Tom Hallet... [tot 15/8] 
❑ ‘The Ultimate Kiss’ – Jacqueline de 
Jong [tot 15/8] 

Xavier Hufkens
❑ ‘Géométries colorées’ – Daniel Buren 
[tot 22/5] ❑ Lesley Vance [27/5 tot 26/6] 
❑ Cathy Wilkes [3/6 tot 24/7] 

Charleroi

BPS 22
❑ ‘Danser sur les missiles’ – Margaret 
Harrison [tot 23/5] ❑ ‘Des Fous qui 
seront des classiques’ – RUPTZ 
(1975-1977) [tot 23/5] ❑ ‘Merci 
Facteur! Mail Art #2’ – Eric Adam & 
Bernard Boigelot [tot 23/5] 
❑ ‘Perftoran’ – Petr Davydtchenko [tot 
23/5] 

Musée de la Photographie
❑ ‘I am not seen’ – Aurore Dal Mas 
[29/5 tot 19/9] ❑ ‘18e Prix national 
Photographie Ouverte’ [29/5 tot 19/9] 
❑ ‘NOOR / PULSE’ – Nina Berman, 
Tanya Habjouqa, Sanne de Wilde, Kadir 
van Lohuizen, Olga Kravets... [29/5 tot 
19/9] ❑ ‘Retour sur images. Concours de 
forts de résistance du journal Le Soir’ 
[29/5 tot 19/9] 

Deinze

Galerie D’APOSTROF
❑ ‘Outer & Inner’ – Dirk Bogaert, 
Kathleen Huys, Bernard Sercu [23/5 tot 
30/6] 

Museum van Deinze en de Leiestreek 
(Mudel)
❑ ‘De schildersklas van Roger Raveel’ 
– Antoon De Clerck, Agnes Maes, Danyel 
Debruyne, Juul Claeys, Roger Raveel, 
Richard Simoens, Raoul De Keyser [tot 
6/6] ❑ ‘Making My Past’ – Michel 
Buylen [25/6 tot 12/9] 

Deurle

Hopstreet Deurle
❑ ‘Latent Memories’ – Sara Bjarland & 
Bas van den Hurk [23/5 tot 11/7] 

Drogenbos

FeliXart Museum
❑ ‘Abstracte kunst in vogelvlucht’ [tot 
2/1/2022] 

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst
❑ ‘Gesticulating … Wildly’ – Helen Anna 
Flanagan [tot 15/8] ❑ ‘Die Module 
spielen verrückt’ – Alexandra Tretter 
[13/6 tot 15/8] 

Genk

C-mine
❑ ‘1078 blue skies, 4432 days’ – Anton 
Kusters [tot 30/5] 
❑ ‘De Research Group’ [tot 26/6] 

CIAP (C-mine)
❑ Marina Sula [5/6 tot 5/9] 

Gent

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

Galerie S & H De Buck
❑ ‘Fotokabinet: Negenlevens+’ – Roger 
Laute [tot 20/6] ❑ ‘Stilte kan pijn doen’ 
– Hervé Martijn [tot 20/6] 

Herbert Foundation
❑ ‘Distance Extended / 1979 – 1997. 
Part I. Works and Documents from 
Herbert Foundation’ – Bruce Nauman, 
Jan Vercruysse, Thomas Schütte, Martin 
Kippenberger, Mike Kelley... [tot 6/6] 

Kiosk
❑ ‘Spellbound’ – Gert Verhoeven [tot 6/6] 

Kristof De Clercq Gallery
❑ ‘Hoog Spel’ – Klaas Kloosterboer 
[22/5 tot 20/6] 

Kunsthal Gent 
❑ ‘Spatial Intervention KHG#01’ – 
Olivier Goethals [tot 31/5/2022] 
❑ ‘Unreliable sources’ – Steve Van den 
Bosch [tot 31/5/2022] 
❑ Prem Krishnamurthy [tot 31/5/2022] 
❑ ‘Crisis of Masculinity’ – Egon Van 
Herreweghe & Thomas Min [tot 
31/5/2022] ❑ ‘Everything in this world 
has two handles’ – Rudy Guedji [tot 
31/5/2022] ❑ ‘Housebroken’ – Nina 
Beier [tot 31/5/2022] ❑ ‘La Fabrique 
d’un Single screen’ – Joëlle Tuerlinckx 
[tot 31/5/2022] ❑ ‘Keepsake’ 
– Charlotte Stuby [tot 31/5/2022] 
❑ ‘Syllabus’ – Jesse Jones [tot 
31/5/2022] ❑ ‘Spatial intervention 
KHG#03’ – Olivier Goethals [tot 
31/5/2022] ❑ ‘Interplays’ – Felix 
Kindermann [tot 13/6] 
❑ ‘Bioscopic Books’ – Tine Guns, Inge 
Ketelers, Isolde Vanhee [tot 13/6] 
❑ ‘The Arcadia Center’ – Ben Thorp 
Brown [21/5 tot 13/6] ❑ ‘The Institute 
of Things To Come’ – Goda Palekaite / 
Quinsy Gario [21/5 tot 13/6] 
❑ ‘Skin-like’ – Eva Fàbregas [28/5 tot 
24/9] 

