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Ouderschap (1)
Wat heeft het hebben van kinderen met kunst te maken? Ouderschap is, om te 
beginnen, geschiedenis in miniatuurvorm. Dat we allemaal kind zijn, en soms ook 
ouder, maakt ons tot historische wezens, van elkaar gescheiden door decennia. 
Elk gezin verblijft uiteindelijk in een museum, met de bewoners respectievelijk 
als erfgoedobjecten of  als signalen uit de toekomst. Kijk naar je ouders en je 
ziet het verleden – een afwijkende versie van jezelf, een versie die hetzelfde heeft 
meegemaakt in een totaal andere wereld; kijk naar je kinderen en je ziet de 
toekomst – de meest intense connectie die er te maken valt met hoe het leven 
na je dood zal zijn. Het is geen toeval dat de metafoor van de vader of  de moeder 
een cliché is geworden in de kunstgeschiedenis: de echte bloedband kan worden 
gebruikt om te verwijzen naar vormen van verwantschap en continuïteit die 
veel minder duidelijk zijn, en moeilijker vast te leggen. In de tekst waarmee dit 
nummer van De Witte Raaf besluit, schrijft Martin Warnke over Giorgio Vasari 
als de vader van de kunstgeschiedenis, en dus ook over het wellicht nooit 
helemaal weg te relativeren verband tussen het leven van de kunstenaar en diens 
werk of  schepping. Willen we niet allemaal het beste voor wat we zelf  hebben 
voortgebracht? En wie kan iets maken zonder de hoop (of  de vrees) een zelfportret 
te produceren, hoe vervormd ook? Eva Van Regenmortel schrijft over de zowel 
artistieke als genetische verwantschap tussen Dan en Maarten Van Severen: wat 
als vader en zoon beiden werk maken, en elkaar door de spiegel van dat werk 
heen aankijken? Vlad Ionescu waagt zich aan een andere family plot: een brief  
schrijven aan de moeder van een kunstenaar, die de bezigheden van haar dochter 
als tijdverlies wegzet, vooral omdat ze niets meer gemeen hebben met wat zij, 
sinds haar vormende jaren, als kunst beschouwt.
 Een nog ingrijpender experiment ondernam Octavia E. Butler in de roman 
Kindred uit 1979, door een personage door de tijd te laten reizen, terug naar het 
door slavernij gedomineerde Amerika van voor de Burgeroorlog, zodat ze haar 
voorouders op een plantage leert kennen. Het boek inspireerde Denise Ferreira 
da Silva onlangs tot het schrijven van Unpayable Debt, dat in De Witte Raaf 
wordt besproken door Ilse van Rijn. Slavernij en kapitalisme blijven met elkaar 
verbonden, zo betoogt Ferreira da Silva; niet ouders zijn het, als wel verre 
voorouders die het leven van hun nazaten blijven bepalen. Een heel andere vraag – 
postfeministisch eerder dan poststructuralistisch – is of  er wel zoiets bestaat als 

ouderschap, eerder dan de twee heel verschillende ervaringen moeder of  vader te 
zijn. Om te variëren op wat ooit over Belgen werd beweerd: ‘Il n’y a pas de parents, 
il y a des mères et des pères.’ Fictie, en eerder nog sciencefiction, kan een uitweg 
bieden. In het klassieke verhaal ‘Bloedkind’ uit 1984, eveneens van Octavia E. 
Butler en hier voor het eerst in het Nederlands vertaald, worden mannen moeder, 
zij het grotendeels tegen hun zin. ‘Ik wist wat me te doen stond, wat ik kon 
verwachten,’ zegt een van hen. ‘Het was me mijn hele leven lang verteld.’
 In de eerste vier bijdragen aan dit (eerste) nummer over ouderschap gaat het 
voornamelijk daarover: de biologische mogelijkheid om moeder te zijn, en wat 
het kan veroorzaken als die mogelijkheid wordt ingevuld, in een maatschappij 
waarin het niet langer aanvaard is om als ‘huismoeder’ thuis te blijven om de 
kinderen op te voeden, hoewel een ‘huisvader’ een nog zeldzamer fenomeen blijft 
en de zorg- of  onderwijssector niet bepaald overbemand is. De volkswijsheid 
dat het werk van een huisvrouw nooit gedaan is, lijkt niet alleen daarom 
achterhaald: wie kan er zeggen – met uitzondering van jonge kinderen – echt nog 
van elke vorm van arbeid ontslaan te zijn? Deels ook daarom wordt moederschap 
in steeds meer hedendaagse kunst- en ontwerppraktijken een uitgesproken 
onderwerp. Jan-Willem Anker schrijft over de combinatie van moeder- en 
kunstenaarschap, zoals die aan bod komt op een tentoonstelling in Onomatopee 
in Eindhoven. Evelien Bracke bespreekt het boek Designing Motherhood. Things 
that Make and Break Our Births, waarin onder meer wordt uiteengezet hoe de 
optimalisering van een borstkolf  niet alleen tot meer individueel welzijn, maar 
ook tot maatschappelijke verandering kan leiden. Roos van der Lint vergelijkt 
hoe kunstenaars als Lisa Spilliaert, Sara Sejin Chang (Sara van der Heide) en 
Raquel van Haver onderbelichte aspecten of  onvermoede verschijningsvormen 
van het moederschap aankaarten. En Laura Herman, tot slot, bespreekt aan 
het begin van dit nummer de tentoonstelling Wet Job van Camille Henrot in het 
Middelheimmuseum in Antwerpen.
 Wat Adorno meer dan een halve eeuw geleden in de openingszin van zijn 
Ästhetische Theorie schreef, is ondertussen ook op ouderschap van toepassing: 
‘Het is vanzelfsprekend dat niets omtrent kunst nog vanzelfsprekend is, niet 
het innerlijke leven van de kunst, niet de relatie tot de wereld, en zelfs niet het 
bestaansrecht ervan.’ Wat is vandaag het grootste waagstuk: kunstenaar of  ouder 
worden? En in welk van beide gevallen, en voor wie, is de kans het kleinst dat de 
belofte op geluk, die beide van oudsher inhouden, verbroken wordt?
 Christophe Van Gerrewey
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LAURA HERMAN

Ik ben zes maanden in verwachting wan-
neer ik de mensvogel bekijk van Camille 
Henrot (1978), zwijgzaam en zwanger van 
betekenis opgesteld in Het Huis, het lichtrij-
ke paviljoen van het Middelheimmuseum. 
Het nest van het hybride wezen is opge-
trokken uit een afvalberg van kwasten, 
lege emmers, jerrycans en andere restma-
terialen uit het kunstenaarsatelier. Twee 
ranke poten hechten zich als uitgerekte 
tepels vast aan het paar borsten dat haar 
onderlichaam vormt. Het schepsel heeft 
het smartelijke profiel van een gekwelde 
moederkraai, uit haar linkeroog sijpelt een 
melk achtige traan. Ik voel me aangespro-
ken: is het verantwoord om vandaag nog 
een kind op de wereld te zetten?
 De bronzen vogelfiguur maakt deel uit 
van Wet Job, de eerste solotentoonstel-
ling van Henrot in België, met bijna veer-
tig sculpturen, gemaakt over een periode 
van tien jaar. De titel verwijst naar de fluïde 
aspecten van het moederschap, maar ook 
naar de wet nurse, de min die het kind van 
een ander zoogt. Het gaat in deze tentoon-
stelling om het onzichtbare, vaak vochtige, 
kleverige zorgwerk dat vrouwen toekomt, 
en om moederschap als iets wat meer is dan 
een privéaangelegenheid. Individuele, intie-
me keuzes zijn onvermijdelijk verweven met 
de grotere systemen waarbinnen ze zich vol-
trekken. We worden er voortdurend op attent 
gemaakt: al ons handelen heeft invloed op de 
hele samenleving en op de volgende genera-
ties. Vanuit die optiek wordt ook het baren 
van een kind, als scheppende arbeid verge-
lijkbaar met het kunstenaarschap, een pro-
ces dat onvermijdelijk brokstukken, restma-
teriaal en morsige sporen nalaat.
 Toch doet moreel bewustzijn zich in Wet 
Job niet voor als een gevolg van het moeder-
schap, maar eerder als een door de maat-
schappij ingegeven reflex. Net zomin als 
Henrot de moederlijke identiteit in haar 
sculpturen als onomstotelijk en definitief  
behandelt, weigert ze de verantwoordelijk-
heid voor de problemen van de wereld en 
het voortbestaan van de menselijke soort 
eenvoudigweg bij het moederschap te leg-
gen. Ook ik wil het liefst geloven dat een kind 
kan ontstaan uit de liefde van mensen voor 
elkaar, als gevolg van een acute biologische 
impuls of  als een ultieme daad van verbon-
denheid die weinig baat heeft bij – of  ruim-
te laat voor – weloverwogen moreel beraad. 
Bovendien past de zelfzucht die moeders 
wordt aangepraat (als deel van het discours 
dat ‘baarschaamte’ tot begrip heeft gebom-
bardeerd) in het lange, steeds aanzwellende 
rijtje eigenschappen dat de ‘slechte moeder’ 
van oudsher typeert: onkuis, marginaal, 
ontaard, al te beschermend, overambiti-
eus. Zoals Jacqueline Rose het beschrijft in 
Mothers. An Essay on Love and Cruelty, vin-
den we in het moederschap vaak een manier 
om weg te kijken van collectief  falen, als een 
plaats waar we ‘de realiteit van onze conflic-
ten – wat het betekent om volledig mense-
lijk te zijn – herbergen, of  liever: waar we 
ze begraven’. De smart van de melancholi-
sche vogelfiguur geeft met andere woorden 
niet alleen uitdrukking aan climate grief, de 
gevoelens van verdriet, angst, schaamte en 
onzekerheid die gepaard gaan met klimaat-
verandering, maar ook aan de hoge druk 
die een moeder ervaart, of  zichzelf  oplegt, 
en haar daardoor gevoeliger maakt voor 
bijvoorbeeld uitputting of  post-partumde-
pressie. In het Duits wordt de figuur van 
de ‘slechte moeder’ oneerbiedig aangeduid 
met de term Rabenmutter, of  moederkraai.
  De moraal die wil beteugelen en voor-
schrijft hoe het moederschap beleefd dient 
te worden heeft veel kunstenaars – van 
Mary Cassatt tot Tracey Emin – ervan weer-
houden om moeder te worden. Ze zagen het 
moederschap als hindernis voor hun werk, 
en wilden onbezet blijven voor hun eigen 
leven, verlangens en behoeftes. Vandaag 
lopen vrouwen nog steeds vast in patriar-
chale normen en verwachtingen, die een 
belemmering kunnen vormen in het over-
wegen van het krijgen van een kind. In Wet 
Job poogt Henrot de verwachtingen van de 
‘goede moeder’ te ontmantelen. Ze behan-
delt moederschap, zoals ze in de bezoe-
kersgids zegt, als ‘een staat van zijn, van 

hechting en scheiding, waarin tegenstrij-
digheden en innerlijke conflicten kunnen 
ontstaan en aanvaardbaar zijn’.
 Hoe komt het dat de mythe van de moeder-
figuur – beschermend, bijna bovenmen-
selijk – nog steeds zo onaantastbaar lijkt? 
Al in 1974 wees Adrienne Rich in Of  
Woman Born. Motherhood as Experience and 
Institution op de onredelijke eis om als moe-
der een perfecte, moreel verheven, constan-
te liefde te moeten bieden. Ze besprak hoe 
de sociale inbedding van het moederschap 
vrouwen heeft herleid tot hun verzorgende 
rol. Moeders worden niet alleen tegelijker-
tijd verantwoordelijk gehouden voor zowel 
de overbevolking als voor het voortbestaan 
van de mens op aarde (wat nog op scherp 
werd gesteld door de recente opheffing in de 
Verenigde Staten van ‘Roe versus Wade’ uit 
1973), maar ze worden ook voortdurend 
beoordeeld op de kwaliteit van de zorg voor 
hun kind. De constante blik van de ander op 
het moeder-zijn maakt het tot een ‘mach-
teloze verantwoordelijkheid’, om het met 
Rich te zeggen.
 Het behoeft geen betoog dat de vroege 
voorstellingen van moeders in de westerse 
kunstgeschiedenis bijna uitsluitend werden 
bepaald door het mannelijke perspectief. 
Het archetype van de Maagd Maria – mate-
loos afgebeeld en aanbeden – was de focus 
van iconische werken van kunstenaars als 
Michelangelo, Rafaël, Leonardo da Vinci 
en Giotto, en kunstenaars als Rembrandt, 
Cézanne, Gauguin en Dalí gebruikten hun 
eigen moeder als muze. Het zijn vaak idyl-
lische, vrome of  geërotiseerde beelden, 
waarin de gevoelens en de leefwereld van 
de vrouw eenzijdig of  inaccuraat weerspie-
geld worden. Eerder dan de complexiteit 
van wat het betekent om een moeder van 
vlees en bloed te zijn, toonden deze kunste-
naars voornamelijk hun eigen verwachtin-
gen van het moederschap: heilig en goed, 
betrouwbaar en braaf.
 Dit eeuwenlange mythologiseren van het 
moederschap werkt in onze huidige cultuur 
nog steeds door. Tegelijkertijd is het geïdea-
liseerde vrouw- en moederbeeld, vaak in de 
rol van muze, potsierlijk geworden, zoals 
te zien is in het werk van kunstenaars die 
het verwrongen beeld van de ervaring van 
het moederschap proberen bij te stellen. In 
de achttiende en negentiende eeuw por-
tretteerden Élisabeth Louise Vigée-Le Brun 
(1755-1842) en Berthe Morisot (1841-1895) 

zichzelf  al voorzichtig met hun dochters 
(al bleven zelfs hun erg onschuldige voor-
stellingen niet van kritiek gespaard), maar 
het was Paula Modersohn-Becker (1876-
1907) die het als eerste aandurfde om zich-
zelf  naakt en zwanger in beeld te brengen. 
Ze schilderde ook moeders en kinderen uit 
het dorp zoals ze hen zag: met afgepeigerde, 
ontblote lichamen, en met aan de borst een 
drinkend kind.
 Door de opkomst van de tweede femi-
nistische golf  en de groeiende aanwezig-
heid van en erkenning voor vrouwen in de 
kunst, verschoof  de aandacht geleidelijk 
aan naar de ethische, politieke en emotio-
nele betekenis van het moeder-zijn. In haar 
eerder rauwe portretten parodieerde en 
bekritiseerde Alice Neel (1900-1984) het 
genre van de Madonna met kind, en toon-
de ze hoe het moederinstinct en de moeder-
liefde louter sociale constructies zijn. Waar 
het vroege werk Moeder en kind, Havana 
uit 1926 nog een eenvoudige, veilige rela-
tie lijkt weer te geven, ging Neel zich door 
de jaren heen verdiepen in de individuele 
ervaringen van moeders uit haar buurt en 
familiekring. In een portret van haar over-
spannen schoondochter Nancy met klein-
dochter Olivia, Mother and Child (Nancy and 
Olivia) uit 1967, toont ze moederlijke ambi-
valentie: de pijn, de spijt en de onzekerheid 
die bij het moederschap horen. Net zoals 
Neel scherpte ook Louise Bourgeois (1911-
2010) het moederbeeld aan met hernieuw-
de zin voor realiteit. Met haar sculpturen 
van levensgrote spinnen, die vaak Maman 
heten, riep ze de psychische werkelijkheid 
van de moeder op. ‘Prachtig en monster-
lijk,’ zo beschrijft kunsthistoricus Mignon 
Nixon de beelden van Bourgeois, ‘moederlij-
ke fantasieën van ambivalentie: fantasieën 
waarin creatieve en destructieve tendensen 
samenkomen.’
 Opvallend is dat dood en verlies afwezig blij-
ven uit voorstellingen van het moederschap 
– onvruchtbaarheid, miskraam, abortus, 
doodgeboorte, moedersterfte: het zijn aspec-
ten van de ervaring van het ouderschap, of  
van de wens om ouder te zijn. Op dat hiaat 
vormt het werk van de onlangs overleden 
Paula Rego (1935-2022) een belangrijke uit-
zondering: met haar Abortion Series bracht ze 
de wanhoop en ellende van illegale abortus 
in beeld, en daarmee de gevaarlijke, verhulde 
realiteit van veel vrouwen. 
 De voorbije jaren werd het begrip ‘moe-

derschap’ opgerekt, onder meer in een aan-
tal grote groepstentoonstellingen. Het gaat 
dan niet langer om de individuele ervaring 
van de moederfiguur, maar ook over zorg in 
veel bredere zin. Het is een onderscheid dat 
ook Rich maakte: waar het moederschap 
als instituut een door het patriarchaat gede-
finieerde plaats van onderdrukking is, kan 
‘moederen’ als praktijk emanciperend wer-
ken. In 2021 vond in het Louisiana Museum 
in Kopenhagen de grootschalige tentoon-
stelling Mother! plaats, over de maatschap-
pelijke veranderingen die de positie van 
de moeder hebben veranderd: van vrou-
wenkiesrecht, over abortuswetgeving en 
de anticonceptiepil, tot nieuwe vaderrol-
len en queer ouderschap. Ook Picturing 
Motherhood Now, in het Cleveland Museum 
of  Art, toonde vorig jaar, met een focus op 
ras en klasse, wat het verbeelden van moe-
derschap over onze huidige tijd blootlegt. 
Opgebouwd uit thematische clusters ver-
kende de tentoonstelling hoe dit canonieke 
onderwerp wordt benaderd onder invloed 
van het feminisme van de laatste zes decen-
nia, met aandacht voor de erfenis van radi-
cale en queer zwarte feministen uit de jaren 
zeventig en tachtig, met een perspectief  op 
het moederschap dat sterk afweek van nor-
matief  moederschap onder het patriarchaal 
kapitalisme. Alice Walker, Hortense Spillers 
of  Patricia Hill Collins hebben in hun werk 
de talloze manieren beschreven waarop het 
zwarte moederschap werd neergezet als 
pathologisch of  excessief; Toni Morrison 
verhaalde in haar roman Beloved uit 1987 
de impact van slavernij op zwart moeder-
schap. In veel gevallen werd zwarte moe-
ders tout court het privilege van een statuut 
als moeder ontzegd.
 Naast het werk van ondervertegenwoor-
digde kunstenaars waarin de ongelijke 
behandeling van onderdrukte moeders ver-
beeld wordt, besteedde Picturing Motherhood 
Now ook aandacht aan matriarchale en 
inheemse artistieke tradities, de rol van taal 
en verhalen en van niet-traditionele fami-
liestructuren, waaronder queer en niet-bio-
logische verwantschap. Opvallend is dat de 
tentoonstelling ook werk opnam van kun-
stenaars die zich als mannelijk identificeren, 
zoals Aaron Gilbert, Jordan Nassar en Titus 
Kaphar. Het weerspiegelt de overtuiging dat 
moederschap geen genderspecifieke kwes-
tie is, maar dat het ieders leven op de een of  
andere manier raakt: ieder mens heeft een 