Museum Dr. Guislain
❑ ‘Op losse schroeven. Over zenuwpezen, 
zwartkijkers en zielenknijpers’ [tot 
31/12/2022] ❑ ‘Altered States’ – 
Joachim Koester [tot 13/6] 

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

SMAK
❑ Artist in Residence: Adam Leech [tot 
30/1/2022] ❑ ‘Hello, are we in the 
show? (comment voir la même autre 
chose)’ – Denicolai & Provoost [tot 30/5] 
❑ ‘Timelapse’ – Oliver Laric [tot 30/5] 
❑ ‘Uit de Collectie – Why Are You 
Angry? Recente aankopen van S.M.A.K.’ 
[tot 30/5] ❑ ‘Uit de Collectie: La 
Collection et son Double’ [tot 30/5] 

❑ ‘De Vrienden v/h S.M.A.K. tonen: 
Assemblage and circulation’ – Nicolás 
Lamas [tot 23/5] ❑ ‘Native Brasil/Alien 
Brasil’ – Anna Bella Geiger [29/5 tot 
7/11] ❑ ‘Blind Date. Sculpture 
Exchange’ [29/5 tot 4/7] ❑ ‘Uit de 
Collectie: De Kleine Catalogus van de 
Collectie van S.M.A.K. De 
Tentoonstelling ‘deel 1’’ [26/6 tot 
6/3/2022] ❑ ‘Prijs van de Vrienden v/h 
S.M.A.K.’ [26/6 tot 3/10] ❑ ‘Geology’ 
– Marie Julia Bollansée [26/6 tot 3/10] 

VANDENHOVE Centrum voor 
Architectuur en Kunst / UGent
❑ ‘CRIME SCENES. 
Interbelluminterieurs door de lens van de 
forensische fotografie’ [20/5 tot 10/7] 

Hasselt

Cultuurcentrum Hasselt
❑ ‘nightwalks/forests’ – Iwert Bernakiewicz 
[tot 6/6] ❑ ‘Ondersporen – (on)zichtbare 
bewegingen in beeld’ [tot 6/6] 

Z33
❑ ‘Current Age De (on)zichtbare 
netwerken’ [tot 1/8] ❑ ‘Lives of Forms’ 
– Kamrooz Aram & Iman Issa [tot 1/8] 

Herzele

wals
❑ Nikolaas Demoen, Koba De Meutter, 
Dido Woelders [tot 30/5] 

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – CID
❑ ‘In the age of post-drought. De 
Aquatische Toestand ‘ [tot 25/7] 

MAC’s – Grand-Hornu
❑ ‘Cento’ – James Welling [23/5 tot 
29/8] ❑ ‘Zoals de muur die op de klimop 
wacht’ – Fiona Tan / Daniel Turner / Oriol 
Vilanova [23/5 tot 29/8] 

Ittre

Musée Marthe Donas
❑ ‘L’oeil à la main’ – Jo Dustin 
(1936-2011) [tot 6/6] 

Kemzeke

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

Kortrijk

Be-Part Kortrijk
❑ ‘Paradise Kortrijk 2021. Triënnale 
voor actuele kunst’ [26/6 tot 24/10] 

Leuven

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

M Leuven
❑ ‘M-collectie. Alles voor de vorm’ [tot 
26/2/2023] ❑ ‘Druk! Werk!’ [tot 5/9] 
❑ ‘Collectie: Bewogen’ [tot 4/9/2022] 
❑ ‘Collectie: Neem je Tijd’ [tot 
23/4/2023] ❑ ‘Collectiepresentatie: 
The Constant Glitch’ [tot 5/9] 
❑ Vincent Geyskens [28/5 tot 9/9] 

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

Stuk – Huis voor dans, beeld en geluid
❑ ‘Artefact 2021: Wired for Empathy’ 
– Eva Kot’átková, Anouk De Clercq, Ugo 
Rondinone, Tom Callemin, Charline 
Tyberghein... [10/6 tot 27/6] 

Liège

La Boverie
❑ Jean-Pierre Ransonnet – Alain Denis 
[tot 15/7] 

La Cité Miroir
❑ ‘Illusions’ [tot 30/5] 

Lovenjoel

Whitehouse Gallery
❑ ‘Let’s sing another song’ – Tim 
Volckaert & Thierry Grootaers [tot 23/5] 
❑ ‘The curator is absent’ – Lieven De 
Boeck [tot 23/5] ❑ ‘Entre Chien et 
Loup’ – Caroline Coolen [6/6 tot 11/7] 
❑ ‘Into The Distance’ – Caroline Le 
Méhauté – Erwan Maheo [6/6 tot 11/7] 

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
❑ ‘Roger Raveel – De wordingsjaren: 
1941-1950’ [tot 1/8] 
❑ ‘Zien, denken, schilderen. Een gesprek 
met Roger Raveel’ [tot 18/7] 

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
❑ ‘AL GAL’ [12/6 tot 22/8] 

De Garage, ruimte voor actuele kunst
❑ ‘Prijs Ernest Albert’ – Nadia Naveau, 
Maika Garnica, Willem Boel, Emmanuel 
Van der Auwera... [tot 25/5] 
❑ ‘Eén enorme seconde’ – Rein Dufait 
[27/6 tot 29/8] ❑ ‘Doppelganger ‘ 
– Hans Demeulenaere [27/6 tot 29/8] 

Galerie Transit
❑ ‘Children Are Surrounded by Art’ – 
Nikita Kadan [tot 20/6] 

Museum Hof van Busleyden
❑ ‘Playing at being human’ – Maen 
Florin [tot 25/5] ❑ ‘Kinderen van de 
Renaissance’ [tot 4/7] 

Merksem

cc Merksem
❑ KunstINgang #18: Sarah Smolders 
[tot 25/6] 

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
❑ ‘Zéphir Busine, Designer et Peintre’ 
[29/5 tot 29/8] ❑ ‘My Secret Garden’ – 
Arne Quinze [29/5 tot 29/8] 

Namur

Le Delta
❑ ‘Espace muséal – Pop art & 
Féminisme’ – Evelyne Axell (1935-
1972) [tot 1/8] ❑ ‘Au soleil du grand 
Est’ – Martine Canneel [tot 1/8] 
❑ ‘Peintures 2001-2021’ – Christian 
Sorg Caminando [tot 1/8] 

Musée Félicien Rops
❑ ‘Un été impressionniste. De Rops à 
Ensor. Les collections du musée d’Ixelles’ 
[19/6 tot 3/10] 

Ninove

garage neven
❑ ‘De verzameling DM-DC, – Fragments 
d’un discours amoureux’ [12/6 tot 13/6] 

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
❑ ‘De Collectie – Een nieuw verhaal 
voor Mu.ZEE’ [Vanaf 1/6] 

Otegem

Galerie 10a
❑ ‘Assembled stories’ – Sarah Pschorn / 
Brecht Vandenbroucke [tot 20/6] 
❑ ‘Johan Tahon kabinet’ [tot 20/6] 

Oudenaarde

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

Sint-Amands

Emile Verhaerenmuseum
❑ ‘Landschappen van de Schelde’ – 
Jacques Vilet [tot 30/5] 
❑ ‘Nikolaas Demoen: L’Art de la 
Distance’ [13/6 tot 29/8] 

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
❑ ‘D’une image l’Autre’ – Antoine 
Doyen, Sylvie Macias Diaz, Andrea 
Radermacher-Mennnicken, Christopher 
Roxs [tot 19/9]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
❑ ‘Kränker Engel’ – Rui Chafes [tot 
31/12] ❑ ‘In de publieke ruimte – 
permanente collectie: Mark Verstockt, 
Willy De Sauter, ROA’ [tot 31/12/2022] 
❑ ‘Sam Durant: Proposal for Nonaligned 
Monuments’ [tot 19/5] ❑ ‘The stolen eye 
and the schlaftabletten’ – Jurgen Ots [5/6 
tot 27/6] 

Tervuren

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

Tielt

Villa Vandenbussche
❑ ‘After all, a collection is only human’ 
– Matias Faldbakken, Manfred Pernice, 
Josef Strau, Thomas Schütte, René 
Daniëls... [tot 20/6] 

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

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

A Hundred Thousand Billion… 
Thomas Locher

9.5.2020 – 20.6.2020

Peter Liversidge / Kees Goudzwaard
zomer 2020

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



De Witte Raaf  – 211 / mei – juni 2021 54

Turnhout

De Warande
❑ ‘A ST’OCK(ING) OF F’OOT N’OTES’ 
– Ode De Kort [6/6 tot 4/7] 
❑ Femmy Otten [20/6 tot 7/11] 

Veurne

Emergent
❑ ‘BXL x EMERGENT’ [tot 6/6] 

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
❑ Dirk Braeckman, Paul Kooiker, Gerard 
P. Fieret, Annelies Štrba [tot 30/5] 

BruthausGallery
❑ ‘Headed For The Finish Line’ – Anna 
Lange, Camille Dufour, Hugo Debaere, 
Les Monseigneurs, Nina Van Denbempt, 
Willem Boel... [tot 6/6] 

Watou

Kasteelstraat1 – Pavilion 
Contemporary Art Watou
❑ ‘Have we ever met ?’ – Marleen Van 
Moere / John Van Oers [tot 30/5] 
❑ Mario De Brabandere [3/7 tot 1/8] 

Welle

Galerie EL
❑ ‘Dans le miroir de l’autre’ – Kurt 
Ryslavy, Werner Cuvelier, Eric de Smet 
[30/5 tot 20/6] 

Nederland
’s-Hertogenbosch

Design Museum Den Bosch
❑ ‘Für dich – wider dich’ – Meret 
Oppenheim (1913-1985) [tot 5/9] 
❑ ‘Benno Premsela – Strijder en 
verleider’ [tot 6/6] ❑ ‘Touching Worlds: 
ontdek de keramiekcollectie’ [tot 1/10] 
❑ ‘Radical Austria: Everything is 
Architecture’ [tot 3/10] 

Aerdenhout

April in Paris
❑ ‘Art for Life’s Sake’ – George Grosz, 
Jean Brusselmans, Jean Fautrier, Katja 
Mater, Pieter Laurens Mol, Michael 
Dean... [tot 12/6]

Amersfoort

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

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
❑ ‘Ben Cobra. Gastcurator: Aziz Bekkaoui’ 
[tot 24/10] ❑ ‘Cobra en Politiek’ [tot 
26/9] ❑ ‘Karel Appel 100 jaar’ [tot 24/10] 
❑ ‘A Love Revolution’ – Frida Kahlo & 
Diego Rivera [28/5 tot 26/9] 