Waterige wezens

Camille Henrot, 3,2,1..., 2021, Middelheimmuseum, Antwerpen, 2022,  
foto Ans Brys

Camille Henrot, Shemale, 2013, Middelheimmuseum, Antwerpen, 2022,  
foto Ans Brys
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moeder en heeft sterke, intieme associaties 
met moederschap en met de beelden ervan 
– van het beeld van een zwarte moeder met 
enkelband, tot dat van een vrouw van kleur 
die de witte baby van een ander vasthoudt 
en verzorgt. Door mannen in een feminis-
tische tentoonstelling op te nemen, maak-
te Picturing Motherhood Now bovendien een 
belangrijk onderscheid tussen feministische 
kunstenaars en vrouwelijke kunstenaars, 
zo stelde cocurator Emily Liebert in de cata-
logus. Feminisme is niet biologisch bepaald, 
maar is een intellectuele, filosofische en 
politieke positie.
 In Wet Job ontkoppelt ook Henrot het 
moederschap van gender en biologische 
verwantschap. Het krijgt in haar werk ver-
schillende, fluïde gedaantes. In een nis van 
het Braempaviljoen staat Shemale (2013), 
een bronzen figuurtje dat doet denken aan 
een vruchtbaarheidsbeeldje, maar dat in dit 
geval een wezen tussen mens en dier voor-
stelt. Ook in The Milk of  Dreams, de hoofd-
tentoonstelling op de huidige biënnale van 
Venetië, staan de relaties centraal tussen 
mens, technologie en de aarde, en de ver-
anderlijke definities van lichaam en iden-
titeit. Het wemelt op die tentoonstelling – 
met als centrale vraag ‘wat is een mens?’ 
– van cyborgs, mens-dier-hybriden en 
metamorfosen. Curator Cecilia Alemani 
ontleende de titel aan een kinderboek van 
Leonora Carrington (1917-2011), waarin 
de surrealistische kunstenaar een wereld 
beschrijft waarin iedereen kan verande-
ren, getransformeerd kan worden, iets of  
iemand anders kan worden. Zelf  beweerde 
Carrington de vrucht te zijn van de liefdes-
relatie tussen haar moeder en een machi-
ne. In een van haar schilderijen, Portrait of  
Madame Dupin (1949), te zien in Venetië in 
het centraal paviljoen, figureert een vlin-
derachtig schepsel met aan de borst een 
kind met een wortelachtig lichaam. Als een 
hybride mens-plant lijkt het, net als zijn 
insectachtige moeder en de meeste perso-
nages die Carringtons schilderijen, tekenin-
gen en verhalen bevolken, geboren te zijn 

uit de verbeelding van een ander soort moe-
derschap. Bij meerdere kunstenaars in deze 
biënnale gaat moederen over het in stand 
houden van leven in de bredere zin van het 
woord; het gaat om collectieve zorg voor 
elkaar, de aarde, de dieren en de planten.
 Ook Henrots sculpturale praktijk is 
het resultaat van de poging om vormen 
te maken die een ‘tussenstaat’ van het 
lichaam verbeelden – de overgang van de 
ene conditie naar de andere – en die uit-
drukking geven aan dergelijke wisselen-
de, fluïde identiteiten. Via haar sculptu-
rale ensembles toont ze hoe gehechtheid 
aan oude verhalen, die vaak de basis vor-
men van vastgeroeste culturele normen, 
kan worden ontwricht. Vanuit haar eigen 
beeldtaal en persoonlijke iconografie tracht 
ze nieuwe ficties te vertellen, waarin iden-
titeiten voortdurend evolueren, en die een 
cultuur kunnen inspireren waarin de com-
plexiteit, ambivalentie en pluriformiteit van 
moederen wordt omarmd. 
 Fluïditeit duidt bij Henrot echter ook 
op ‘liquiditeit’, en wel in twee betekenis-
sen. Enerzijds verbeeldt de kunstenaar het 
lichaam dat drinkt, zweet, druppelt en lekt – 
een waterlichaam, zoals Astrida Neimanis 
het beschrijft in haar essay ‘Hydrofeminism. 
Or, On Becoming a Body of  Water’ uit 2012. 
Neimanis bouwt voort op de feministi-
sche theorieën uit de jaren zestig en zeven-
tig van onder anderen Hélène Cixous en 
Luce Irigaray. Zij brachten het vrouwelijke 
lichaam, via de beelden van baarmoeder en 
moedermelk, in verband met de zee waaruit 
ooit al het leven ontstond. Neimanis is ech-
ter kritisch over dergelijk biologisch essenti-
alisme, en over de normatief  reproductieve 
morfologie die Cixous en Irigaray hanteer-
den. Ieder wezen bestaat uit water; we zijn er 
allemaal door verbonden, en dat vraagt om 
solidariteit tussen alle waterige wezens, tus-
sen alle ‘menselijke, dierlijke, plantaardige, 
geofysische, meteorologische en technologi-
sche lichamen’. Veel van haar beelden plaats-
te Henrot in dialoog met de omgeving en met 
de waterpartijen van het Middelheimpark, 

zoals het nieuwe werk Laundry (2022) in het 
bassin van de Hortiflora, waarnaast ze een 
levendige, wilde bloemenweide zaaide vol 
vlinders en bijen.
 Anderzijds slaat liquiditeit bij Henrot op 
de transacties die met het moederschap 
gepaard gaan. In het Braempaviljoen ver-
beelden drie werken uit de reeks Wet Job 
(2021), namelijk Iron Deficiency, End of  Me 
en A Free Quote, de vloeibare uitwisseling 
tussen moeder en kind, maar ook tussen 
moeder en machine: het zogen, afkolven en 
toedienen van melk. End of  Me toont twee 
borsten gekoppeld aan twee lange plastic 
tubes die uitlopen op een uitvergrote mom 
jeans, waardoor moeder en kind samen 
een gesloten mechanisch circuit lijken te 
vormen, en de identiteit van de vrouw die 
aan de moeder voorafging uitgewist lijkt 
te zijn, of  gereduceerd tot melkmachine. 
Henrot ziet moedermelk als ‘een grondstof  
die de ene mens van de andere afneemt’ 
en beschouwt het zogen van een kind als 
onbetaalde en ondergewaardeerde zorgar-
beid. De borstkolf  vormt dan ook een sym-
bool van de kapitalistische uitbuiting van 
intimiteit in functie van meer efficiëntie, 
om vrouwen dubbel te onderwerpen aan de 
eisen van productiviteit, want zo kunnen 
ze hun kind voeden en tegelijk werken. De 
borstkolf  duidt op een groter maatschappe-
lijk probleem: het gebrek aan waardering 
voor de huiselijke activiteiten in relatie tot 
voortplanting, reproductie en zorg. Ook de 
uitbesteding van dit zorgwerk aan – even-
zeer onderbetaalde en ondergewaardeerde 
– onthaalmoeders, draagmoeders en min-
nen, zoals verbeeld in het bronzen beeld 
Story of  Substitute (2021), houdt processen 
van uitbuiting, instrumentalisering en ver-
vreemding van het vrouwelijke lichaam in. 
Zoals Sophie Lewis stelt in haar boek Full 
Surrogacy Now. Feminism against Family – 
een pleidooi voor collectief  zorg dragen en 
opvoeden op basis van gelijkwaardigheid en 
losgekoppeld van eigendom – is ‘het enige 
wat zwangerschap onderscheidt van draag-
moederschap, de naam en de choreografie’. 

 Dat Wet Job tentoongesteld wordt in het 
Middelheimpark, waar je op een zomerse 
zondag de gezinnen die voor park en pan-
nenkoeken komen nauwelijks kunt onder-
scheiden van wie in diepe introspectie van 
beeld naar beeld struint, is in meer dan een 
opzicht interessant. Wat moeders nodig 
hebben, is opgenomen te worden in de 
maatschappij die ze dragen – bemoederd 
worden dus. Kunst maakt dingen bespreek-
baar, en wat bespreekbaar wordt zet zich 
traag om in mentaliteitsveranderingen, 
wetgeving en infrastructuur. De tekenen 
zijn er: op Documenta dit jaar is er kinder-
opvang beschikbaar; de website artist-pa-
rents.com biedt ‘manieren om kunstenaars 
met kinderen niet uit te sluiten’, en legt uit 
hoe instellingen en residenties, wanneer 
ze samenwerken met kunstenaars, ruim-
te kunnen inbouwen voor het echte leven; 
musea en kunstinstellingen leveren inspan-
ningen om de omstandigheden te optimali-
seren voor een verblijf  met jonge kinderen; 
en instituten lijken stilaan te begrijpen dat 
ze zich met meer empathie moeten verhou-
den tot de loopbanen van hun werknemers. 
De weemoedige vogelmens van Henrot 
vraagt er daarom wellicht niet om getroost 
te worden. Haar redding bestaat erin dat 
hybride verdriet – om wat leeft, wat nooit 
heeft mogen zijn, wat sterft en wat verloren 
gaat – kan bestaan en zichtbaar mag zijn.

Camille Henrot. Wet Job, tot 16 oktober, 
Middelheimmuseum, Middelheimlaan 61, 
Antwerpen.

Camille Henrot, Laundry, 2022, Middelheimmuseum, Antwerpen, 2022, foto Ans Brys Camille Henrot, End of  Me, 2021, Middelheimmuseum, Antwerpen, 2022, foto Ans Brys
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Herbert Foundation
Coupure Links 627 A, Gent 
t: +32 9 269 03 00 
contact@herbertfoundation.org  
www.herbertfoundation.org

It is… it isn’t… 
The Collection of Annick and 
Anton Herbert

André Cadere, Barre de bois rond B02300140, 1975 (Raas van Gaverestraat, Gent) Foto: K. Daem

Zondag 2 oktober, 16:00 – 20:00
Opening tentoonstellingsruimte 106

Carl Andre | Giovanni Anselmo | Art & Language |  
Robert Barry | Marcel Broodthaers | stanley brouwn |  
Daniel Buren | Jean-Marc Bustamante | André Cadere |  
Jan Dibbets | Luciano Fabro | Donald Judd | On Kawara |  
Harald Klingelhöller | Joseph Kosuth | Jannis Kounellis |  
Sol LeWitt | Richard Long | Mario Merz | Reinhard Mucha |  
Bruce Nauman | Giulio Paolini | Gerhard Richter |  
Robert Ryman | Thomas Schütte | Jan Vercruysse |  
Didier Vermeiren | Ian Wilson 
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ROOS VAN DER LINT

‘Wat voor ijsje zal ik nemen?’ vraagt Lisa 
Spilliaert (1992). Ze richt zich tot een peu-
ter die ballen gooit in een knalgroene speel-
goedtoren. Ze doet net alsof  ze een hapje 
neemt, klemt haar lippen op elkaar, knip-
pert met de ogen van genot en lacht dan 
haar tanden bloot. Vol overgave, liefde, aan-
dacht en geduld kijkt ze naar het jongetje, 
dat aan zijn speelgoed hangt als aan een 
gokautomaat. Moeder en kind, toch?
 Spilliaert is echter niet de ouder van deze 
peuter. Ze is niet eens familie. In de eer-
ste video van Growth Record, waar ze sinds 
2014 aan werkt, stelt ze het expliciet: ze had 
de moeder van het kind kunnen zijn, want in 
dezelfde periode waarin het kind werd ver-
wekt, had ze seks met de vader. Spilliaert 
keerde terug naar Japan, het land van haar 
moeder, waar ze opgroeide vooraleer ze ver-
huisde naar België, het land van haar vader, 
om fotografie te studeren in Gent. In Japan 
wil ze het leven van dit kind, dat het hare 
had kunnen zijn, zo goed en zo lang mogelijk 
op film vastleggen, zoals ouders dat doen.
 Nu ouderschap zowel flexibeler als com-
plexer is geworden, met verknipte en aan 
elkaar gelijmde gezinnen, inclusief  bonus-
moeder, meemoeder en duomoeder, dringt 
de moeder als onderwerp zich op in de 
kunst. Stond het moederschap het groot-
ste deel van de twintigste eeuw haaks op 
de ambitie van de moderne kunstenaar om 
zich dag en nacht aan de kunst te wijden, 
is het juist de moeder als scheppend wezen 
die de kunst op scherp zet. Mothernism, 
een term bedacht door de Deense kunste-
naar Lise Haller Baggesen (1969) en voor-
malig resident aan de Rijksakademie in 
Amsterdam, vat het samen: ‘Op het kruis-
punt van feminisme, sciencefiction en disco 
heeft mothernism als doel het moedervormi-
ge gat in het hedendaagse kunstdiscours te 
lokaliseren.’ Uit emancipatorisch oogpunt 
blijkt dat gat uitermate vruchtbaar te zijn. 
Het vrouwelijke lichaam wordt een toon-
beeld van de combinatie van oerkracht met 
kwetsbaarheid – zoals vorig jaar in de ten-
toonstelling Rainbow Woman van Femmy 
Otten (1981) in de Warande in Turnhout – 
iets waar in de kunstgeschiedenis lange tijd 
geen plek voor was. Als voorlopig hoog-
tepunt geldt de aanwezigheid, als enige 
Nederlandse ‘kunstenaar’, van arts en acti-
vist Aletta Jacobs (1854-1929) op de hoofd-
tentoonstelling van de huidige biënnale van 
Venetië, The Milk of  Dreams. In een vitrine-
kast staat haar boek De vrouw. Haar bouw en 
haar inwendige organen uit 1897. Daarnaast 
liggen als modellen van papier-maché de 
reproductieorganen van die vrouw uitge-
stald, meer dan honderd jaar oude replica’s 
van de baarmoeder in verschillende stadia 
van de zwangerschap, gemaakt door de 
Franse arts Louis Auzoux. Volgens de cura-
tor van de tentoonstelling, Cecilia Alemani, 
zijn die modellen zowel wetenschappelijk 
als artistiek van aard. De baarmoeder ligt in 
het hart van haar tentoonstelling, als stille 
motor en als draaiende kracht.
 In Japan is Lisa Spilliaert een ‘mogelijke’ 
moeder – een concurrerende categorie die 
het concept van de moeder op de proef  stelt. 
De relatie tussen de mogelijke moeder en 
het kind vertrekt vanuit hetzelfde verband 
tussen oorzaak en gevolg dat ten grondslag 
ligt aan biologisch ouderschap. Hoewel de 
‘daad’ ook hier een fait accompli is, bleef  
het gevolg, conceptie met een kind als 
resultaat, uit. Spilliaert negeert dat gebrek, 
trekt lichaam en gevoel uit elkaar, en pro-
beert toch een warme relatie met het kind 
te bewerkstelligen, puur op basis van het 
zakelijke feit dat ze seks had met de vader. 
Elk jaar zoekt ze het jongetje op in Japan, en 
met elk bezoek groeit niet alleen het kind, 
maar ook de band die logischerwijze niet 
zou bestaan.
 Growth Record, eerder dit jaar te zien in De 
Brakke Grond in Amsterdam, is de neerslag 
van deze relatie, als een combinatie van de 
vele foto’s die Spilliaert van het kind maakte 
en van camerabeelden die hun ontmoetin-
gen vastleggen. Elk bezoek verloopt via een 
geijkt ritueel: de vader brengt het kind en 
levert het over aan de camera van Spilliaert. 
Met zichzelf  als indringer fileert zij vervol-
gens de driehoeksrelatie die is ontstaan. Als 

de vader dronken lijkt, moet zij dan haar 
verantwoordelijkheid nemen? Als het kind 
weigert zich te laten fotograferen, moet zij 
dan toch doorzetten? Als het kind krijst en 
de vader met zijn hand het volume probeert 
te dempen, moet er dan iemand ingrijpen? 
Al snel blijft er maar één vraag meer over: 
waar is de echte moeder van dit kind?
 Door zich als mogelijke moeder op te wer-
pen, brengt Spilliaert het concept moeder-
schap voorbij het vrouwelijke lichaam. 
Dat doet ook Sara Sejin Chang (1977), die 
bekendheid verwierf  als schilder onder haar 
adoptienaam Sara van der Heide, en die nu 
onder een dubbele naam werkt. Op de web-
site van het project The Mother Mountain 
Institute, dat ontstond in 2017 en wordt 
omschreven als ‘een groeiende verzameling 
van getuigenissen van geracialiseerde moe-
ders die hun kind hebben verloren aan de 
transnationale en transraciale adoptie-in-
dustrie in het Globale Noorden’, staat een 
intrigerende voetnoot. Moeders, zo staat er, 
worden in het project aangeduid als moe-
ders, ongeacht hun band met het kind, 
want ‘de term ‘biologisch’ is een term die 
met geweld moeders reduceert tot een fysiek 
lichaam’.
 Chang is de naam die ze de eerste vier 
maanden na haar geboorte in Zuid-Korea 
droeg en die met haar adoptie in Nederland 
kwam te vervallen. De naamsverandering 
staat voor meer dan een woord, zo vertelde 
ze in een interview in Metropolis M: ‘Het is 
de verbinding met een culturele identiteit 
die is doorgesneden, met mensen op wie 
je lijkt, met het land van geboorte.’ Ze ver-
zamelt zelf  de verhalen van moeders over 
de hele wereld, en met als titel The Mother 
Mountain Institute reizen die verhalen als 
installatie opnieuw de wereld rond, afgelo-
pen zomer zelfs in Seoul, en eerder dit jaar 
in Casco in Utrecht. Daar klonken getui-
genissen van twee moeders uit Zuid-Korea 
en Bangladesh wier kinderen onder valse 
voorwendselen werden afgenomen en ver-
kocht. In het midden van de installatie 
stond een sculptuur van een witte berg, als 
baken van spiritualiteit, wijsheid en eeu-
wigheid dat ook letterlijk aan het woord 
kwam. Daarboven bewogen twee planeten 
in een rustig tempo rond elkaar. De grote 
gele en de kleine rode bol representeerden 
moeder en kind, weliswaar door kolonia-
le machten en kapitalistische motieven uit 
elkaar gedreven, maar toch nog verbonden. 
Een lichamelijke connectie is niet het voor-
naamste, lijkt Chang te willen zeggen; een 
moeder is meer dan een lichaam, en de ver-
binding met een kind is onlosmakelijk. 
 Chang koos voor het verhaal van de 
moeder, maar wat is het perspectief  van 
het kind? Het is een vraag die kunstenaar 
Raquel van Haver (1989) zich stelde. Zij 
werd geboren in Colombia en geadopteerd 
door een echtpaar uit Nederland. Ze werd 