Amsterdam

andriesse eyck galerie
❑ ‘Paragraph’ – Helen Mirra, Joe 
Scanlan, Antonietta Peeters [tot 29/5] 
❑ ‘On Paper’ – Natasja Kensmil, Ellen 
Gallagher, Marlene Dumas, Kara Walker 
[17/6 tot 30/7] 

EENWERK 
❑ ‘Beyond Landscape’ – Charlotte 
Caspers [tot 12/6]

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

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
❑ ‘On Rape: A History of Misogyny, 
Chapter Two ‘ – Laia Abril [tot 27/6] 
❑ ‘I Am’ – Les Adu [tot 27/6] ❑ ‘Foam 
Talent – Amsterdam – digital’ [tot 2/6] 
❑ ‘Online: Foam Talks: Talent editie’ [tot 

2/6] ❑ ‘recommended: Olympus 
Fellowship 2020’ – Karla Hiraldo Voleau, 
Tobias Kruse, Mika Sperling [tot 12/9] 
❑ ‘The Possibility of Existence’ – 
Shigeru Onishi [11/6 tot 6/10] 

Galerie Franzis Engels
❑ Deirdre McLoughlin en Marian 
Bijlenga [tot 12/6] 
❑ ‘Escapes Oblivion’ – Romee van Oers, 
Leon van Opstal, Willem Harbers, 
Katrien Vogel, Kees de Vries, Marinke 
van Zandwijk [17/6 tot 31/7] 

Galerie Onrust
❑ ‘Among others. We exist for others, by 
way of others’ – Ina van Zyl [tot 22/5] 
❑ Toon Verhoef – curated by Carel 
Blotkamp [17/6 tot 17/7] 

Galerie Ron Mandos
❑ ‘Im Wald’ – Erwin Olaf [tot 22/5] 
❑ ‘Mirrors / Mirages’ – Lieven Hendriks, 
Troika, Brigitte Kowanz, James Turrell, 
Jonny Niesche, Sarah van Sonsbeeck, 
Ann Veronica Janssens, Iván Navarro 
[29/5 tot 10/7] 

Galerie Van Gelder
❑ ‘Tile painting’ – Kimball Gunnar Holth 
[17/6 tot 28/7] ❑ ‘Together Apart’ – 
Salim Bayri, Ian Page [17/6 tot 28/7] 

Huis Marseille
❑ ‘Infinite Identities. Photography in the 
Age of Sharing’ [tot 31/8] 

Kunstverein
❑ ‘Top Stories’ – Anne Turyn [tot 26/6] 

Nxt Museum
❑ ‘Shifting Proximities’ – Heleen Blanken, 
The Algorithmic Justice League, Yuxi 
Cao (James), Roelof Knol... [tot 30/6] 

P/////AKT
❑ ‘Am I an Object, part 1’ – Christine 
Moldrickx [tot 13/6] ❑ ‘Benjamin 
Francis, part 1/3’ [tot 13/6] 
❑ ‘Am I an Object, part 2’ – Nicola 
Arthen [10/7 tot 15/8] ❑ ‘Benjamin 
Francis, part 2/3’ [10/7 tot 15/8] 

PS
❑ Elena Rucli [tot 30/6] 

Rijksmuseum
❑ ‘Muziekparade’ [tot 4/12] 
❑ ‘Slavernij’ [tot 30/6] 
❑ ‘Negen monumentale sculpturen’ 
– Ellsworth Kelly [28/5 tot 24/10] 
❑ ‘XXL Papier. Groot, groter, grootst!’ 
[1/7 tot 4/9] ❑ ‘Modern Japans Lak’ 
[1/7 tot 4/9] ❑ ‘De kracht van het beeld’ 
– Vincent Mentzel [2/7 tot 6/6/2022] 

Slewe
❑ ‘Horizon of Tuscany’ – Karel Appel [tot 
27/6] 

Stedelijk Museum Amsterdam
❑ ‘Van Thonet tot Dutch Design: 125 
jaar wonen in het Stedelijk’ [tot 12/9] 
❑ ‘Ulay Was Here’ – Ulay (1943–2020) 
[tot 30/5] ❑ ‘Small World Real World’ 
[tot 21/6] ❑ ‘Surinaamse School. 
Schilderkunst van Paramaribo tot 
Amsterdam’ [tot 11/7] 
❑ ‘SAF05’ – Charlotte Prodger [tot 6/7] 
❑ Bruce Nauman [31/5 tot 31/8] 

The Merchant House
❑ ‘Into Color’ – Elsa Tomkowiak [tot 12/6] 
❑ ‘Of Water’ – Zhu Hong [17/6 tot 5/9] 

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

Zone2source
❑ ‘Re:Tune’ – Pei Ying-Lin & Yi-Fei 
Chen, Saša Spačal, Anton Kats [tot 28/5] 
❑ ‘Here and Elsewhere’ – Irene 
Kopelman [4/7 tot 5/9] 

Bergen

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

Breda

Club Solo
❑ Aaron van Erp [tot 27/6] 

Stedelijk Museum Breda 
❑ ‘Realisten – Meesterwerken uit 
Museum Arnhem’ [tot 30/5] 
❑ ‘You Know I Am Not There. 
schoonheid, mystiek en melancholie in de 
wereld van Nick Drake’ – Danielle 
Lemaire [tot 7/11] ❑ ‘Evenwicht in 
cortenstaal’ – Helen Vergouwen [tot 
31/10] 

Delft

38CC
❑ ‘Scene(ry)’ – Anouk Griffioen, 
Lawrence James Bailey, Hertog Nadler 
[tot 20/6] 

Galerie De Zaal
❑ ‘zwart ~ wit’ – Julia Kröpelin, Jyrgen 
Ueberschär, Elger Esser, Jaap van den 
Ende [tot 20/6] 

Den Haag

1646 – Experimental Art Space
❑ ‘The Cinema of Séance’ – Su Hui-Yu 
[tot 27/6] ❑ ‘Call for graduates – 
tentoonstelling in de openbare ruimte’ 
[5/7 tot 14/7] ❑ ‘Tarwe en Walnoot’ – 
Jani Ruscica [8/7 tot 8/8] 

Dürst Britt & Mayhew
❑ ‘Plankenkoorts’ – Jacqueline de Jong 
[tot 13/6] ❑ ‘What the moon can tell you 
has been said by the sun’ – Willem 
Hussem, Esther Tielemans, Alejandra 
Venegas, Jongsuk Yoon [19/6 tot 29/8] 

Fotomuseum Den Haag
❑ ‘Beer & Teddy’ – Helena van der 
Kraan [tot 18/6] ❑ ‘Papier en licht’ – 
Popel Coumou [tot 3/10] ❑ ‘Borealis 
– Life in the Woods’ – Jeroen Toirkens & 
Jelle Brandt Corstius [tot 3/10] 
❑ ‘Tree and Soil’ – Robert Knoth en 
Antoinette de Jong [tot 3/10] 

Galerie Maurits van de Laar
❑ ‘Places we have never been Before’ – 
Robbie Cornelissen, Karin van Dam [tot 
20/6] ❑ ‘Monster’ – Jan Brokof, Kevin 
Simon Mancera, Anya Belyat Giunta, 
Peter Vos [27/6 tot 25/7] 

Galerie Ramakers
❑ ‘Als het centrum de omtrek is’ – Wido 
Blokland [tot 20/6] ❑ ‘Cool Gray – 
Yellow C’ – Ien Lucas, Marian Bijlenga 
Hieke Luik,... [11/7 tot 29/7] 

GEM Museum voor Actuele Kunst
❑ ‘Upaya’ – Mickey Yang [tot 15/8] 

Kunstmuseum Den Haag
❑ Joseph Sassoon Semah [tot 29/8] 
❑ ‘Het gedroomde museum. Berlages 
meesterwerk’ [tot 7/11] 
❑ ‘Museum in de oorlog / Kunst in 
vrijheid’ [tot 6/6] ❑ ‘Haagse bluf. 
Porselein 1776 – 1790’ [26/5 tot 5/12] 
❑ Bob Bonies [26/5 tot 5/9] ❑ ‘Delen is 
vermenigvuldigen’ – Qasim Arif [26/5 tot 
12/12] ❑ Bas van Beek [26/5 tot 24/10] 
❑ ‘CoBrA en Chaissac’ [26/5 tot 19/9] 
❑ ‘Chinees glas’ [26/5 tot 12/12] 

Nest
❑ ‘III – She spins the thread, she 
measures the thread, she cuts the thread ‘ 
– Donna van Milligen Bielke, Mila 
Lanfermeijer, Ana Navas, Evelyn 
Taocheng Wang [26/5 tot 1/8] 

Parts Project
❑ ‘Meet Me in the Middle’ – Gerrit van 
Brakel, Yoko Ono, Hadassah Emmerich, 
Rita Ponce de León [29/5 tot 18/7] 

West
❑ ‘A variable number of things’ – Cesare 
Pietroiusti [tot 22/8] ❑ ‘Brutalist 
Marcel Breuer’ – Agnes Mezosi [tot 
27/6] ❑ ‘Broeders verheft u ter vrijheid’ 
– Dries Verhoeven [Vanaf 26/5] 
❑ ‘Alphabetum VIII. Gebareniconen’ 
[26/5 tot 22/8] 

Deventer

R.S.O.L. – Room for the Study Of 
Loneliness
❑ ‘My heavens!’ – Martín La Roche and 
Nanda Runge [tot 5/6] 

Eindhoven

lxhxb
❑ ‘A Hundred Thousand Billion...’ – 
Thomas Locher [tot 20/6] 

Van Abbemuseum
❑ ‘The Making of Modern Art – Een 
verhaal over moderne kunst ‘ [tot 13/6] 
❑ ‘The Way Beyond Art’ [tot 13/6] 
❑ ‘1525’ – Victor Sonna [tot 9/1/2022] 
❑ ‘De Onkruidenier. Forever Summer’ – 
Jonmar van Vlijmen en Ronald Boer [tot 
3/10] ❑ ‘Positions #6: Bodywork’ – Laure 
Prouvost, Praneet Soi, Zach Blas, Navine 
G. Khan Dossos, Ajla R. Steinvåg [tot 
26/9] ❑ ‘Oog in oog met Gustav Klimt / 
met Bas van Beek’ [tot 13/6] 