uitgenodigd door het Bonnefantenmuseum 
in Maastricht om zich door de collectie oude 
kunst te laten inspireren. Ze koos voor het 
genre van het Mariabeeld met baby Jezus, 
juist omdat de relatie van (adoptie)moe-
der tot kind bij haar gevoelig ligt. Voor een 
nieuwe serie schilderijen, Amo á la Reina, die 
in 2020 in het Bonnefantenmuseum werd 
gepresenteerd, keerde ze terug naar haar 
geboorteland om inspiratie op te doen. Een 
camera volgde haar voor de documentai-
re De vrouwen van mijn land. In Colombia 
ging ze op zoek naar sterke vrouwen die 
ze als beeltenis in schilderijen kon verwer-
ken, maar die ook door de camera wer-
den gefilmd, vaak zomaar op straat: vrou-
wen achter kraampjes met eten, vrouwen 
lopend op straat, moeders aan wie dochters 
zich vastklampen. Van Haver voert mooie 
gesprekken en ze schildert, met dikke klod-
ders verf  waaruit plots een moeder en een 
kind tevoorschijn komen. ‘Op een dag word 
je zwanger en dan slaap je nooit meer. Je 
gaat naar bed met één oog open,’ zegt een 
Colombiaanse – het is een wijsheid die ze 
van haar eigen moeder meekreeg. 
 Als Maria met kind was de moeder dan 
toch al lange tijd zichtbaar, en niet alleen 
in de westerse kunstgeschiedenis. Van 
Haver slaat via de (schilder)kunst een brug 
naar haar geboorteland, net zoals Sara 
Sejin Chang (Sara van der Heide) en Lisa 
Spilliaert dat doen. Chang laat zien dat een 
afwezige moeder, ondanks de afstand, niet 
afwezig hoeft te zijn. Spilliaert neemt elk 
jaar het vliegtuig om een vervolg te maken 
aan een verhaal dat zonder die moeite niet 
zou bestaan. De filmbeelden, die de bezoeker 
in De Brakke Grond in een zelfgekozen volg-
orde kon bekijken, onderbouwen de relatie 
van de ‘mogelijke moeder’ en haar ‘moge-
lijk’ kind, met de tijd die een familieband 

doorgaans vergt. De foto’s die Spilliaert op 
uiterst klein formaat presenteert in licht-
bakken geven substantie aan iets wat geen 
biologische grond heeft om te bestaan. 
Het resultaat van de inspanning is zowel 
een portret van een ander als een portret 
van haarzelf. Wat begon als een weerloze, 
onhandige baby, aan het begin van de zaal, 
is een jongetje van acht jaar oud geworden, 
dat controle wil over zijn eigen verhaal. In 
de recentste video van Growth Record neemt 
Spilliaert hem mee naar zee. Ze dollen met 
elkaar en dan stelt het kind de vraag: ‘Wat 
gebeurt er met de foto’s van mij?’ Spilliaert 
kijkt een moment verrast naar hem op. ‘Ik 
ga ze laten zien op een tentoonstelling,’ 
antwoordt ze. ‘Ik heb je toch gezegd dat 
het werk is?’ Ze wil het project volhouden 
zolang het kan, de band met het jongetje 
ontwikkelen zolang hij dat toestaat. Het 
is de droom, maar ook het werk, van elke 
ouder.

De mogelijke moeder

Lisa Spilliaert, Growth Record #1, 2014-2015

Lisa Spilliaert, Growth Record #5, 2022
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NOVEMBER / DECEMBER       26/11 - 18/12/2022

 
STEFAN PAPCO (CZ)                                                            Newspace
He Thought of Lightness
 
     
JONAS DEHNEN (DE)                                Frontspace
Through the green fuse

BRUTHAUSGALLERY

MARCH / APRIL                    24/03  -  23/04/2023

HUGO DEBAERE / MARC MAET                          Newspace & Frontspace                       
Nihil est super - Omnia est semper

ANNELIES VAN DAMME                                                     Extra Muros
Artist in residence @                                                        Claessens Canvas

       Bruthausgallery    BruthausGallery                               Gallery Viewer: Bruthausgallery

www.bruthausgallery.com - open: Sat - Sun : 2-6 pm 
or by appointment +32 473 63 69 63 Molenstraat 84     -    8790 Waregem    -    curator J.Van der Borght 
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EVELIEN BRACKE

Geniet een alledaags, universeel en tegelijk 
individueel fenomeen als moederschap wei-
nig of  net veel maatschappelijke aandacht 
en zichtbaarheid? Designcriticus Alexandra 
Lange vat het krachtig samen in haar inlei-
ding op Designing Motherhood. Things That 
Make and Break Our Births: ‘Motherhood is a 
field hiding in plain sight.’ Hoewel er de laat-
ste jaren een duidelijke opmars merkbaar is 
in de literatuur, de beeldende kunst en de 
kranten en tijdschriften, blijft moederschap 
een onderwerp dat slechts zelden opduikt in 
de geschiedenis van design, en er zijn wei-
nig platforms en instituten die er aandacht 
aan besteden. Dat is opmerkelijk: talrijke 
objecten en processen die de ervaringen 
rond menselijke voortplanting, zwanger-
schap, geboorte en opvoeding mee bepalen, 
zijn op de een of  andere manier ontworpen. 
Bovendien gaat het om dingen en systemen 
waar we bijna allemaal mee in aanraking 
komen, als kind of  als ouder. En toch zitten 
er opvallend weinig stukken in collecties 
van designmusea die te relateren zijn aan 
het moederschap. Het MoMA, waar curator 
Paola Antonelli diverse innovatieve vormen 
van design aan bod laat komen, heeft geen 
enkel object gerelateerd aan zwangerschap 
in de collectie zitten. Het Victoria and Albert 
Museum in Londen doet het iets beter: met 
het programma Rapid Response Collecting 
speelt Corinna Gardner in op designfenome-
nen uit de recente geschiedenis, zodat onder 
meer de herbruikbare menstruatiecup van 
Tampax uit 2018 in hun vizier kwam. In 
de vaste collectie bevonden zich reeds enke-
le historische voorbeelden van borstkolven.
 Designing Motherhood werd samenge-
steld door Michelle Millar Fisher en Amber 
Winick, beiden actief  als designhistoricus, 
en zij wijzen als belangrijkste verklaring 
voor deze beperkte aanwezigheid op de nog 
steeds sterke patriarchale invloeden binnen 
musea en instituten voor design. Hun eer-
ste voorstel om dit boek en de bijbehoren-
de tentoonstelling te maken werd vier jaar 
geleden ook vooral op scepsis onthaald. 
Toch is het project Designing Motherhood 
uitgegroeid tot een publicatie bij MIT 
Press (met Victoria Hindley als acquire-
rend redacteur), een open source design-
curriculum, een lezingen programma, een 
invloedrijk account op Instagram én twee 
tentoonstellingen – in 2022 in het Center 
for Architecture and Design in Philadelphia, 
en in 2021 in het Mütter Museum in 
Philadelphia – geen aan moeders gewijd 
museum, zoals de naam kan doen vermoe-
den, maar een medisch museum opgebouwd 
rond de collectie van de negentiende-eeuwse 
Amerikaanse chirurg Thomas Dent Mütter.
 Designing Motherhood werd al in 2018 
gelanceerd op Instagram, en hier werd het 
onderzoek ontwikkeld dat later gedeeltelijk 
in boekvorm werd gebundeld. Dankzij een 
in Amerika wonende vriendin ontdekte ik 
het bestaan ervan kort na de geboorte van 
mijn dochter: het werd een bron van design-
kennis over het moederschap, in een for-
maat dat volledig compatibel is met de peri-
ode van het prille ouderschap, waarin tijd 
een schaars goed wordt. In die zin is dit pro-
ject, net als de thematiek zelf, misschien nog 
het meest op maat van Instagram gesne-
den – een dik boek is bijvoorbeeld al niet 
tegelijkertijd met een baby vast te houden. 
Daarnaast biedt het concept van publiek en 
interactief  onderzoek online, waarin kennis 
wordt gedeeld en meteen ook andere kennis 
kan uitlokken, een mooi voorbeeld van hoe 
designgeschiedenis zich kan manifesteren 
buiten het museum of  het gedrukte boek, 
en eigenlijk buiten elke plaats of  locatie 
om – het web is immers wereldwijd.
 En toch is dit project Amerikaans en 
weerspiegelt het de politieke situatie ginds. 
Op Google is een recensie terug te vin-
den – één ster – van een zekere Brittany, 
die naar eigen zeggen het boek aanschafte 
naar aanleiding van haar eerste zwanger-
schap, maar in plaats van praktische voor-
beelden en advies kreeg ze het gevoel een 
politieke agenda opgedrongen te krijgen. 
Vele voorbeelden komen uit de Verenigde 
Staten, waar het moederschap zich schrij-
nend aftekent tegen de tekortkomingen 
van het Amerikaanse gezondheidssysteem, 

en waarin het abortusrecht voor alle vrou-
wen sinds enkele maanden opnieuw op de 
helling staat, afhankelijk van wat de afzon-
derlijke staten beslissen. Eén op de vier moe-
ders in de Verenigde Staten hervat het werk 
al binnen de twee weken na de geboorte, 
bij gebrek aan een nationaal beleid over 
betaald ouderschapsverlof. Het is dus niet 
verwonderlijk dat een project als Designing 
Motherhood in deze context het licht zag, 
en dat het inzet op de kracht van design in 
bewustmakings- en veranderingsproces-
sen: de hoop dat de politiek zelf  met oplos-
singen zal komen is al lange tijd vervlogen. 
‘Het beleid moet veranderen. We moeten 
ons denken veranderen van het ontwer-
pen van objecten naar het ontwerpen van 
systemen,’ zo schrijft designer Alexis Hope. 
‘Het is van cruciaal belang om geletterdheid 
te verwerven over de systemische krach-
ten die de aspecten van menselijke repro-
ductie vormgeven, net als over de beleids-
beslissingen die hen verbinden met andere 
vormen van menselijke arbeid en ervaring. 
Het is onze taak als ontwerpers om deel te 
nemen aan de voortdurende organisatie 
van gemeenschappen die voor ons ligt.’
 Een van de meest exemplarische projec-
ten in het boek is Make The Breast Pump 
Not Suck! van Alexis Hope en Catherine 
D’Ignazio van het MIT Media Lab: het ont-
werp van een gebruiksvriendelijker en min-
der agressief  type borstkolf  leidde tot meer 
aandacht voor het gebrekkige beleid in de 
Verenigde Staten. In 2014 organiseerden 
Hope en D’Ignazio een hackathon, een event 
met designers, ingenieurs en gezondheids-
werkers uit Boston om de traditionele borst-
kolven te verbeteren. Natuurlijk was dat, 
hoe belangrijk ook, niet voldoende: enkel 
technologie kan de problemen van te snel-
le werkhervatting en van peperdure kin-
deropvang niet opvangen. Aan een tweede 
hackathon in 2018 namen echter ook enke-

le beleidsmakers deel, wat uiteindelijk leid-
de tot de implementatie van betaald ouder-
schapsverlof  als testplatform in enkele 
staten zoals Californië. Het is wat je noemt 
design to design a way out: door op een klas-
sieke maar collectieve manier een object te 
ontwerpen en te verbeteren, kan er ook op 
maatschappelijk vlak iets veranderen.
 In totaal bundelt het boek Designing 
Motherhood ongeveer tachtig designprojec-
ten van de laatste honderd jaar, opgedeeld 
in vier categorieën: voortplanting, zwanger-
schap, geboorte en postpartum. Meer dan 
vijftig verschillende bijdragen, in de vorm 
van interviews, essays en visueel materiaal, 
behandelen een brede waaier wat betreft 
gender, kleur en identiteit. Het geheel toont 
eveneens de diversiteit aan designpraktijken 
die gerelateerd zijn aan het moederschap, 
zoals medisch design, productdesign, mode, 
grafisch ontwerp en speculatief  design, dat 
zich probeert voor te stellen hoe het zou zijn 
om te ontwerpen zonder de huidige tech-
nologische, culturele en politieke beperkin-
gen. Naast bekende productgerelateerde 
ontwerpen zoals de zwangerschapstest, de 
menstruatiecup, het spiraaltje, het specu-
lum, de borstkolf, de borstvoedingsbh, de 
kinderwagen en zwangerschapsmode, zijn 
er ook minder vanzelfsprekende – en over-
wegend Amerikaanse – projecten die andere 
dan louter praktische thema’s aankaarten. 
Het gebrek en de nood aan body literacy – 
het eigen lichaam observeren en leren ken-
nen en begrijpen – leidde bijvoorbeeld tot de 
wereldwijd verspreide en collectief  tot stand 
gekomen publicatie Our Bodies, Our Selves. 
A Course by and for Women uit 1971, maar 
ook tot het ontwerp van de Baby Necklace 
(1989) en CycleBeads (2002), parelkettin-
gen met een kleurcodering om de menstru-
ele cyclus te visualiseren en bij te houden, 
zoals dat ook in niet-westerse samenlevin-
gen gebeurt. Bijzondere aandacht gaat uit 

naar de toenemende medicalisering van 
zwangerschap en geboorte, en naar de raci-
ale component ervan in de Verenigde Staten. 
Vrouwen van kleur sterven nog steeds drie 
tot vier keer vaker dan witte vrouwen tij-
dens de zwangerschap, de geboorte of  kort 
erna. ‘De medicalisering van geboorte is niet 
alleen een verhaal over gender, over manne-
lijke verloskundigen die vrouwen de contro-
le over zwangerschap ontnemen, het is ook 
een verhaal over ras – witte mensen, witte 
mannen die zwarte vrouwen de controle 
over zwangerschap en geboorte ontnemen,’ 
zo zegt Khiara Bridges, professor aan de UC 
Berkeley School of  Law, in een interview met 
de samenstellers van Designing Motherhood. 
In een gesprek met Thomas Beatie, die als 
vrouw geboren werd maar na een dubbele 
mastectomie als eerste man ter wereld twee 
kinderen baarde, wordt de problematiek 
van de term ‘moederschap’ aangekaart, die 
immers geen ruimte lijkt te laten voor alles 
wat binaire opdelingen overstijgt. 
 De term ‘motherhood’ uit de titel van dit 
boek dient dan ook heel breed te worden 
geïnterpreteerd, al zijn ruime definities nog 
niet volledig ingeburgerd. Als het zo is dat 
je een heel dorp nodig hebt om een kind op 
te voeden, zoals vaak wordt gezegd, dan heb 
je zeker ook een dorp nodig om vastgeroeste 
en culturele opvattingen over moederschap 
te veranderen. Designing Motherhood ver-
richt pionierswerk op het vlak van design. 
Hoewel het te hopen valt dat sommige 
politieke verschuivingen uit de Verenigde 
Staten de Atlantische Oceaan niet over-
steken, zou het meer dan boeiend zijn een 
Europees vervolg op dit project te bedenken.

Michelle Millar Fisher en Amber Winick 
(red.), Designing Motherhood. Things That 
Make and Break Our Births, Cambridge/
Londen, The MIT Press, 2021.