Gorssel

MORE – Museum voor modern realisme
❑ ‘Nieuwe Kaders. Schilderkunst, 
fotografie en film 1920-1940’ [tot 24/5] 
❑ ‘Happy Painting’ – Bob Ross [tot 5/9] 
❑ Konrad Klapheck [6/6 tot 26/9] 

Groede

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

Groningen

Groninger Museum
❑ ‘In collectietentoonstelling: Memphis 
Design / De Ploeg. Een kunstkring onder 
Groninger artiesten, ...’ [tot 31/12] 
❑ ‘Pronkjewails. Design uit heden en 
verleden – Samenstelling: John 
Veldkamp’ [tot 8/5/2022] ❑ ‘Are You 
Now’ – Gabrielle Kroese, Sabine Liedtke, 
Ismaël Lotz [tot 31/10] ❑ ‘Grand Stairwell 
Installation’ – Dale Chihuly [tot 31/12] 
❑ Alida Pott (1888-1931) [tot 31/10] 

Voormalige Suikerfabriek
❑ ‘DETOUR – Graduation Show 2021: 
Masters Frank Mohr Institute’ [19/6 tot 
24/6] 

Haarlem

Frans Halsmuseum
❑ ‘Het fenomeen Hals’ [tot 1/1/2023] 
❑ ‘Haarlemse Helden. Andere Meesters’ 
[tot 1/7/2022] ❑ ‘Frans Hals – Alle 
schutterstukken’ [tot 1/7/2022] ❑ ‘Mag 
het ook mooi zijn ? Haarlemse 
impressionisten en realisten’ [tot 30/5] 
❑ ‘Who is she?’ – Patricia Kaersenhout, 
Charley Toorop, Hellen van Meene, Julika 
Rudelius, Charles Howard Hodges, Jan 
Sluijters... [25/6 tot 2/1/2022] 

Teylers Museum
❑ John Constable (1776-1837) [tot 27/6] 

Heerlen

SCHUNCK
❑ ‘The End of Sitting’ – Rietveld 
Architecture-Art-Affordances (RAAAF) 
[tot 31/12] ❑ ‘U bevindt zich hier – 
Geschiedenis van het Glaspaleis’ [tot 
31/12] ❑ ‘If then is now – 
muurschildering ‘ – Vera Gulikers [tot 
31/12] ❑ ‘Theofanie – Up and Out / 
muurschildering’ – Gijs Frieling [tot 
29/8] ❑ ‘Tegendraads. Aad de Haas 
– 100 jaar’ [tot 31/12] ❑ ‘Moederdier’ 
– Trees Ruijs & Aad de Haas [tot 31/10] 
❑ ‘In search of Sharawadgi’ – Piet 
Oudolf en LOLA [8/6 tot 17/10] 
❑ ‘David Bade meets HFC dancestudio’ 
[14/6 tot 26/6] 

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
❑ ‘Fundatie collectie’ [tot 31/12] 

Helmond

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

Laren

Museum Singer Laren
❑ ‘Belgische meesters – Meesterwerken 
uit het Museum van Elsene in Brussel’ 
[tot 27/2/2022] ❑ ‘De Ploeg ‘ [tot 28/11] 

Leeuwarden

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

Keramiekmuseum Princessehof
❑ ‘Human after all’ – William Cobbing, 
Nathalie Djurberg & Hans Berg, Klara 
Kristlova, Liliana Porter, Geng Xue... [tot 
5/9] ❑ ‘Huid & Haar. Hedendaagse 
aanwinsten van de conservator’ [tot 31/10] 
❑ ‘EKWC@Princessehof: Social Treasures’ 
– Koen Theys [tot 7/11] ❑ ‘Meu Corpo é 
Político’ – Kim Habers [tot 5/9] 

Maastricht

Bonnefantenmuseum
❑ ‘Engelenkeel’ – Berlinde De 
Bruyckere [tot 26/9] ❑ ‘The Studio #4’ 
– Floor Martens [tot 5/9] ❑ ‘Brueghel 
en tijdgenoten: kunst als verborgen 
verzet?’ [tot 4/7] ❑ ‘Huid’ [tot 5/9] 
❑ ‘That’s where the beauty is’ – 
Margaret Kilgallen [18/5 tot 7/11] 

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
❑ ‘Love in a Mist – de architectuur van 
vruchtbaarheid’ [tot 15/8] 

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

Middelburg

Vleeshal Middelburg
❑ ‘I Think I Look More like the Chrysler 
Building’ – Kasper Bosmans, Lena 
Henke, Win McCarthy, Annelies 
Planteijdt, Diane Simpson [tot 20/6] 

Otterlo

Kröller-Müller Museum
❑ ‘Cornelius Rogge. Werken uit de 
collectie’ [tot 31/10] ❑ ‘Ger van Elk. La 
Pièce’ [tot 29/8] ❑ ‘Planned landscapes 
– 25 Horizons’ – Ger Dekkers 
(1929-2020) [tot 5/9] ❑ ‘De futuristische 
collectie’ [tot 9/1/2022] ❑ ‘distance = 
length, length = distance’ – stanley 
brouwn [tot 26/9] ❑ ‘Marinus Boezem. 
Alle Shows’ [tot 14/11] ❑ ‘Seizoenen’ 
– Steven Aalders [12/6 tot 28/11] 