Make the Breast Pump Not Suck!, MIT Media Lab, 2018

Design to design a way out
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SLEWE GALLERY
t/m 08/10

PERMANENT CHANGES
Martina Klein

15/10–19/11

DARKNESS AND COLOR
Günter Tuzina

EENWERK
17/09–05/11

MAKE AN EFFORT EVERY DAY
Sheila Hicks 
Celebrating five years EENWERK

19/11–23/01/23

Scarlett Hooft Graafland

ANDRIESSE EYCK
t/m 22/10

ECHOES AND TRACES
Lidwien van de Ven

29/10–17/12 
Performance 20/11

RAFTS
Rory Pilgrim

GALERIE VAN GELDER
t/m 12/10: 
in GvG:

WE SAY WE SAW LAST LESS AND NOW WE SEE MAY MORE
Ian Page

in AP:

CORRECTIONS
Kimball Gunnar Holth

22/10–17/12:

PAINTINGS
Nicolas Chardon

RECENT PUBLICATIONS

publishing house  
Connaisseurs, Paris

GALERIE RON MANDOS
01/10–06/11

Mohau Modisakeng – Madimatle
Solo exhibition

01/10–06/11

Ishmael Armah and Kwadwo Amfo
Duo exhibition

12/11–31/12

Hans Op de Beeck
Solo exhibition

16/11–20/11

ART COLOGNE
Isaac Julien, Katinka Lampe, Erwin Olaf,  
Hans Op de Beeck

15/12–18/12

ART ANTWERP
Koen van den Broek, Jacco Olivier,  
Hans Op de Beeck, Muntean/Rosenblum,  
Anthony Goicolea

 

 

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

Kerkstraat 105 A  
020.625.72.14  

wo–za: 13:00–18:00 
(en op afspraak) 

www.slewe.nl

Koninginneweg 176
062.299.87.72

do–za: 13:00–18:00
(en op afspraak)

www.eenwerk.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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JAN-WILLEM ANKER

Is het in deze wereld mogelijk om als vrouw 
kunstenaar te blijven nadat je kinderen 
hebt gekregen? Kun je kunstenaar én moe-
der zijn? Wat is ervoor nodig om de zorg 
voor kinderen te kunnen combineren met 
het maken van kunst? Hoe moet je die zorg 
vormgeven in een samenleving die zorgar-
beid structureel niet of  nauwelijks beloont, 
zoals zonneklaar werd gedurende al die 
covidlockdowns? Hoe ziet die zorg er dan 
uit, voor je kinderen, maar ook voor jezelf? 
 Dit zijn een aantal van de vragen die het 
Berlijnse kunstcollectief  Maternal Fantasies 
zich stelt in de expositie Re-Assembling 
Motherhood(s) in Eindhoven. De expositie 
wordt vergezeld van een boekuitgave in de 
Onomatopee-reeks, getiteld Re-Assembling 
Motherhood(s). On Collective Care and Collective 
Art as Feminist Practice, die fungeert als 
handboek voor hoe een collectieve kunst-
praktijk van kinderzorg gestalte heeft gekre-
gen. Grofweg is het opgedeeld in vier genres: 
scherpe essays over politiek-theoretische 
en artistieke kwesties rondom zorg, spel, 
arbeid, kapitalisme en moederschap, poëti-
sche teksten die voortkomen uit collectieve 
schrijfoefeningen en écriture automatique, 
hulpmiddelen als een handleiding of  vra-
genlijst, die het collectief  gebruikte om zorg 
en kunst met elkaar te verweven, en beel-
dend werk dat onder andere bestaat uit stills 
van verschillende korte films, fotografie en 
tekeningen. Daarnaast zijn er twee tekst-
collages, bestaande uit biografisch materi-
aal en zelfgekozen feministische voorgan-
gers, zoals de Braziliaanse auteur Clarice 
Lispector, de eerste gekozen vrouwelijke 
president ter wereld Vigdís Finnbogadóttir 
en de radicale Amerikaanse feminist 
Valerie Solanas, schrijver van het S.C.U.M. 
Manifesto (en berucht vanwege haar poging 
Andy Warhol te vermoorden). De uitgave 
sluit af  met een korte verzameling dank-
brieven die de kunstenaars elkaar hebben 
geschreven. 
 Vanaf  de oprichting in 2018 heeft 
Maternal Fantasies met een systeem van 
rotatie gewerkt, ook wel ‘roterend schrij-
verschap’ genoemd. Afwisselend werkten 
onderlinge teams samen aan de conceptu-
alisering, organisatie, leiding en uitvoering 
van verschillende projecten en activiteiten, 
van productietaken tot en met kinderop-
vang. Het collectief  zette dat ook voort tij-
dens de opeenvolgende lockdowns, toen het 
proces noodgedwongen online plaats moest 
vinden. 
 De titel Re-Assembling Motherhood(s) 
geeft uiting aan het procesmatige, collec-
tieve en deliberatieve karakter van het pro-
ject. Uitgangspunt is Bruno Latours con-
cept ‘assemblage’, dat wordt geclaimd als 
‘feministische tool’ en strategie. Het doel is 
om voorbij te komen aan de notie dat kunst 
door individuen ‘in splendid isolation’ wordt 
geproduceerd. Met ‘assemblages’ komt er 
zicht op het sociale domein, met name op 
de (heterogene) relaties én de omgeving 
die nodig zijn om kunst te kunnen maken. 
Zo wordt het begrip ‘moederschap’ in een 
essay van Magdalena Kallenberger niet 
als een enkele identiteit opgevat, maar als 
een ‘sociale en politieke positie; een relatie 
en een verantwoordelijkheid […] voor een 
gesitueerd zelf  dat actief  deel uitmaakt van 
een complexe verzameling van relaties die 
zich kenmerken door een onontkoombare 
onderlinge afhankelijkheid’.
 Het politieke programma van het collec-
tief  is naast feministisch sterk antikapita-
listisch. De meeste auteurs spreken zich uit 
voor een vorm van economische gelijkheid 
die ik zelf  als socialisme versta, al komen de 
denkinvloeden uit verschillende intellectue-
le tradities. Zo stelt Mikala Hyldig Dal bon-
dig: ‘Intersectioneel feminisme en kapita-
lisme zijn niet verenigbaar en kunnen dat 
niet zijn.’ Voor de sociale reproductietheorie 
en een marxistisch-feministische kritiek op 
economisch geëxternaliseerde zorgarbeid 
wordt een beroep gedaan op het theoreti-
sche werk van Silvia Federici. Zelf  blijken 
leden van het collectief  ook op verschillen-
de momenten als activist betrokken te zijn 
geweest bij manifestaties, onder andere tij-
dens ‘Mietenwahn’, een woonprotest in een 
stad die onder invloed van gentrificatie en 

speculatie met enorme huurstijgingen te 
maken krijgt. 
 Toch is Re-Assembling Motherhood(s), dat 
gekenmerkt wordt door vormen van verzet 
en allerlei politieke implicaties heeft, in de 
eerste plaats kunst in plaats van activisme. 
Het is geen praktijk die een bestaande maat-
schappelijke orde daadwerkelijk wil veran-
deren. Kallenberger zegt dat ook met zoveel 
woorden naar aanleiding van de kritiek van 
een oudere feministe op de video-installatie 
Suspended Time, die niet ‘militant’ genoeg 
zou zijn. De collectieve daad van de produc-
tie van kunst noemt Kallenberger juist ‘een 
extreem politiek statement’. De collectieve 
productie van kunst is ‘zowel een overle-
vingsstrategie als een hulpmiddel voor radi-
cale zelfzorg’. Met zulke woorden (‘state-
ment’, ‘overlevingsstrategie’, ‘hulpmiddel’, 
‘zelfzorg’) lijken marxistisch-feministische 
opvattingen ineens ver weg. Eerder klinkt 
hier een gewraakt individualisme in door. 
 Maar misschien is dit te streng en zou je 
ook kunnen stellen dat Maternal Fantasies 
van de nood een deugd heeft gemaakt door 
te werken aan vormen van kinderzorg die 
de kunstpraktijk voeden in plaats van in de 
weg staan. Zo schreven de leden van het col-
lectief  stukken tekst over kunst en moeder-
schap bij wijze van ‘huiswerkopdracht’. Eén 
opdracht was om een tekst te schrijven door 
te beginnen met een voorgeschreven formu-
le, zoals ‘Ik zou zoveel beter kunnen liefheb-
ben…’ of: ‘Ik heb een heel duidelijke, scher-
pe herinnering aan mezelf  op de dag…’. 
Een andere opdracht behelsde een ‘ABC 
van moeder-on/zichtbaarheden’, waarbij 
de m een reflectie over ‘melk’ uitlokte, en de 
o een tekst over de ‘orale fase’. Ook zijn er 
verschillende handleidingen opgesteld om 
samen met andere moeders en kinderen 
oefeningen te doen, zoals een tekenoefening 
en een zangoefening. 
 Scherp is de kritiek op de kunstwereld, die 
ondanks het vaak progressieve discours fei-
telijk niet is ingericht op moederschap. Deel 
van het probleem is nog altijd de romanti-
sche en patriarchale notie van het individu-
ele (mannelijke) genie. Het is confronterend 
om in het essay van Kallenberger te lezen 
dat mannelijke partners en vader-kunste-
naars niet bereid waren om deel te nemen 
aan Maternal Fantasies, dat wil zeggen: om 
via een kunstpraktijk invulling te geven 
aan zorg en moederschap. Sloot moeder-
schap mannen uit? Dat lijkt me niet het 
geval. Kallenberger definieert moederschap 
als een ‘sociale positie’, een inclusieve term 
die ook kan gelden voor verzorgers die zich 
identificeren als man, transgender, non-bi-

nair of  ‘two-spirited’. Er wordt overigens 
niet gezegd hoeveel mannen gevraagd zijn 
en wat precies hun redenen waren om niet 
deel te nemen. 
 In de tekstcollage ‘The Choir Assembly’, 
een denkbeeldig koor dat antwoord geeft op 
in kleur gemarkeerde statements, staat hal-
verwege de tekst: ‘De vader van mijn kind is: 
boos, violist, workaholic, mijn beste vriend, 
een sprong vooruit, een goed voorbeeld, een 
geweldig mens, een kunstenaar.’ Natuurlijk 
is er best goede wil. Aino El Solh merkt in 
haar dankbrief  aan Hanne Klaas ironisch 
op dat Klaas ‘zelfs een echtgenoot [had] die 
bereid was ons te ondersteunen op locatie 
en voor de kinderen zorgde wanneer jij je 
moest focussen’.
 Het is geestige kritiek op die ‘onzichtba-
re’ man, maar de stem van zulke onder-
steunende medewerkers (m) had toch nog 
even kunnen klinken in het boek, mis-
schien omdat ze er op deze manier wel mak-
kelijk van afkomen. Of  ook: dat het werk 
hun alweer uit handen genomen wordt? 
Verschilt de zorg die een moeder geeft fun-
damenteel van die van de vader? Vooral in 
het eerste jaar, is mijn ervaring, wanneer 
het kind nog borstvoeding krijgt en de moe-
der nog moet bijkomen van de bevalling. 
Daarna kunnen mannen precies hetzelfde 
bieden als vrouwen, als ze het maar willen. 
Moederschap en vaderschap overlappen 
elkaar dus voor een groot deel. Maar wel-
licht heeft die inclusieve goodwill van het 
‘moederschap’ dan toch iets bedreigends, 
omdat er een suggestie van uitgaat dat er 
eigenlijk niet zoiets bestaat als ‘vaderschap’. 
 Eerlijk gezegd herkende ik mezelf  in dat 
woord ‘boos’, een emotie die ik voel als ik 
niet kan schrijven omdat ik voor mijn zoon 
moet zorgen. Daarnaast moest ik geregeld 
denken aan mijn eigen moeder, die als huis-
vrouw met vier kinderen haar carrièream-
bities en een groot deel van haar vrije tijd 
zag verdampen, en geleden heeft onder het 
besef  dat ze niet in staat was de situatie op 
de een of  andere manier te keren. Maternal 
Fantasies dwingt je na te denken over de 
vraag hoeveel er eigenlijk veranderd is. En 
zo ja, voor wie? 
 In plaats van de mannen schitteren de kin-
deren in de video-installaties en op de foto-
wand. Sommige kunstenaar-moeders geven 
uiting aan de twijfel of  het ethisch wel hele-
maal in de haak is om je kinderen in te zetten 
voor een kunstproject. Het grootste deel van 
de expositieruimte is gewijd aan de resul-
taten van een tweedaagse risoworkshop in 
Eindhoven: een soort zeefdrukken met tekst 
en beeld die aan waslijnen zijn opgehangen. 

 Hoogtepunten zijn de twee video-instal-
laties, het genoemde Suspended Time en een 
titelloos werk. De kleurrijkdom en speels-
heid van de kinderwereld worden inge-
zet in een aanstekelijk absurdisme, waarin 
keukenspullen rekwisieten kunnen worden 
voor een verkleedpartij, en vreemd gevorm-
de ‘lichaamsextensies’ van papier-maché 
de kunstenaar-moeders in vreemde wezens 
veranderen. De mise-en-scène is prach-
tig. De kinderen hebben zich geweldig goed 
laten regisseren, waardoor het – wanneer 
het even niet lijkt te lukken – juist ontroe-
rend wordt. Het ondankbare gesloof  dat 
zorgarbeid vaak is, is hier helemaal naar de 
achtergrond verdwenen. Werk en spel val-
len voor een moment volledig samen. 
 Het titelloze werk bestaat uit acht Zoom-
beelden van keukens in coronatijd, een 
‘familie van zorg op afstand’. Eerst schilt 
iedereen een aardappel of  een wortel. Een 
moeder vraagt aan haar zoon of  hij het leuk 
vindt om aardappels te schillen. Het eerlij-
ke antwoord is nee. Algauw zoeken én vin-
den ontblote voetzolen van moeder en kind 
elkaar, er wordt gedanst, er klinkt gezang 
van stemmen die in elkaar overgaan. Op 
alledaagse voorwerpen als een citroenpers 
of  een gieter wordt zo ver ingezoomd dat ze 
alleen nog maar kleur zijn.
 In Suspended Time rollen de kinderen van 
een berg zand af, het decor is een verlaten 
zandfabriek. Dit industriële landschap krijgt 
opeens kleur, bijvoorbeeld in een prachtig 
beeld van moeders en kinderen op een berg 
pallets, dat als foto in het boek is opgeno-
men onder de titel ‘Wreckage (2018)’. Ook 
hangen ze over of  zitten ze op en in gigan-
tische betonnen funderingsbuizen. Ze eige-
nen zich een omgeving toe waar mannen 
en machines normaal gesproken de dienst 
uitmaken, ten behoeve van een uitsluitend 
economische productie. Deze moeders en 
kinderen stellen daar iets anders tegenover.

 

Re-Assembling Motherhood(s), tot 19 okto-
ber, Onomatopee, Lucas Gasselstraat 2a, 
Eindhoven. 

Maternal Fantasies, Re-Assembling Mother-
hoood(s). On Radical Care and Collective 
Art as Feminist Practices, redactie Sascia 
Bailer, Magdalena Kallenberger en Maicyra 
Teles Leão e Silva, Eindhoven, Onomatopee, 
2021.

Maternal Fantasies, Wreckage, 2018

Niet één man was geïnteresseerd
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OCTAVIA E. BUTLER

De laatste avond van mijn kindertijd begon 
met een bezoek aan thuis. De zus van 
T’Gatoi had ons twee kiemvrije eieren gege-
ven. T’Gatoi gaf  er een aan mijn moeder, 
broer en zussen. Ze stond erop dat ik het 
andere alleen zou drinken. Het gaf  niets. Er 
was toch genoeg om iedereen zich goed te 
laten voelen. Of  bijna iedereen. Mijn moe-
der hoefde niets. Ze zat om zich heen te kij-
ken naar hoe iedereen dobberde en droom-
de buiten haar om. Het grootste deel van de 
tijd keek ze naar mij. 

Ik lag tegen T’Gatois lange, fluwelen 
onderzijde, nam af  en toe een teug van mijn 
ei en vroeg me af  waarom mijn moeder zich 
zo’n onschuldig pleziertje ontzegde. Haar 
haar zou minder grijs zijn als ze zich zo af  
en toe wat gunde. De eieren verlengden het 
leven en gaven meer kracht. Mijn vader, die 
zijn leven lang nooit een ei had geweigerd, 
had zijn levensduur ermee verdubbeld. En 
tegen het einde, toen hij het rustiger aan 
had moeten doen, was hij met mijn moeder 
getrouwd en had vier kinderen verwekt. 

Maar mijn moeder leek er geen proble-
men mee te hebben eerder dan nodig oud 
te worden. Ik zag hoe ze zich afwendde ter-
wijl verschillende van T’Gatois ledematen 
me tegen haar aan trokken. T’Gatoi hield 
van onze lichaamswarmte en profiteerde 
ervan wanneer ze maar kon. Toen ik nog 
klein was en vaker thuiskwam, probeer-
de mijn moeder me vaak te vertellen hoe 
ik me moest gedragen tegenover T’Gatoi – 
dat ik beleefd en altijd gehoorzaam moest 
zijn, want T’Gatoi was een ambtenaar van 
de Tlic-regering, belast met de leiding over 
het Reservaat en daarmee van haar soort 
de belangrijkste die met de Aardsen in con-
tact stond. Het was een eer, zei mijn moe-
der, dat zo iemand bij ons over de vloer wilde 
komen. Mijn moeder was op haar strengst 
en vormelijkst als ze loog. 

Ik had geen idee waarom ze loog, of  zelfs 
waarover ze loog. Het was een eer T’Gatoi 
in ons gezin te hebben, maar het was niet 
echt iets nieuws. T’Gatoi en mijn moeder 
waren al heel mijn moeders leven bevriend 
geweest, en T’Gatoi stond niet op eerbe-
toon in het huis dat ze als haar tweede huis 
beschouwde. Ze kwam gewoon binnen, 
klom op een van haar speciale banken en 
riep me bij zich om haar warm te houden. 
Het was onmogelijk vormelijk tegen haar te 
zijn als ik tegen haar aan lag en haar zoals 
altijd te horen mopperen dat ik te weinig 
vlees op de botten had. 

‘Je bent vooruitgegaan,’ zei ze dit keer ter-
wijl ze me met zes of  zeven van haar lede-
maten betastte. ‘Je komt eindelijk wat aan. 
Magerte is gevaarlijk.’ Het betasten ging 
over in een reeks strelingen.

‘Hij is nog steeds te mager,’ zei mijn moe-
der scherp.

T’Gatoi tilde haar hoofd en ongeveer een 
meter van haar lijf  van de bank alsof  ze 
rechtop ging zitten. Ze keek naar mijn moe-
der, en mijn moeder wendde haar geteken-
de, oude gezicht af.

‘Lien, ik zou graag hebben dat jij neemt 
wat er van het ei van Gan over is.’

‘De eieren zijn voor de kinderen,’ zei mijn 
moeder.

‘Ze zijn voor het hele gezin. Neem het 
nou.’

Mijn moeder gehoorzaamde met tegen-
zin, pakte het ei van me aan en zette het aan 
haar mond. Er zaten nog maar een paar 
druppels in de nu gekrompen, elastische 
schaal, maar ze perste ze eruit, dronk ze op, 
en na enkele ogenblikken trok de spanning 
uit haar gezicht.

‘Het is lekker,’ fluisterde ze. ‘Ik vergeet 
soms hoe lekker het is.’

‘Je zou het vaker moeten nemen,’ zei 
T’Gatoi. ‘Waarom heb je zo’n haast om oud 
te worden?’