Rotterdam

A Tale of a Tub
❑ ‘Trade Winds in the Age of 
Underwater Currents’ – Sami Hammana, 
Kristina Õllek, Elisa Strinna [29/5 tot 
8/8] 

Het Nieuwe Instituut
❑ ‘Lang leve de toekomst! Maakplek 
voor families’ [tot 31/12] 
❑ ‘Atelier Nelly en Theo van Doesburg’ 
[tot 3/10] ❑ ‘Lithium’ [tot 15/8] 
❑ ‘Art on Display 1949-69’ [tot 6/6] 

Joey Ramone
❑ ‘Arsenale’ – Wim Geeven [tot 22/5] 
❑ ‘PINPIN: La Galeria’ – Jaime Levinas 
[2/6 tot 3/7] ❑ ‘More Happiness Inside’ 
– Livia Huang [2/6 tot 3/7] 

Kunsthal Rotterdam
❑ ‘Isomatrix’ – Marleen Sleeuwits [tot 
5/9] ❑ ‘Youthquake. Verlangen naar 
eeuwige jeugd’ [tot 13/6] 
❑ ‘We Are Animals’ – Maurizio Cattelan, 
Candida Höfer, Paul McCarthy, David 
Shrigley... [tot 24/10] ❑ ‘This is 
Hallstatt, kein Museum!’ – Hans Wilschut 
[tot 26/9] ❑ ‘Zilte haring, rode kroot’ – 
Ineke Hans & Erik Mattijssen [tot 5/9] 
❑ ‘ING Talent Award. Resilience, a 
personal story’ [27/5 tot 29/9] 

Kunstinstituut Melly
❑ ‘84 STEPS. Kunstinstallaties en 
activiteitgerichte kunstprojecten’ – Afra 
Eisma, de Feminist Health Care 
Research Group, Moosje M. Goosen & 
Suzanne Weenink, Raja’a Khalid, Lisa 
Tan, Domenico Mangano & Marieke van 
Rooy, Romily Alice Walden [tot 
20/3/2022] ❑ Simon Fujiwara [tot 9/8] 
❑ Sasha Huber [tot 9/8] ❑ ‘Rotterdam 
Cultural Histories #19: Homes for 
People, Not for Profit’ – FGA [tot 9/9]

TENT
❑ ‘Joined Narratives’ – Katarina Jazbec, 
Lavinia Xausa, Heidi Vogels [26/5 tot 
4/7] ❑ ‘Dolf Henkes Prijs 2021’ – Kevin 
Osepa, Koes Staassen, Jay Tan, Geo 
Wyeth [26/5 tot 4/7] 

Sittard

Museum De Domijnen
❑ ‘Kunst & Kunststof. Ontwerpen voor 
een betere wereld’ [tot 30/5] 

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
❑ ‘The Things I Used To Do’ – Hans Broek 
[tot 12/9] ❑ ‘Liminal’ – Maya Watanabe 
[tot 5/9] ❑ ‘Without Trace. De Pont 
collectie’ [tot 29/8] ❑ ‘Première Aircraft 
(FAL), video-installaties, tekeningen en 
storyboards uit de collectie’ – David 
Claerbout [tot 29/8] ❑ ‘Wolf Corridor’ 
– Kasper Bosmans [tot 5/9] ❑ ‘Das kann 
doch kein Motiv sein – De complete 
edities uit de collectie Kunstraum am 
Limes’ – Sigmar Polke [tot 5/9] 

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
❑ ‘Fragments of Repair’ – Kader Attia 
[tot 1/8] 

Centraal Museum
❑ ‘Ondertussen in Utrecht: Onbekende 
schatten van de stad’ [tot 7/11] 
❑ ‘Collector’s Item: de verzameling 
hedendaagse kunst van Pieter en Marieke 
Sanders’ [tot 20/6] ❑ ‘Annex: Tabita 
Rezaire’ [tot 15/8] ❑ ‘Voices of Fashion. 
Black couture, beauty & styles’ [26/5 tot 
15/8] ❑ Natalia Ossef [26/5 tot 4/7] 

Museum Catharijneconvent
❑ ‘Maria Magdalena. De 
tentoonstelling!’ [25/6 tot 9/1/2022] 

Wijlre

Buitenplaats Kasteel Wijlre 
❑ ‘Spirit of Kindergarten – over de relatie 
tussen het gedachtegoed van de Duitse 
opvoedkundige Friedrich Wilhelm Fröbel 
(1782-1852) en moderne en hedendaagse 
kunst en architectuur’ [tot 7/11] ❑ ‘Grey 
Matters’ – Oscar Lourens [tot 7/11] 

Zaandam

Het HEM
❑ ‘Chapter 4OUR: Abundance’ – 
Simon(e) van Saarloos [28/5 tot 31/10] 

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
❑ ‘John Heartfield – Fotografie plus 
Dynamiet’ [tot 22/8] ❑ ‘ONDER 
WATER’ – Sticks & Typhoon [tot 22/8]

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt 
op 15 juli 2021. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 juni 2021 op het postbus adres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of ‘De Witte Raaf’ will
be released on July 15th, 2021.
Please send your information before
June 15th, 2021 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
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Personalia

Kasper Andreasen is beeldend kunstenaar, curator en 
docent (KASK Gent). Hij is een fervent producent van druk-
werk en tekeningen. Recente publicaties: Isola Comacina 
(APE Editions), het curatoriële project FLIP-About Image 
Construction en een dichtbundel bij Inexistent Books.

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

Lietje Bauwens studeerde filosofie en co-initieert van-
uit 431 artistieke onderzoeksprojecten, zoals ‘perhaps it is 
high time for a xeno-architecture to match’, ‘the new local’, 
‘WTC A Love Story’ en ‘WTC A never-ending Love Story’. Ze 
is redacteur van nY.

Fiep van Bodegom is redacteur bij literair tijdschrift De 
Gids en recensent van De Groene Amsterdammer en NRC 
Handelsblad. Ze publiceert essays en proza.

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

Wouter Davidts doceert aan de vakgroep Architectuur & 
Stedenbouw en aan de Vakgroep Kunst-, Muziek en Theater-
wetenschappen (UGent). Zijn publicaties handelen over het 
museum, hedendaagse kunst en architectuur.

Hans Demeyer is als professor Dutch & Comparative 
Literature verbonden aan University College London. Samen 
met Sven Vitse publiceerde hij recent Affectieve crisis, literair 
herstel. De romans van de millennialgeneratie, en een boek over 
Jacq Vogelaar. Hij is redacteur van nY.

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 van enkele romans, 
redacteur van De Witte Raaf en professor architectuur-
theorie (EPFL Lausanne). In 2019 verschenen Choosing 
Architecture (EPFL Press) en OMA/Rem Koolhaas. A Critical 
Anthology (Birkhäuser).

Vlad Ionescu doceert kunst- en architectuurtheorie en 
-geschiedenis aan de Faculteit Architectuur en Kunst 
(UHasselt) / PXL MAD. Hij werkt rond de moderne kunstge-
schiedschrijving en de relatie tussen kunst en architectuur.

Thijs Lijster is als kunst- en cultuurfilosoof  verbonden aan 
de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Antwerpen. 
Hij schreef  onder andere de essaybundels De grote vlucht 
inwaarts (2016) en Kijken, proeven, denken (2019).

Sven Lütticken doceert kunstgeschiedenis aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Recent was hij medesamensteller 
van Futurity Report en Deserting from the Culture Wars. Voor 
dit najaar staan gepland: de reader Art and Autonomy en het 
boek Objections (Forms of  Abstractions, Part 1).

Janna Schoenberger is als core faculty member verbon-
den aan Amsterdam University College. In 2018 en 2019 
was ze fellow bij het Rijksmuseum en Yale University’s 
Beinecke Library.

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

Nora Veerman is docent Modestudies aan de Universiteit 
van Amsterdam en schrijft geregeld voor modevakblad 
FashionUnited.

Stefaan Vervoort is onderzoeker bij de vakgroep Kunst-, 
Muziek en Theaterwetenschappen (UGent) en docent aan 
het Conservatorium in Antwerpen. Hij voltooide een docto-
raat over schaalmodellen in de beeldende kunst in New York 
en Düsseldorf  (1966-1984).

Samuel Vriezen is componist en dichter.

Eléa De Winter is afgestudeerd als kunstwetenschapper 
(UGent) met een scriptie over de fotografische studiobeelden 
en portretten van Philippe Vandenberg.

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

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

DRIES VERHOEVEN BROEDERS 
VERHEFT U TER VRIJHEID 26.05.2021 — 18.07.2021
—————————————————————————————————————————————

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

AGNES MEZOSI BRUTALIST MARCEL BREUER TILL 27.06.2021
—————————————————————————————————————————————

ALPHABETUM VIII GEBARENICONEN 26.05.2021 — 22.08.2021
—————————————————————————————————————————————

VOOR OGEN EN OREN INSTITUTE OF SONOLOGY 26.05.2021 — 30.05.2021
—————————————————————————————————————————————

HARAWAY AND THE ARTS CIRCLES: READING AND DISCUSSION GROUP 30.05.2021 & 27.06.2021
—————————————————————————————————————————————
WWW.THUISTEZIEN.NL IN RESPONSE TO THE CORONA CRISIS AND THE RESTRICTIVE MEASUREMENTS,  
WEST IS MAKING ITS PROGRAM ACCESSIBLE TO ALL PEOPLE STAYING AT HOME BY MEANS OF A DAILY VIDEO OR COLUMN, 
THE INSTITUTION AIMS TO SOFTEN THE STAY AT HOME WITH A MOMENT OF IMAGINATION AND REFLECTION.
—————————————————————————————————————————————
LOCATION: FORMER AMERICAN EMBASSY BY MARCEL BREUER — LANGE VOORHOUT 102, DEN HAAG / OPEN: WEDNESDAY TILL SUNDAY 12:00 — 18:00 H
—————————————————————————————————————————————

 

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

Sayre Gomez 
True Crime 

15 April — 15 May 2021

Lesley Vance 

27 May — 26 June 2021

Daniel Buren 
Géométries colorées 
22 April — 22 May 2021

Cathy Wilkes 

3 June — 24 July 2021

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