Mijn moeder zweeg.
‘Ik vind het fijn dat ik hier kan komen,’ 

zei T’Gatoi. ‘Dankzij jou is dit een vrijplaats 
voor me, maar je wilt maar niet voor jezelf  
zorgen.’

Buiten het Reservaat lieten ze T’Gatoi niet 
met rust. Haar volk wilde dat er meer van 
ons tot hun beschikking kwamen. Alleen 
zij en haar politieke groepering stonden 
tussen ons en de horden die niet begrepen 

waar een Reservaat voor nodig was – waar-
om niet zomaar elke Aardse kon worden 
aangezocht, betaald, ingeschakeld en tot 
hun beschikking worden gesteld. Misschien 
begrepen ze het wel maar kon het hen in 
hun wanhoop niet schelen. Ze verdeelde 
ons onder de meest wanhopigen en ver-
kocht ons aan de rijke machthebbers in ruil 
voor politieke steun. Op die manier waren 
we eerste levensbehoeften, statussymbo-
len, en een onafhankelijk volk. Zij zorgde 
ervoor dat er gezinnen werden gevormd en 
dat het eerder geldende systeem, waarbij 
Aardse gezinnen uiteen werden gerukt ter 
bevrediging van de ongeduldige Tlic, werd 
afgebouwd. Ik had samen met haar buiten 
gewoond. Ik had de wanhopige gretigheid 
gezien waarmee sommigen me bekeken. 
Het was enigszins beangstigend dat alleen 
zij tussen ons en die wanhoop stond die ons 
zomaar kon opslokken. Soms, met een blik 
op haar, zei mijn moeder tegen mij: ‘Zorg 
goed voor haar.’ En dan herinnerde ik me 
weer dat ook zij buiten was geweest en het 
had meegemaakt.

Nu duwde T’Gatoi me met vier van haar 
ledematen van zich af, naar de vloer. ‘Ga 
maar, Gan,’ zei ze. ‘Ga bij je zussen zitten 
en geniet ervan dat je niet nuchter bent. 
Je hebt het grootste deel van het ei gehad. 
Lien, kom me eens opwarmen.’

Ik begreep niet goed waarom mijn moeder 
aarzelde. Een van mijn vroegste herinnerin-
gen is aan mijn moeder die langs T’Gatoi lag 
uitgestrekt en praatte over dingen die ik niet 
begreep. Ze pakte me van de vloer en lachte 
terwijl ze me op een van T’Gatois segmen-
ten zette. Toen at ze nog haar deel van de 
eieren. Ik vroeg me af  wanneer ze daarmee 
was opgehouden, en waarom.

Ze ging tegen T’Gatoi liggen en de hele lin-
kerrij van T’Gatois ledematen sloot zich om 
haar. Ze hielden haar losjes maar toch veilig 
vast. Ik had het altijd fijn gevonden om zo te 
liggen, maar afgezien van mijn oudere zus 
dacht niemand van mijn familie er zo over. 
Ze zeiden dat ze zich gekooid voelden.

T’Gatoi wilde mijn moeder inderdaad 
kooien. Toen ze eenmaal zover was bewoog 
ze lichtjes haar staart. ‘Niet genoeg ei, Lien. 
Je had ervan moeten nemen toen het je 
gegeven werd. Je hebt het hard nodig nu.’

T’Gatois staart bewoog nog een keer, met 
een zweepbeweging die ik niet gezien had 
als ik haar niet had verwacht. Haar angel 
trok maar een enkel druppeltje bloed van 
mijn moeders blote been.

Mijn moeder gilde het uit – waarschijnlijk 
van de schrik. Gestoken worden doet geen 
pijn. Toen zuchtte ze en ik kon haar lichaam 
zien ontspannen. Ze schikte zich loom in 
een gemakkelijker houding binnen de kooi 
van T’Gatois ledematen. ‘Waarom deed je 
dat?’ vroeg ze, half  in slaap.

‘Ik kon het niet aanzien dat je daar maar 
zat te lijden.’

Mijn moeder slaagde erin haar schouders 
iets op te halen. ‘Morgen,’ zei ze.

‘Ja. Morgen kun je weer verder lijden – als 
dat nodig is. Maar nu, nu kun je even hier 
liggen en me warm houden en mij je lijden 
wat laten verlichten.’

‘Hij is nog steeds van mij hoor,’ zei mijn 
moeder ineens. ‘Niets kan hem van me weg-
kopen.’ Als ze nuchter was geweest, zou ze 
zich nooit zoiets hebben laten ontvallen. 

‘Niets,’ stemde T’Gatoi meegaand in.
‘Denk je dat ik hem voor eieren zou verko-

pen? Voor een lang leven? Mijn zoon?’
‘Nergens voor,’ zei T’Gatoi terwijl ze mijn 

moeders schouders streelde en met haar 
lange, grijzende haar speelde. 

Ik had mijn moeder graag aangeraakt en 
dat ogenblik met haar gedeeld. Ze zou mijn 
hand hebben gepakt als ik haar nu had 
aangeraakt. Ze was wat ontspannen door 
het ei en de steek en zou glimlachen en mis-
schien dingen zeggen die ze lang voor zich 
had gehouden. Maar morgen zou ze eraan 
terugdenken als aan een vernedering. Ik 
wilde geen deel zijn van een herinnerde ver-
nedering. Ik kon me beter stilhouden, want 
ik wist dat ze onder al dat plichtsbesef, die 
trots en pijn, van me hield.

‘Xuan Hoa, trek haar schoenen uit,’ zei 
T’Gatoi. ‘Zo meteen steek ik haar nog eens, 
dat ze kan slapen.’

Mijn oudste zus gehoorzaamde. Bij het 
opstaan wankelde ze even, aangeschoten. 
Toen ze klaar was kwam ze naast me zitten 

en pakte mijn hand. We waren altijd een 
eenheid geweest, zij en ik.

Mijn moeder legde haar achterhoofd 
tegen T’Gatois onderkant en probeerde uit 
die onmogelijke hoek naar het brede, ronde 
gezicht op te kijken. ‘Ga je me nog een keer 
steken?’

‘Ja, Lien.’
‘Dan slaap ik tot morgenmiddag.’
‘Goed. Je hebt het nodig. Wanneer heb je 

voor het laatst geslapen?’
Mijn moeder maakte een woordeloos geïr-

riteerd geluid. ‘Ik had je moeten plattrappen 
toen je nog klein genoeg was,’ mompelde ze.

Het was een oude grap van die twee. Ze 
waren min of  meer samen opgegroeid, 
hoewel T’Gatoi tijdens mijn moeders leven 
nooit zo klein was geweest dat een Aardse 
haar had kunnen plattrappen. Ze was bijna 
drie keer zo oud als mijn moeder, maar zou 
nog jong zijn als mijn moeder van ouder-
dom stierf. Maar T’Gatoi en mijn moeder 
hadden elkaar leren kennen op het moment 
dat T’Gatoi in een snelle ontwikkelingsfase 
kwam – een soort Tlic-groeisprong. Mijn 
moeder was nog maar een kind, maar een 
poos ontwikkelden ze zich met dezelfde 
snelheid en hadden geen betere vrienden 
dan elkaar.

T’Gatoi had mijn moeder zelfs voorge-
steld aan de man die mijn vader zou wor-
den. Mijn ouders, die ondanks hun leef-
tijdsverschil gelukkig met elkaar waren, 
trouwden toen T’Gatoi in het familiebedrijf  
stapte – politiek. Zij en mijn moeder zagen 
elkaar minder. Maar kort voordat mijn oud-
ste zus werd geboren, beloofde mijn moeder 
T’Gatoi dat ze een van haar kinderen zou 
krijgen. Natuurlijk zou ze een van ons moe-
ten weggeven, en dan liever aan T’Gatoi dan 
aan een ander. 

De jaren verstreken. T’Gatoi reisde rond 
en breidde haar invloed uit. Het Reservaat 
was van haar tegen de tijd dat ze bij mijn 
moeder terugkwam om te halen wat zij 
waarschijnlijk zag als de beloning voor 
haar harde werk. Mijn oudste zus mocht 
haar meteen en wilde graag gekozen wor-
den, maar mijn moeder stond op het punt 
om van mij te bevallen en T’Gatoi vond het 
een mooi idee om een baby te nemen van 
wie ze alle ontwikkelingsfasen kon meebe-
leven. Ze hebben me verteld dat ik al drie 
minuten na mijn geboorte voor het eerst 
tussen T’Gatois talrijke ledematen gekooid 
zat. Een paar dagen later proefde ik voor het 
eerst van een ei. Dat vertel ik Aardsen altijd 
als ze me vragen of  ik ooit bang voor haar 
ben geweest. En ik vertel het aan de Tlic als 
T’Gatoi hun voorstelt een jong Aards kind 
te nemen terwijl zij, in hun angst en onwe-
tendheid, vragen of  ze een jongvolwassene 
kunnen krijgen. Zelfs mijn broer, die de Tlic 
nu vreest en wantrouwt, zou waarschijnlijk 
zonder problemen in een van hun gezinnen 
zijn opgenomen als hij maar vroeg genoeg 
was geadopteerd. Soms denk ik dat dat beter 
voor hem zou zijn geweest. Ik keek naar 
hem, uitgestrekt op de vloer, zijn ogen open, 
maar glazig van zijn eierdroom. Wat hij ook 
van de Tlic vond, hij eiste altijd zijn deel van 
de eieren.

‘Lien, kun je opstaan?’ vroeg T’Gatoi 
ineens.

‘Opstaan?’ zei mijn moeder. ‘Ik moest 
toch slapen.’

‘Straks. Als ik het goed hoor is er buiten 
iets mis.’ De kooi was ineens weg.

‘Wat dan?’
‘Opstaan, Lien!’
Mijn moeder kende die toon. Ze kon nog 

net opstaan voordat ze op de grond werd 
gegooid. T’Gatoi zwiepte haar drie meter 
lange lichaam van de bank, richting de 
deur, en in volle vaart naar buiten. Ze had 
wel botten – ribben, een lange ruggengraat, 
een schedel, vier stel ledemaatbotten per 
segment. Maar als ze zich zo met draaiende, 
slingerende bewegingen voortbewoog, in 
een reeks van beheerste vallen, schokkend 
en vooruitschietend, dan leek ze niet alleen 
ongewerveld, maar zelfs een waterdier – iets 
dat door de lucht zwom als door water. Ik 
vond het prachtig haar zo te zien bewegen.

Ik liet mijn zus zitten en volgde T’Gatoi 
door de deur naar buiten, hoewel ik niet ste-
vig op mijn benen stond. Ik had beter kun-
nen blijven zitten en dromen, of  nog beter 
een meisje kunnen zoeken om samen mee 
te waakdromen. Toen de Tlic ons nog zagen 

als niet veel meer dan handige, grote, warm-
bloedige dieren, sloten ze een paar van ons, 
mannen en vrouwen, bij elkaar op en voer-
den ze ons alleen eieren. Zo konden ze zor-
gen voor een volgende generatie van onze 
soort, hoe we ook probeerden niet toe te 
geven. We mogen blij zijn dat dat niet lang 
heeft geduurd. Nog een paar generaties ver-
der waren we inderdaad niet veel meer dan 
handige, grote dieren geweest. 

‘Hou de deur open, Gan,’ zei T’Gatoi. ‘En 
zeg je familie weg te blijven.’

‘Wat is er aan de hand?’ vroeg ik.
‘N’Tlic.’
Ik deinsde terug tegen de deur. ‘Hier? 

Alleen?’
‘Hij probeerde de belcel te bereiken, denk 

ik.’ Ze droeg de man langs me heen. Hij lag 
als een jas, bewusteloos, over haar lede-
maten gevouwen. Hij zag er jong uit – mis-
schien van de leeftijd van mijn broer – en hij 
was magerder dan hij had moeten zijn. Wat 
T’Gatoi ‘gevaarlijk mager’ noemt. 

‘Gan, ga naar de belcel,’ zei ze. Ze legde de 
man op de vloer en begon hem uit te kleden. 

Ik verroerde me niet.
Na een moment keek ze naar me op. Haar 

plotselinge roerloosheid was een teken van 
diep ongeduld.

‘Stuur Qui maar,’ zei ik tegen haar. ‘Ik 
blijf  hier. Misschien kan ik helpen.’

Ze bracht haar ledematen weer in bewe-
ging. Ze tilde de man op en schoof  zijn over-
hemd over zijn hoofd. ‘Je wilt dit niet zien,’ zei 
ze. ‘Het wordt zwaar. Ik kan deze man niet 
helpen zoals zijn eigen Tlic dat zou kunnen.’

‘Dat weet ik. Stuur Qui toch maar. Hij 
denkt er niet eens over om te helpen. Ik wil 
het tenminste proberen.’

Ze keek naar mijn broer – ouder, groter, 
sterker, zeker beter in staat haar hierin bij te 
staan. Hij zat nu overeind tegen de muur en 
staarde met onverholen angst en walging 
naar de man op de vloer. Zelfs zij kon zien 
dat ze niets aan hem zou hebben.

‘Qui, vooruit!’ zei ze.
Hij sprak haar niet tegen. Hij stond op, 

wankelde even en hernam zich toen, nuch-
ter nu van angst.

‘Deze man heet Bram Lomas,’ zei ze ter-
wijl ze diens armband las. Meevoelend raak-
te ik mijn eigen armband aan. ‘Hij heeft 
T’Khotgif  Teh nodig. Hoor je me?’

‘Bram Lomas. T’Khotgif  Teh,’ zei mijn 
broer. ‘Ik ga al.’ Hij schuifelde langs Lomas 
en rende de deur uit.

Lomas begon weer bij te komen. 
Aanvankelijk kreunde hij alleen en greep 
zich stuiptrekkend vast aan een paar van 
T’Gatois ledematen. Mijn jongste zus die 
eindelijk uit haar eierdroom was ontwaakt, 
kwam naar hem kijken tot mijn moeder 
haar wegduwde.

T’Gatoi trok de man zijn schoenen uit, en 
toen zijn broek, terwijl ze hem steeds twee 
ledematen liet om zich aan vast te houden. 
Behalve de achterste twee waren al haar 
ledematen even behendig. ‘Ik wil dit keer 
geen tegenspraak horen, Gan,’ zei ze.

Ik ging recht zitten. ‘Wat moet ik doen?’
Ga naar buiten en slacht een dier min-

stens half  zo groot als jijzelf.’
‘Slachten? Maar ik heb nog nooit –’
Ze sloeg me de kamer door. Haar staart 

was een doeltreffend wapen, of  ze haar 
angel nu uitstak of  niet.

Ik stond op en liep naar de keuken. Ik 
voelde me stom dat ik haar waarschuwing 
genegeerd had. Misschien kon ik iets doden 
met een mes of  een bijl. Mijn moeder fokte 
een paar aardse dieren voor het eten en een 
paar duizend inheemse dieren voor hun 
vacht. T’Gatoi zou waarschijnlijk liever iets 
inheems hebben. Misschien een achti. Een 
paar daarvan bezaten de juiste omvang, 
hoewel ze ongeveer drie keer zoveel tanden 
hadden als ik en ze die graag gebruikten. 
Mijn moeder, Hoa en Qui doodden ze met 
messen. Ik had er nog nooit een gedood, 
ik had nog nooit een dier geslacht. Ik had 
het grootste deel van mijn tijd doorgebracht 
met T’Gatoi, terwijl mijn broer en zus-
sen het familiebedrijf  leerden. T’Gatoi had 
gelijk gehad. Ik had natuurlijk naar de bel-
cel moeten gaan. Dat kon ik tenminste aan.

Ik liep naar de hoekkast waar mijn moe-
der haar grote huis- en keukengereedschap 
bewaarde. Achter in de kast liep een buis die 
ooit het afvalwater uit de keuken wegvoer-
de – maar inmiddels niet meer. Mijn vader 

Bloedkind



De Witte Raaf  – 219 / september – oktober 2022 11

had het afvalwater naar beneden omge-
leid voordat ik geboren werd. Nu kon je de 
buis zo draaien dat de ene helft om de ande-
re schoof, zodat er een geweer in verborgen 
kon worden. Dat was niet ons enige geweer, 
maar ik kon er het makkelijkst bij. Als ik een 
van die grote achti’s wilde doden had ik dat 
nodig. T’Gatoi zou het dan waarschijnlijk in 
beslag nemen. Vuurwapens waren verboden 
in het Reservaat. Kort na de vestiging van 
het Reservaat waren er ongelukken gebeurd 
– Aardsen die op Tlic of  op N’Tlic schoten. 
Dat was voordat ze waren begonnen met 
het samenvoegen van gezinnen, voordat 

iedereen er persoonlijk belang bij had om de 
vrede te bewaren. Tijdens mijn leven of  dat 
van mijn moeder had niemand nog op een 
Tlic geschoten, maar de wet bleef  gehand-
haafd – om ons te beschermen, zo werd ons 
verteld. Er waren verhalen van hele Aardse 
gezinnen die als represaille waren opge-
ruimd, in de tijd van de moorden.

Ik ging naar buiten naar de kooien en 
schoot de grootste achti die ik kon vinden. 
Het was een fraai fokmannetje, en mijn 
moeder zou niet blij zijn als ze me ermee zou 
zien binnenkomen. Maar hij had de juiste 
omvang en ik had haast.

Ik legde het lange, warme lijf  van de achti 
over mijn schouder – blij dat ik ook in spier-
weefsel iets was aangekomen – en nam hem 
mee naar de keuken. Daar plaatste ik het 
geweer terug in zijn bergplaats. Als T’Gatoi 
de wonden van de achti zag en naar het 
geweer vroeg, zou ik het haar geven. Anders 
zou ik het laten staan waar mijn vader het 
had willen hebben.

Toen ik me omkeerde om haar de achti 
te brengen voelde ik een aarzeling. Ik stond 
een paar momenten voor de gesloten deur 
en vroeg me af  waarom ik ineens bang was. 
Ik wist wat er zou gaan gebeuren. Ik had het 

nooit meegemaakt, maar T’Gatoi had me 
doorsneden en tekeningen laten zien. Ze had 
gezorgd dat ik goed was voorgelicht zodra ik 
oud genoeg was om het te begrijpen. 

Maar ik wilde die kamer niet ingaan. Ik 
verspilde wat tijd met het kiezen van een 
mes uit de doos met houtsnijwerk waar mijn 
moeder ze in bewaarde. T’Gatoi zou dat mis-
schien nodig hebben, zei ik tegen mezelf, 
voor de taaie, harige huid van de achti.

‘Gan!’ riep T’Gatoi. Haar stem was schel 
van haast. 

Ik slikte. Ik had niet kunnen denken dat 
het verplaatsen van mijn voeten zo moeilijk 
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kon zijn. Ik merkte dat ik beefde en schaam-
de me daarover. De schaamte duwde me de 
deur door.

Ik legde de achti bij T’Gatoi neer en zag 
dat Lomas weer buiten bewustzijn was. Zij, 
Lomas en ik waren alleen in de kamer – 
mijn moeder en zussen zouden wel naar 
buiten zijn gestuurd zodat ze niet hoefden te 
kijken. Ik benijdde hen.

Maar mijn moeder kwam de kamer weer 
in toen T’Gatoi de achti beetpakte. Ze keek 
niet eens naar het mes dat ik haar aanreikte. 
Ze sloeg de klauwen uit een paar van haar 
ledematen en sneed de Achti open van keel 
tot anus. Ze keek me aan, met indringende 
gele ogen. ‘Hou jij zijn schouders vast, Gan.’

Ik keek in paniek naar Lomas en merkte 
dat ik hem niet wilde aanraken, laat staan 
vasthouden. Dit was iets anders dan een 
dier doodschieten. Minder snel, minder 
genadig, en, hoopte ik, minder fataal, maar 
er bestond niets waar ik liever van wegge-
bleven was. 

Mijn moeder stapte naar voren. ‘Gan, 
houd jij hem van rechts,’ zei ze. ‘Ik pak hem 
van links vast.’ En als hij bij zou komen, 
zou hij haar van zich afwerpen zonder dat 
hij doorhad wat hij had gedaan. Ze was een 
kleine vrouw. Ze vroeg zich vaak hardop af  
hoe ze toch zulke, zoals zij zei, ‘enorme’ kin-
deren had voortgebracht.

‘Laat mij maar,’ zei ik tegen haar en pakte 
de man bij zijn schouders. ‘Ik doe het wel.’ 
Ze bleef  in de buurt.

‘Maakt u zich geen zorgen,’ zei ik. ‘Ik zal 
u niet beschamen. U hoeft niet te blijven kij-
ken.’

Ze keek me onzeker aan en raakte toen 
bij uitzondering mijn gezicht aan. Ten slotte 
ging ze terug naar haar slaapkamer.

T’Gatoi liet opgelucht haar hoofd zakken. 
‘Dank je, Gan,’ zei ze met een eerder Aardse 
dan Tlic-hoffelijkheid. ‘Die… ze bedenkt 
altijd weer nieuwe manieren waarop ik 
haar kan laten lijden.’

Lomas begon te kreunen en maakte ver-
stikte geluiden. Ik had gehoopt dat hij 
bewusteloos zou blijven. T’Gatoi bracht 
haar gezicht bij het zijne zodat hij zich op 
haar zou concentreren. 

‘Ik heb je zo veel gestoken als ik op dit 
moment aandurf,’ zei ze tegen hem. ‘Als dit 
voorbij is, steek ik je in slaap en dan heb je 
geen pijn meer.’

‘Alsjeblieft,’ smeekte de man. ‘Wacht…’
‘Er is geen tijd meer, Bram. Ik steek je 

zodra het voorbij is. Als T’Khotgif  komt 
geeft ze je de eieren waarmee je kunt gene-
zen. Het is nu snel voorbij.’

‘T’Khotgif !’ riep de man en drukte tegen 
mijn handen.

‘Dadelijk, Bram.’ T’Gatoi keek naar mij en 
legde toen een klauw tegen zijn onderbuik, 
even rechts van het midden, net onder de 
rib links. Rechts kon je het zien bewegen – 
kleine, schijnbaar willekeurige stuwingen 
deden zijn bruine huid golven, zorgden hier 
voor een indeuking, daar voor een bolling, 
tot ik er een ritme in ontwaarde en begreep 
wanneer de volgende stuwing zou komen.

Lomas’ hele lichaam verstijfde onder 
T’Gatois klauw, hoewel ze die alleen op hem 
liet rusten terwijl ze haar achterdeel rond 
zijn benen wond. Uit mijn greep kon hij zich 
loswerken, maar nooit uit de hare. Hij huil-
de hulpeloos terwijl ze zijn broek gebruikte 
om zijn handen vast te binden. Vervolgens 
duwde ze zijn handen naar boven zijn hoofd 
zodat ik op de stof  ertussen kon knielen en 
ze op hun plek kon houden. Ze rolde zijn 
hemd op en gaf  hem dat om op te bijten.

En ze opende hem.
Zijn lichaam trok samen bij de eerste inci-

sie. Hij rukte zich haast van me los. De gelui-
den die hij maakte… Ik heb nog nooit zulke 
geluiden gehoord van wat voor menselijk 
wezen ook. T’Gatoi leek er geen aandacht 
aan te besteden terwijl ze de snee verleng-
de en verdiepte. Zo af  en toe stopte ze even 
om het bloed weg te likken. Zijn bloedvaten 
trokken zich samen in reactie op de chemi-
sche samenstelling van haar speeksel en het 
bloeden werd minder.

Ik had het gevoel dat ik haar hielp hem te 
martelen, hem op te eten. Ik wist dat ik zou 
moeten braken en begreep niet waarom dat 
nog niet gebeurd was. Ik kon het onmogelijk 
inhouden tot ze klaar was.

Ze vond de eerste larve, dik en dieprood 
van zijn bloed – vanbinnen en vanbuiten. 
Ze had haar eigen eierschaal al opgegeten 
maar was kennelijk nog niet begonnen haar 
gastheer op te eten. In dit stadium zou ze elk 
soort vlees eten behalve dat van de moeder. 
Hadden we haar daar laten zitten dan zou 

ze de giften zijn gaan afscheiden die Lomas 
zowel ziek gemaakt als gewaarschuwd zou-
den hebben. Uiteindelijk zou ze zijn gaan 
eten. Tegen de tijd dat ze zich door Lomas’ 
vlees naar buiten zou hebben gegeten, zou 
Lomas dood of  stervend zijn geweest – niet 
langer in staat zich te wreken op het ding 
dat hem doodde. Er was altijd een kort uit-
stel tussen het moment waarop de gastheer 
ziek werd en de larven hem begonnen op te 
eten. 

T’Gatoi pakte de wriemelende larve voor-
zichtig op en keek ernaar, zonder op het ijs-
elijke kermen van de man te letten.

Ineens verloor de man het bewustzijn.
‘Goed.’ T’Gatoi keek op hem neer. ‘Ik 

wou dat jullie Aardsen dat op bevel kon-
den doen.’ Ze voelde niets. En het ding dat 
ze vasthield…

In dit stadium had het geen ledematen 
of  geraamte; het was iets van vijftien cen-
timeter lang en twee dik, blind en slijmerig 
van het bloed. Het leek net een flinke worm. 
T’Gatoi stopte het in de buik van de achti 
en daar groef  het zich meteen in. Het zou 
er blijven en eten zolang er iets te eten viel.

Al zoekend in Lomas’ vlees vond ze er 
nog twee, de een kleiner en levendiger. ‘Een 
mannetje!’ zei ze blij. Hij zou eerder sterven 
dan ik. Hij zou zijn metamorfose doorma-
ken en zou alles neuken wat stil bleef  liggen 
nog voor zijn zussen ledematen hadden ont-
wikkeld. Hij was de enige die een serieuze 
poging deed T’Gatoi te bijten toen ze hem in 
de achti legde. 

Blekere wormen glibberden in Lomas’ 
vlees naar de oppervlakte. Ik sloot mijn 
ogen. Het was erger dan iets doods en ver-
rots vinden, vol kleine dierenlarven. En 
het was veel erger dan een tekening of  een 
doorsnede.

‘Ah, er zitten er meer,’ zei T’Gatoi en pakte 
twee lange, dikke larven op. Je moet mis-
schien nog een dier slachten, Gan. In jullie 
Aardsen kan van alles leven.’

Mijn hele leven was me verteld dat dit 
iets goeds en noodzakelijks was dat Tlic en 
Aardsen samen deden. Een soort geboor-
te. Ik had het tot op dit moment geloofd. Ik 
wist dat geboorte in alle gevallen pijnlijk 
en bloederig was. Maar dit was iets anders, 
iets ergers. En ik was er niet aan toe om het 
te zien. Misschien zou ik dat wel nooit zijn. 
Maar ik kon niet doen of  ik het niet gezien 
had. Mijn ogen sluiten hielp niet.

T’Gatoi vond een larve die nog bezig was 
zijn eierschaal op te eten. De resten van de 
schaal zaten met de buis of  haak of  iets der-
gelijks vast in een bloedvat. Zo zaten de lar-
ven verankerd en zo voedden ze zich. Ze leef-
den op bloed totdat ze eraan toe waren om 
tevoorschijn te komen. Daarna aten ze hun 
uitgerekte, elastische eierschalen. En daar-
na aten ze hun gastheren.

T’Gatoi beet de eierschaal weg en likte 
het bloed op. Beviel de smaak haar? Sleten 
de gewoonten van de kindertijd langzaam – 
sleten ze überhaupt?

Het hele proces was fout, ontaard. Ik had 
niet gedacht dat iets aan haar me nog ont-
aard zou lijken. 

‘Nog eentje, denk ik,’ zei ze. ‘Misschien 
twee. Een mooi gezin. Tegenwoordig zou-
den we blij zijn als we in een gastdier een 
of  twee levenden vinden.’ Ze keek naar mij. 
‘Ga naar buiten, Gan, en leeg je maag. Doe 
het nu die man nog bewusteloos is.’

Ik strompelde naar buiten, ik haalde het 
maar net. Onder de boom net voorbij de 
voordeur gaf  ik over tot er niets meer in 
mijn maag zat. Ten slotte stond ik daar te 
rillen terwijl de tranen over mijn gezicht 
stroomden. Ik wist niet waarom ik huilde 
maar ik kon het niet tegenhouden. Ik liep 
van het huis weg om niet gezien te worden. 
Elke keer dat ik mijn ogen sloot zag ik rode 
wormen over roder mensenvlees kruipen.

Er reed een auto richting het huis. Omdat 
Aardsen geen gemotoriseerde voertui-
gen mogen gebruiken, afgezien van agra-
rische werktuigen, wist ik dat het Lomas’ 
Tlic moest zijn, met Qui en misschien een 
Aardse arts. Ik veegde mijn gezicht af  met 
mijn hemd en probeerde me te beheersen. 

‘Gan,’ riep Qui toen de auto stilhield. ‘Wat 
is er gebeurd?’ Hij kroop uit de lage, ronde, 
voor Tlic gemaakte autodeur. Een andere 
Aardse kroop uit de andere kant en ging het 
huis in zonder iets tegen mij te zeggen. De 
arts. Met zijn hulp en een paar eieren zou 
Lomas het misschien redden.

‘T’Khotgif  Teh?’ zei ik.
De Tlic-chauffeur schoot uit haar auto en 

richtte de helft van haar lengte voor mij op. 
Ze was bleker en kleiner dan T’Gatoi – waar-

schijnlijk geboren uit het lichaam van een 
dier. Tlic uit Aardse lichamen waren altijd 
groter en met meer. 

‘Zes jongen,’ zei ik tegen haar. ‘Misschien 
zeven, allemaal in leven. Ten minste één 
mannetje.’

‘Lomas?’ zei ze fel. Die vraag en de zorg 
die in haar stem doorklonk namen me voor 
haar in. Het laatste samenhangende wat hij 
gezegd had was haar naam.

‘Hij leeft nog,’ zei ik.
Ze schoot richting het huis zonder nog 

iets te zeggen.
‘Ze is al een tijdje ziek,’ zei mijn broer die 

haar nakeek. ‘Toen ik aanbelde, hoorde ik 
haar familie haar vertellen dat ze niet goed 
genoeg was om zelfs hiervoor naar buiten te 
gaan.’

Ik zei niets. Ik had de Tlic beleefd ontvan-
gen. Nu wilde ik met niemand meer praten. 
Ik hoopte dat hij naar binnen zou gaan – op 
z’n minst uit nieuwsgierigheid.

‘Nu weet je eindelijk meer dan je weten 
wilt, hè?’

Ik keek hem aan.
‘Kijk me niet aan zoals zij,’ zei hij. ‘Je bent 

haar niet. Je bent alleen haar eigendom.’
Zoals zij. Had ik zelfs al geleerd om haar 

gezichtsuitdrukking te imiteren?
‘Wat heb je gedaan, gekotst?’ Hij snoof  de 

lucht op. ‘Nu weet je dus wat je te wachten 
staat.’

Ik liep van hem weg. Hij en ik waren als 
kinderen veel met elkaar opgetrokken. Ik 
mocht achter hem aan lopen als ik thuis 
was, en soms mocht ik hem van T’Gatoi 
meenemen als we naar de stad gingen. 
Maar aan het eind van zijn puberteit was 
er iets gebeurd. Ik wist niet wat. Hij begon 
T’Gatoi te mijden. Toen begon hij weg te 
lopen – tot hij doorkreeg dat er geen ‘weg’ 
was. Niet in het Reservaat. Zeker niet daar-
buiten. Daarna was hij er vooral op gericht 
zijn aandeel te krijgen van elk ei dat er in 
huis kwam en zich om mij te bekommeren 
op een manier waardoor ik hem haast ging 
haten – een manier die ervan uitging dat 
zolang het goed ging met mij, hij veilig was 
voor de Tlic.

‘Zeg eens eerlijk, hoe was het?’ vroeg hij 
terwijl hij achter me aan liep.

‘Ik heb een achti geslacht. De jongen heb-
ben die opgegeten.’

‘Je bent het huis niet uitgerend om te kot-
sen omdat ze de achti hebben opgegeten.’

‘Ik had… nog nooit iemand opengesneden 
zien worden.’ Dat was waar, en meer hoefde 
hij ook niet te weten. Over de rest kon ik niet 
praten. Niet met hem.

‘O,’ zei hij. Hij keek me aan alsof  hij meer 
wilde zeggen, maar hij hield zijn mond.

We liepen, niet echt ergens naartoe. Naar 
achteren, naar de kooien, naar de velden.

‘Zei hij iets?’ vroeg Qui. ‘Lomas, bedoel ik.’
Wie zou hij anders bedoelen? ‘Hij zei 

‘T’Khotgif ’.’
Qui rilde. ‘Als ze mij dat had aangedaan, 

zou ze wel de laatste zijn om wie ik zou roe-
pen.’

‘Je zou om haar roepen. Haar steek zou 
je pijn verzachten zonder de larven in je te 
doden.’

‘Denk je dat het mij zou kunnen schelen 
of  die zouden sterven?’

Nee. Natuurlijk niet. Zou het mij kunnen 
schelen?

‘Gotver!’ Hij ademde diep in. ‘Ik heb gezien 
wat ze doen. Denk je dat dit met Lomas erg 
was? Dit was niets.’

Ik maakte geen tegenwerpingen. Hij wist 
niet waar hij het over had.

‘Ik heb gezien hoe ze een man opaten,’ zei 
hij.

Ik wendde me naar hem toe. ‘Je liegt!’
‘Ik heb gezien hoe ze een man opaten.’ Hij 

zweeg even. ‘Toen ik klein was. Ik was bij de 
Hartmanns geweest en liep terug naar huis. 
Halverwege zag ik een man en een Tlic en de 
man was N’Tlic. Het was heuvelachtig ter-
rein. Ik kon me voor hen verschuilen en toe-
kijken. De Tlic wilde de man niet openma-
ken omdat ze niets had om de larven mee te 
voeren. De man kon niet verder en er waren 
geen huizen in de buurt. Hij had zo’n pijn 
dat hij haar vroeg hem te doden. Dat deed ze 
uiteindelijk. Ze sneed hem de keel door. Met 
een haal van haar klauw. Ik zag hoe de lar-
ven zich naar buiten vraten, en toen weer 
naar binnen groeven, en maar vreten.’

Door zijn woorden zag ik ze weer door 
Lomas’ vlees kruipen en op hem teren. 
‘Waarom heb je me dat niet verteld?’ fluis-
terde ik.

Hij keek geschrokken alsof  hij was verge-
ten dat ik luisterde. ‘Ik weet het niet.’

‘Je bent niet lang daarna begonnen met 
weglopen, niet?’

‘Ja. Stom. Weglopen binnen het 
Reservaat. Weglopen in een kooi.’

Ik schudde mijn hoofd en zei wat ik hem 
al lang geleden had moeten vertellen. ‘Ze 
wilde jou niet nemen, Qui. Je hoeft je geen 
zorgen te maken.’

‘Ze zou me nemen… als er iets met jou zou 
gebeuren.’

‘Nee. Ze zou Xuan Hoa nemen. Hoa… wil 
het wel.’

‘Ze nemen geen vrouwen,’ zei hij minach-
tend.

‘Soms wel.’ Ik keek hem aan. ‘Eigenlijk 
hebben ze liever vrouwen. Je zou ze moeten 
horen als ze onder elkaar praten. Ze zeggen 
dat vrouwen meer vet hebben om de lar-
ven te beschermen. Maar ze nemen meestal 
mannen zodat de vrouwen hun eigen kin-
deren kunnen dragen.’

‘Om de volgende generatie gastdieren te 
leveren,’ zei hij, nu met bitterheid in plaats 
van minachting.

‘Het gaat om meer dan dat!’ wierp ik 
tegen. Klopte dat wel? 

‘Als het mij zou overkomen, zou ik ook 
willen geloven dat het om meer ging.’

‘Het gaat om meer!’ Ik voelde me een klein 
kind. Stomme ruzie.

‘Kreeg je die indruk toen T’Gatoi de wor-
men bij die vent uit z’n darmen plukte?’

‘Zo hoort het niet te gebeuren.’
‘Zeker wel. Jij hoorde het alleen niet te 

zien. En zijn eigen Tlic had het moeten doen. 
Die had hem bewusteloos kunnen steken, 
dan was de operatie niet zo pijnlijk geweest. 
Maar ze zou hem hoe dan ook openmaken, 
de larven uit hem halen. En als ze er eentje 
over het hoofd zou zien, zou die hem vergif-
tigen en van binnenuit opvreten.’

Ooit vertelde mijn moeder me dat ik res-
pect voor Qui moest hebben omdat hij mijn 
oudere broer was. Ik liep van hem weg, ik 
haatte hem. Op zijn manier genoot hij van 
zijn gelijk. Hij was in veiligheid en ik niet. Ik 
had hem kunnen slaan, maar ik wist niet of  
ik ertegen kon als hij zou weigeren terug te 
slaan, als hij me met minachting en mede-
lijden zou hebben aangekeken.

Hij liet me niet wegkomen. Met zijn lange-
re benen rende hij me voorbij en gaf  me het 
gevoel dat ik hém volgde.

‘Het spijt me,’ zei hij.
Ik liep door, misselijk en woedend.
‘Kijk eens, bij jou zal het waarschijnlijk 

niet zo erg zijn. T’Gatoi mag je graag. Ze zal 
voorzichtig zijn.’

Ik liep terug naar het huis. Ik rende haast 
voor hem weg.

‘Heeft ze het al bij je gedaan?’ vroeg hij. 
Hij hield me makkelijk bij. ‘Ik bedoel, je 
hebt zo’n beetje de geschikte leeftijd voor de 
implantatie. Heeft ze –’ 

Ik sloeg hem. Ik wist niet dat ik het ging 
doen, en ik denk dat ik hem wilde doden. Als 
hij niet groter en sterker dan ik was geweest, 
denk ik dat ik dat gedaan had.

Hij probeerde me af  te weren maar uit-
eindelijk moest hij zich verdedigen. Hij sloeg 
me maar een paar keer. Dat was genoeg. Ik 
herinner me niet dat ik viel, maar toen ik 
weer bijkwam was hij weg. Het was me de 
pijn waard dat ik van hem af  was. 

Ik stond op en liep langzaam naar het 
huis. De achterkant was donker. Er was nie-
mand in de keuken. Mijn moeder en mijn 
zussen sliepen in hun slaapkamers – of  
deden alsof.

Zodra ik de keuken binnenkwam hoor-
de ik stemmen – van Tlic en Aardsen, in de 
kamer ernaast. Ik kon niet verstaan wat ze 
zeiden – ik wilde het niet verstaan.

Ik ging aan mijn moeders tafel zitten en 
wachtte tot de rust zou weerkeren. De tafel 
was glad en verweerd, zwaar en degelijk. 
Mijn vader had hem net voor zijn dood voor 
haar gemaakt. Ik wist nog dat ik eronder 
aan het spelen was terwijl hij hem aan het 
maken was. Hij vond het niet erg. Nu leunde 
ik erop en miste hem. Ik had met hem kun-
nen praten. Hij had het drie keer gedaan in 
zijn lange leven. Drie broedsels, drie keer 
opengesneden worden en weer worden 
dichtgenaaid. Hoe had hij dat gedaan? Hoe 
deed iemand dat überhaupt?

Ik stond op, pakte het geweer uit zijn berg-
plaats en ging er weer mee zitten. Het moest 
worden schoongemaakt en ingevet.

Maar het enige wat ik deed was het laden.
‘Gan?’
Ze maakte veel tikgeluidjes als ze over de 

kale vloer liep, haar ledematen tikten om de 
beurt als ze neerkwamen. Golven van tikjes.

Ze kwam naar de tafel, hief  de voorste 
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helft van haar lichaam erboven en legde 
zich erop. Soms bewoog ze zo soepel dat ze 
leek te vloeien als water. Ze rolde zich op tot 
een heuveltje in het midden van de tafel en 
keek me aan.

‘Dat was erg,’ zei ze zacht. ‘Dat had je niet 
moeten zien. Zo hoeft het niet te gaan.’

‘Ik weet het.’
‘T’Khotgif  – nu Ch’Khotfig – ze gaat 

sterven aan haar ziekte. Ze leeft niet lang 
genoeg om haar kinderen groot te bren-
gen. Maar haar zus zal voor ze zorgen, en 
voor Bram Lomas.’ Onvruchtbare zus. Een 
vruchtbaar vrouwtje in elk nest. Eén om de 
familie voort te zetten. Die zus was Lomas 
meer verschuldigd dan ze ooit kon terugbe-
talen.

‘Dus hij overleeft het?’
‘Ja.’
‘Ik vraag me af  of  hij het nog een keer zou 

doen.’
‘Niemand zal hem vragen het nog een 

keer te doen.’
Ik keek in de gele ogen en vroeg me af  

hoeveel ik daar zag en begreep, en hoeveel 
ik me alleen maar verbeeldde. ‘Niemand 
vraagt ons iets,’ zei ik. ‘Je hebt het mij nooit 
gevraagd.’

Ze bewoog licht haar hoofd. ‘Wat is er met 
je gezicht?’

‘Niets. Niets belangrijks.’ Mensenogen 
zouden de zwelling waarschijnlijk niet heb-
ben opgemerkt in het donker. Het enige licht 
was dat van een van de manen die door het 
raam aan de andere kant van de kamer 
scheen.

‘Heb je het geweer gebruikt om de achti 
dood te schieten?’

‘Ja.’
‘En ben je nu van plan mij ermee dood te 

schieten?’
Ik staarde naar haar, afgetekend tegen 

het maanlicht – haar opgerolde, sierlij-
ke lichaam. ‘Hoe smaakt Aards bloed voor 
jou?’

Ze zei niets.
‘Wat zijn jullie?’ fluisterde ik. ‘Wat zijn wij 

voor jullie?’
Ze lag stil, haar hoofd rustte op de boven-

ste ring. ‘Je kent me zoals niemand me 
kent,’ zei ze zachtjes. ‘Jij moet een beslissing 
nemen.’

‘Dat is wat er met mijn gezicht is gebeurd,’ 
zei ik.

‘Wat?’
‘Qui lokte me uit de tent, om een beslis-

sing te nemen. Dat liep niet heel goed af.’ 
Ik bewoog het geweer iets, zodat de loop 
schuin onder mijn kin kwam te staan. ‘Het 
was tenminste een beslissing die ik zelf  heb 
genomen.’

‘Net als deze beslissing.’
‘Vraag het me, Gatoi.’
‘Om het leven van mijn kinderen?’
Natuurlijk zei ze zoiets. Ze wist hoe ze 

mensen moest manipuleren, Aardsen en 
Tlic. Maar dit keer niet.

‘Ik wil geen gastdier zijn,’ zei ik. ‘Zelfs niet 
voor jou.’

Het duurde een tijd voor ze antwoord gaf. 
‘We gebruiken tegenwoordig geen gastdie-
ren,’ zei ze. ‘Dat weet je.’

‘Jullie gebruiken ons.’
‘Dat klopt. We wachten jarenlang op jullie 

en onderwijzen jullie, en voegen onze gezin-
nen met die van jullie samen.’ Ze bewoog 
zich rusteloos. ‘Je weet dat jullie voor ons 
geen dieren zijn.’

Ik staarde haar aan zonder iets te zeggen.
‘De dieren die we ooit gebruikten waren 

al begonnen een groot deel van onze inge-
plante eieren te doden, lang voor jullie voor-
ouders hier aankwamen,’ zei ze zachtjes. 
‘Je weet dit soort dingen, Gan. Dankzij de 
komst van jullie soort hebben we weer kun-
nen ondervinden wat het inhoudt om een 
gezond en bloeiend volk te zijn. En jouw 
voorouders, die van hun thuiswereld waren 
weggevlucht, van hun eigen soort die hen 
zou hebben gedood en tot slaaf  gemaakt – 
zij konden overleven dankzij ons. We zagen 
ze als mensen en gaven hun het Reservaat 
toen ze probeerden ons als wormen te 
doden.’

Bij het woord ‘wormen’ schrok ik. Ik kon 
het niet helpen, en zij moest het wel opmer-
ken.

‘Ik begrijp het,’ zei ze rustig. ‘Zou je wer-
kelijk liever sterven dan mijn jongen dra-
gen, Gan?’

Ik gaf  geen antwoord.
‘Zal ik naar Xuan Hoa gaan?’
‘Ja!’ Hoa wilde het. Laat het haar hebben. 

Zij had Lomas niet hoeven te zien. Zij zou 
trots zijn… Niet doodsbenauwd.

T’Gatoi vloeide van de tafel af  naar de 
vloer. Ze bracht me uit balans.

‘Ik slaap vannacht in Hoa’s kamer,’ zei 
ze. ‘En ergens vannacht of  morgenochtend 
vertel ik het haar.’

Dit ging te snel. Mijn zus Hoa was haast 
net zo bij mijn opvoeding betrokken geweest 
als mijn moeder. Ik trok nog steeds veel met 
haar op – anders dan met Qui. Ze kon naar 
T’Gatoi verlangen en nog steeds van mij 
houden.

‘Wacht! Gatoi!’
Ze keek om, hief  toen bijna de helft van 

haar lengte van de vloer en keerde zich naar 
mij om. ‘Dit zijn volwassen zaken, Gan. Dit 
is mijn leven, mijn familie!’

‘Maar zij is… mijn zus.’
‘Ik heb gedaan wat je van me eiste. Ik heb 

je erom gevraagd!’
‘Maar –’
‘Voor Hoa zal het makkelijker zijn. Ze 

heeft altijd verwacht dat ze ander leven in 
zich zou dragen.’

Menselijk leven. Menselijke jongen die op 
een dag aan haar borsten zouden drinken, 
niet uit haar aderen.

Ik schudde mijn hoofd. ‘Doe haar dit niet 
aan, Gatoi.’ Ik was Qui niet. Maar het voel-
de alsof  ik hem kon worden, moeiteloos. Ik 
kon Xuan Hoa als schild gebruiken. Zou 
het besef  dat die rode wormen in haar vlees 
groeiden in plaats van in het mijne me mak-
kelijker vallen? 

‘Doe het Hoa niet aan,’ herhaalde ik.
Ze keek me volkomen roerloos aan.
Ik keek weg, toen weer naar haar. ‘Doe 

het mij aan.’
Ik liet het geweer van mijn keel zakken en 

ze boog naar voren om het te pakken.
‘Nee,’ zei ik.
‘Het is de wet,’ zei ze.
‘Laat het hier voor mijn familie. Een van 

hen zou het nog eens kunnen gebruiken om 
mijn leven te redden.’

Ze pakte de geweerloop, maar ik liet niet 
los. Ik werd omhooggetrokken tot ik over 
haar heen stond.

‘Laat het hier!’ herhaalde ik. ‘Als we niet 
jullie dieren zijn, als dit volwassen zaken 
zijn, aanvaard dan het risico. Er ligt een risi-
co in, Gatoi, om iets samen met een partner 
te doen.’

Het viel haar duidelijk zwaar het geweer 
los te laten. Er ging een rilling door haar 
heen en ze maakte een sissend, verontrust 
geluid. Ik besefte dat ze bang was. Ze was 
oud genoeg om te hebben gezien wat gewe-
ren met mensen kunnen doen. Nu zouden 
haar jongen en dit geweer samen in één 
huis zijn. Ze wist niet van de andere gewe-
ren. In dit conflict speelden ze geen rol.

‘Vannacht plant ik het eerste ei in,’ zei ze 
terwijl ik het geweer wegborg. ‘Hoor je me, 
Gan?’

Waarom had ze me anders een heel ei te 
eten gegeven terwijl de rest van ons gezin 
het andere moest delen? Waarom had mijn 
moeder me steeds aangekeken alsof  ik van 
haar wegging, ergens heen ging waar ze me 
niet kon volgen. Dacht T’Gatoi soms dat ik 
dat niet doorhad?

‘Ik hoor je wel.’
‘Nu!’ Ik liet me door haar de keuken uit 

duwen en liep toen voor haar uit naar mijn 
slaapkamer. De plotselinge drang in haar 
stem klonk oprecht. ‘Je zou het vannacht 
ook bij Hoa hebben gedaan!’ beschuldigde 
ik haar.

‘Ik moet het vannacht bij iemand doen.’
Ik stopte ondanks haar drang en versper-

de haar de weg. ‘Maakt het je niet uit bij 
wie?’

Ze vloeide langs me, mijn slaapkamer in. 
Ze wachtte op me op de bank die we deel-
den. Er was niets in Hoa’s kamer dat ze had 
kunnen gebruiken. 

Ze zou het bij Hoa gedaan hebben op de 
vloer. De gedachte dat ze het überhaupt bij 
Hoa zou hebben gedaan verontrustte me 
nu op een andere manier, en ik was ineens 
boos. 

Maar ik kleedde me uit en kwam naast 
haar liggen. Ik wist wat me te doen stond, 
wat ik kon verwachten. Het was me 
mijn hele leven lang verteld. Ik voelde de 
bekende steek, bedwelmend, aangenaam. 
Vervolgens het blinde priemen van haar 
eierinbrenger. De opening was pijnloos en 
soepel. Ze ging zo makkelijk binnen. Ze golf-
de traag tegen me aan, haar spieren persten 
het ei van haar lichaam in het mijne over. Ik 
hield me vast aan een paar van haar lede-
maten tot ik me herinnerde dat Lomas zich 
ook zo aan haar had vastgehouden. Toen 
liet ik los, bewoog me onwillekeurig en deed 

haar pijn. Ze uitte een zachte pijnkreet en 
ik verwachtte dat ze me in haar ledematen 
zou sluiten. Toen dat niet gebeurde hield 
ik me weer aan haar vast, uit een vreemde 
schaamte.

‘Het spijt me,’ fluisterde ik. 
Ze masseerde mijn schouders met vier 

van haar ledematen. 
‘Maakt het je uit?’ vroeg ik. ‘Maakt het je 

uit dat ik het ben?’
Een tijd lang antwoordde ze niet. Ten slot-

te: ‘Jij was vanavond degene die de beslissin-
gen nam, Gan. Mijn eigen beslissing heb ik 
al lang geleden genomen.’

‘Zou je naar Hoa zijn gegaan?’
‘Ja. Hoe kan ik mijn kinderen toevertrou-

wen aan iemand die ze haat?’
‘Het was geen… haat.’
‘Ik weet wat het was.’
‘Ik was bang.’
Stilte.
‘Ik ben nog steeds bang.’ Ik kon het haar 

nu bekennen.
‘Maar je kwam naar me toe… om Hoa te 

sparen.’
‘Ja.’ Ik liet mijn voorhoofd tegen haar rus-

ten. Ze was koel fluweel, bedrieglijk zacht. 
‘En om jou voor mezelf  te houden,’ zei ik. 
Het was waar. Ik begreep het niet, maar het 
was waar.

Ze liet een tevreden gons horen. ‘Ik kon 
niet geloven dat ik me in jou had vergist,’ 
zei ze. ‘Ik heb jou gekozen. Ik geloofde dat jij 
rijp was om mij te kiezen.’

‘Dat was ik, maar…’
‘Lomas.’
‘Ja.’
‘Ik heb nog nooit een Aardse gekend die 

ertegen kon om een geboorte te zien. Qui 
heeft er een gezien, nietwaar?’

‘Ja.’
‘Aardsen zouden ervoor behoed moeten 

worden het te zien.’
Dat beviel me niet – en ik betwijfelde of  

het mogelijk was. ‘Niet behoed,’ zei ik. ‘We 
moeten het zien. We moeten het zien als 
we jonge kinderen zijn, en meer dan eens. 
Gatoi, geen Aardse ziet ooit een geboorte 
die goed verloopt. Het enige wat wij zien is 
N’Tlic – pijn en angst en misschien dood.’

Ze keek op me neer. ‘Het is een persoon-
lijke zaak. Het is altijd een persoonlijke zaak 
geweest.’

Haar toon weerhield me ervan aan te 
dringen – haar toon en de wetenschap dat, 
mocht ze van gedachten veranderen, ikzelf  
misschien het eerste openbare voorbeeld 
zou worden. Maar ik had het zaadje van 
die gedachte in haar geest geplant. De kans 
bestond dat het zou rijpen en dat ze uitein-
delijk zou gaan experimenteren. 

‘Je zult het niet meer zien,’ zei ze. ‘Ik wil 
niet dat je nog eens in de verleiding komt me 
dood te schieten.’

De kleine hoeveelheid vocht die met het ei 
in mij kwam ontspande me zo volledig als 
een kiemvrij ei zou hebben gedaan, zodat 
ik kon terugdenken aan het geweer in mijn 
handen en mijn gevoelens van angst en 
afschuw, woede en wanhoop. Ik kon nu aan 
die gevoelens terugdenken zonder ze weer 
op te wekken. Ik kon erover praten.

‘Ik zou nooit op je hebben geschoten,’ zei 
ik. ‘Niet op jou.’ Ze was uit mijn vaders vlees 
gehaald toen hij zo oud was als ik.

‘Je had het gekund,’ hield ze vol.
‘Niet op jou.’ Ze stond tussen mij en haar 

eigen volk, ze beschermde en vervlocht.
‘Zou je jezelf  hebben gedood?’
Ik bewoog me voorzichtig, ongemakke-

lijk. ‘Dat zou ik hebben gedaan. Dat heb ik 
bijna gedaan. Dat is Qui’s ‘weg’. Ik vraag me 
af  of  hij het weet.’

‘Wat?’
Ik antwoordde niet.
‘Je zult leven.’
‘Ja.’ Zorg goed voor haar, zei mijn moeder 

altijd. Ja.
‘Ik ben gezond en jong,’ zei ze. ‘Ik zal je 

niet achterlaten zoals Lomas is achtergela-
ten – eenzaam, N’Tlic. Ik zal voor je zorgen.’

Vertaling uit het Engels: Han van der Vegt

Oorspronkelijk verschenen in: Bloodchild 
and Other Stories, New York, Four Walls 
Eight Windows, 1995, pp. 3-31.

Nawoord 

Het verbaast me dat sommige mensen ‘Bloedkind’ beschouwen als een verhaal over 
slavernij. Dat is het niet. Het is wel een aantal andere dingen. Op een zeker niveau is 
het een liefdesverhaal tussen twee heel verschillende wezens. Op een ander niveau is 
het een verhaal over volwassen worden, waarin een jongen verontrustende informatie 
moet verwerken en die gebruiken voor een beslissing die de rest van zijn leven zal bepa-
len.
Op een derde niveau is ‘Bloedkind’ mijn zwangere-manverhaal. Ik heb altijd willen 
onderzoeken hoe het voor een man zou zijn om in die volledig onwaarschijnlijke posi-
tie geplaatst te worden. Zou ik een verhaal kunnen schrijven waarin een man ervoor 
kiest om zwanger te worden, niet vanwege een misplaatste wedijver, om te laten zien 
dat een man alles kan wat een vrouw kan, niet omdat hij ertoe gedwongen is, niet eens 
uit nieuwsgierigheid? Ik wilde weten of  ik een dramatisch verhaal kon schrijven over 
een man die zwanger wordt als liefdesdaad – die zwangerschap kiest zowel ondanks als 
vanwege alle gevolgen van dien.
 Daarbij was ‘Bloedkind’ mijn poging om een oude angst van me te beteugelen. Ik had 
een reis gepland naar de Amazone in Peru om onderzoek te doen voor mijn Xenogenesis-
boeken (Dawn, Adulthood Rites en Imago), en ik maakte me zorgen over mijn mogelijke 
reactie op sommige van de insecten die in dat gebied voorkomen. Ik maakte me vooral 
zorgen over de horzel – een insect met wat mij destijds horrorachtige gewoonten leken. 
Er was geen gebrek aan horzels in het gedeelte van Peru dat ik wilde bezoeken. 
De horzel legt zijn eitjes in wonden die nog openliggen van de beten van andere insec-
ten. Ik vond het idee van een made die onder mijn huid leefde en groeide en tijdens zijn 
groei van mijn vlees at zo onverdraaglijk, zo beangstigend dat ik niet wist wat ik zou 
moeten doen als het mij zou overkomen. En wat het nog erger maakte: in alles wat ik 
hoorde en las werd horzelslachtoffers afgeraden om hun madepassagiers te verwijde-
ren tot ze terug waren in de Verenigde Staten, waar een arts hen zou kunnen helpen 
– of  tot de horzel de larffase van zijn groeicyclus had afgerond, uit zijn gastheer zou 
kruipen en wegvliegen.
 Het probleem was dat wat het meest logisch leek, de made eruit drukken en weggooi-
en, een ontsteking zou opwekken. De made raakt letterlijk gehecht aan zijn gastheer en 
laat als hij wordt uitgedrukt of  weggesneden een deel van zichzelf  achter, afgebroken. 
Het achtergebleven deel sterft natuurlijk af  en gaat rotten, waardoor ontsteking ont-
staat. Prachtig.
 Als ik moet omgaan met iets dat me zo erg verontrust als de horzel, dan schrijf  ik 
erover. Ik zoek mijn problemen uit door erover te schrijven. Ik herinner me nog dat ik 
op 22 november 1963, in een klaslokaal van de middelbare school, een schrift pakte en 
mijn reactie op het nieuws van de moord op John Kennedy begon op te schrijven. Of  ik 
nu een dagboek, een essay, een kortverhaal schrijf  of  mijn problemen met een roman 
verweef, ik merk dat schrijven me door de problemen loodst en me in staat stelt door te 
gaan met mijn leven. Het schrijven van ‘Bloedkind’ leerde me niet van horzels te hou-
den, maar een tijdlang vond ik ze eerder interessant dan angstaanjagend.
Ik probeerde nog iets anders te doen in ‘Bloedkind’. Ik probeerde een verhaal te schrij-
ven over het betalen van de huur – een verhaal over een afgezonderde mensenkolonie 
op een bewoonde planeet buiten ons zonnestelsel. In het gunstigste geval bevonden ze 
zich een leven lang weg van enige versterkingen. Het zou niet het Britse Empire zijn in 
de ruimte, het zou niet Star Trek zijn. Vroeg of  laat zouden de mensen een soort regeling 
moeten treffen met hun… gastheren. De kans is groot dat dat een ongewone regeling 
zou zijn. Wie weet wat wij mensen hebben waartegen anderen zouden willen ruilen 
voor een leefbare ruimte op een wereld die niet de onze is.
 Octavia E. Butler
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ILSE VAN RIJN

Unpayable Debt (2022) van kunstenaar en 
theoreticus Denise Ferreira da Silva begint 
met een onwaarschijnlijk en tegelijk bekend 
verhaal. We bevinden ons in Los Angeles, 
het is 1976. Een jonge vrouw, Dana, wordt 
duizelig wakker op een plantage in vroegne-
gentiende-eeuws Maryland. Daar redt ze de 
plantagehouder in spe, Rufus, van een wisse 
dood. De witte Rufus groeit op, wordt ver-
liefd op een zwarte vrouw, Alice, en houdt 
haar als zijn concubine. De twee krijgen vier 
kinderen, van wie een jongen en een meis-
je in leven blijven. Het meisje, Hagar, blijkt 
(beter: is naar alle waarschijnlijkheid) een 
verre voorouder van de dappere redster, die 
dus afstamt van zowel een tot slaaf  gemaak-
te als een brute slavenhouder. Bij haar laat-
ste ‘tijdreis’ wordt Dana belaagd door Rufus. 
Ze verdedigt zich en verliest een deel van 
haar arm die, zodra ze ‘ontwaakt’ uit haar 
bezoek aan de negentiende eeuw, vast blijkt 
te zitten in de muur van haar appartement 
in Los Angeles.
 De roman Kindred (1979) van Octavia E. 
Butler, en het personage Dana in het bijzon-
der, fungeert als leidraad in Unpayable Debt. 
Door het tijdreizen wordt Dana verantwoor-
delijk voor haar voorouders, een zorg die ze 
volgens een lineaire notie van tijd niet zou 
kunnen hebben. Deze ‘onmogelijke taak’ 
gooit de abstracte noties van schuld, plicht 
en zelfs oorzakelijkheid overhoop, alsook 
een al te strikte afbakening van (histori-
sche) fases. Neemt Dana de verantwoorde-
lijkheid om Rufus te redden immers níét, 
dan ontkent ze haar eigen bestaan.
 In Unpayable Debt is Dana leesstrategie 
en ‘poethical tool’: een aan de (poëtische) 
praktijk ontleend instrument om überhaupt 
anders te kunnen denken en handelen. Aan 
de hand van dit verhaal stelt Ferreira da 
Silva meerdere vragen, zoals: hoe kunnen 
we iemand begrijpen die met één voet in het 
‘heden’ staat en het andere in een tijd waar-
in de slavernij nog niet officieel is afgeschaft? 
Wat is de ethische en symbolische plek van 
een nazaat van een slavenhouder én tot 
slaaf  gemaakte? Wat is de economische en 
juridische positie van iemand die ‘mens’ is 
en als ‘ding’ wordt gezien? En meer in het 
algemeen: hoe kunnen we betekenis geven 
aan én in een wereld zonder de ‘intrastruc-
tuur’ – een term die teruggaat op Karen 
Barads ‘intra-action’ – van het moderne 
denken, dat doorwerkt in de huidige politie-
ke architectuur? Met andere woorden: hoe 
kan ‘the end of  (the) world as we know it’ 
worden gedacht? 
 Het zijn vragen die in afgeslankte vorm 
behandeld zijn in het essay met de gelijkna-
mige titel (‘Unpayable Debt’) dat Ferreira da 
Silva schreef  voor The documenta 14 Reader 
(2017), en deels ook in Toward a Global Idea 
of  Race (2007). Verder zijn er parallellen 
met het op e-flux gepubliceerde essay ‘1 (life) 
÷ 0 (blackness) = ∞ − ∞ or ∞ / ∞: On Matter 
Beyond the Equation of  Value’ (2017), 
waarin het werk van Otobong Nkanga als 
uitgangspunt werd genomen, en de film 
From Left to Right (2014), haar samenwer-
king met Wendelien van Oldenborgh.
 Unpayable Debt werd ingegeven door de 
financiële crisis van 2008, zo vertelt Ferreira 
da Silva in een korte inleiding, waarvoor, 
vooral in de VS, het zwarte en Latinx deel 
van de bevolking opdraaide. Met name zij 
waren de dupe van de vernuftige en, naar 
bleek, illusoire financiële producten die de 
crisis hadden veroorzaakt. Daarnaast is 
er nog het fysieke en symbolische (politie)
geweld waarmee vooral zwarte mensen en 
mensen van kleur te maken hebben, terwijl 
de geweldplegers in de rechtbank vaak vrij 
worden gepleit. In dergelijke ‘racial events’  
zie je goed, aldus Ferreira da Silva, hoe 
sterk ‘the Colonial, the Racial, the Juridical 
(the State and Cisheteropatriarchy), and 
Capital’ met elkaar verbonden zijn en werk-
zaam blijven in de huidige geglobaliseerde 
wereld. Unpayable Debt stelt zich ten doel 
het geïnternaliseerde verlichtingsdenken 
en de institutionele doorwerkingen ervan 
te analyseren, ontleden en ontmantelen, en 
nieuwe voorstellen te formuleren (‘to re/de/
compose’) voor een denken en doen waar-
in de ethische component níét gescheiden 
wordt van de economisch-juridische sfeer. 

 De nadrukkelijke aanwezigheid van Dana’s 
verwonde, in meerdere opzichten gevan-
gen lichaam leest als een pijnlijke mantra 
en bepaalt de opzet van Unpayable Debt. Elk 
van de vier hoofdstukken opent met een frag-
ment uit de roman waarin de onmogelijk-
heid van de taak waarvoor Dana zich gesteld 
ziet uit de doeken wordt gedaan, ontleed en 
geherformuleerd. De hoofdstukken volgen 
elkaar niet logisch, lineair op, maar overlap-
pen elkaar, en borduren voort op ideeën en 
concepten die daarvoor al zijn besproken, 
terwijl de nadruk steeds nét ergens anders 
wordt gelegd. Als een fractal, zou je kunnen 
zeggen, de metafoor waarmee Ferreira da 
Silva eerder (in ‘Fractal Thinking’, 2016) de 
noodzaak van het open, repetitieve en non-li-
neaire denken omschreef.
 In haar kritiek op het neoliberalisme en 
het raciale kapitalisme fungeert het ver-
wonde menselijke lichaam als uitgangs-
punt. Wat betekent het te denken met het 
vlees (‘to think with the flesh’) of, zoals 
Hortense Spillers het al in de jaren tachtig 
verwoordde, wat betekent het om de ‘hiëro-
glyfen van het vlees’ te ont-dekken en lezen? 
Wat gebeurt er wanneer de schijnwerper 
wordt gezet op de wonden en littekens die 
de slavernij heeft nagelaten? In nauwgezet-
te, breed uitwaaierende analyses van con-
cepten en ideeën die aan de bakermat staan 
van het moderne soevereine denken, bij-
voorbeeld door een close reading van Marx, 
toont Ferreira da Silva aan hoe het zwarte 
lichaam werd en wordt buitengesloten. 
 Marx’ begrip van exploitatie stoelt bijna 
geheel op de exploitatie van ‘wage labour’ – 
de surpluswaarde die wordt ‘afgeroomd’ 
doordat arbeiders maar voor een deel van 
hun tijd worden betaald. Zijn theorie kan 
daardoor geen notie geven van de exploita-
tie (of  eigenlijk: algehele expropriatie) van 
tot slaaf  gemaakten. Hetzelfde geldt voor 
reproductieve arbeid door huisvrouwen, de 
welbekende kritiek op Marx vanuit feminis-
tische hoek. Koloniale vormen van uitbui-
ting – slavernij – zouden in Marx’ theorie 
onder primitieve accumulatie vallen, als 
een historisch voorstadium van een ‘vol-
wassen’ kapitalisme, en vallen dus ook bui-
ten de moderne economische orde. Ferreira 
da Silva stelt dat bij, door slavernij en kolo-
nialisme als een systematisch en inherent 
onderdeel van het kapitalisme te zien. Ze 
stelt dat hedendaags racisme verbonden is 
met de algehele (economische) onteigening 
van de zwarte bevolking op het moment 
dat zij tot slaaf  werd gemaakt, waarbij het 
resulterende gebrek aan middelen tege-
lijk cultureel werd geduid als een moreel of  
intellectueel tekort. Zij benadrukt hiermee 
de economische grondslag van racisme – 
dat dus niet antropologisch (als het gevolg 
van culturele vooroordelen) kan worden 
geduid.
 Ook de hegeliaanse dialectiek als zodanig, 
met name de totaliserende ambitie ervan 
en het gesloten systeem, zijn debet aan een 

veronachtzaming van het zwarte lichaam. 
Voor het ‘transparante ik’ (‘Transparant I’) 
kan de zwarte ‘ander’ nooit als spiegel fun-
geren met behulp waarvan hij zich naar een 
hoger plan kan tillen (aufheben). Om zich te 
onttrekken aan de blaam die het uitbuiten-
de witte ik treft, en dat zich toch wil kunnen 
verheffen, moet het zwarte lichaam worden 
gewist, opdat het witte subject in zijn uni-
versele (denk)wereld (dé wereld) kan zege-
vieren. De effecten van dergelijke redenerin-
gen zien we vandaag terug bij denkers aan 
de linkerzijde van het politieke spectrum 
(Slavoj Žižek wordt met name genoemd), die 
slecht met racisme uit de voeten kunnen: 
zij gaan uit van een universalisme dat voor 
Ferreira da Silva bestaat bij gratie van uit-
sluiting van het zwarte lichaam.
 Het formuleren van een alternatief  voor 
deze systematische uitsluiting en onder-
drukking is echter geen optie voor haar: 
daarmee zouden de marginale positie van 
het zwarte lichaam en de bestaande soeve-
reine macht slechts worden bekrachtigd. Het 
zwarte lichaam moet niet als dialectische 
gelijkmaker (als ‘de ander’ of  het ‘verschil’) 
voor bestaande politieke en filosofische agen-
da’s worden ingezet. Wat daarentegen nodig 
is om het absolute, nietsontziende geweld 
(‘total violence’) van het inherent raciale 
kapitalistische systeem te ondermijnen, is 
een gezamenlijke weigering tot de categori-
sche reductie. Het zwarte lichaam (of  meer 
algemeen: ‘blackness’) moet als negatieve 
entiteit worden gemobiliseerd en kan zo een 
wig drijven in een nog altijd heersend discri-
minatoir waardesysteem. 
 De naam die Ferreira da Silva aan deze 
operationele kracht van ‘blackness’ geeft 
is ‘negativation’: een samentrekking van 
‘negative’ en ‘action’. ‘Blackness’ impliceert 
onbepaaldheid en oneindigheid. Het bete-
kent ‘to consent not to be a single being’, zo 
haalt Ferreira da Silva, via Fred Moten, de 
woorden van Cedric Robinson aan: een radi-
cale weigering om bepaald, beperkt, vastge-
pind of  be-grijpbaar te worden. Moten en 
Stefano Harney spreken in All Incomplete 
(2021) van ‘black fugitivity’. 
 De politieke en filosofische mobilisatie van 
‘blackness’ herinnert aan het feit dat een 
mens in het raciale kapitalistische regime 
kan worden behandeld als vee. Negativation 
toont dat het mishandelde, bloedende zwar-
te lichaam voor alles waarde-loos ‘rauw 
vlees’ is. Dat klinkt cru – Ferreira da Silva is 
zich daarvan bewust en noemt haar bena-
dering ook wel ‘raw materialism’. Wordt 
‘blackness’ geactiveerd (‘negativation’), dan 
kan zij het ethische failliet van het bestaan-
de economische en juridische systeem aan 
het licht brengen, en er tegelijkertijd voor 
zorgen dat de ethische component erin 
wordt geïntegreerd.
 Moten en Harney vatten de complexe 
problematiek die Ferreia da Silva aan de 
orde stelt in All Incomplete als volgt samen: 
‘What if  what it is to be European is simply 

that one occupies the position of  creditor in 
relation to what is imposed upon blackness 
as the conceptual embodiment of  financia-
lization, of  endless capitalization?’ 
 Ferreira da Silva is zeker niet de eerste die 
zich buigt over een analyse van deze (reto-
rische) vraag. Velen gingen haar voor, van 
W.E.B. Du Bois tot Saidiya Hartman, van 
Sylvia Wynter, Aimé Césaire tot Audre 
Lorde. Ferreira da Silva formuleert het 
‘-ness’ in het begrip ‘blackness’ als iets of  
iemand dat of  die aan het systeem ontsnapt. 
Bijvoorbeeld het niet-gedocumenteerde 
en niet-geregistreerde zwarte lichaam, dat 
efemeer is en dat, hoe pijnlijk ook, in deze 
manier van denken zo moet blijven. Maar 
ook de verbeelding. En dan niet de voor-
spelbare vorm die in een kantiaans sche-
ma kan worden gevat, maar een oneindige, 
open verbeeldingskracht, grillig en non-li-
neair, waarvoor Hartman met de levensge-
schiedenissen in Wayward Lives, Beautiful 
Experiments (2019) een lans brak. Want 
het gaat er, aldus Ferreira da Silva in haar 
explosieve, activistische betoog, niet zozeer 
om dát je verbeelding gebruikt, maar hoe 
je haar aanwendt. Verbeelding kan als (tij-
delijk) breekijzer fungeren voor het los-
wrikken van vastgeroeste denkpatronen 
en institutionele kaders. Om ze vervolgens 
andere gestalten te geven.

Denise Ferreira da Silva, Unpayable Debt, 
Londen, Sternberg Press, 2022.

The Otolith Group, O Horizon, 2018

Voorouders
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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) 

“Können Sie das bitte buchstabieren?”
Marie-Sophie BeinkeMarie-Sophie Beinke

t/m 30/10
Eerstvolgende vernissage zondag 13/11: 
WITHDRAWALS  
Sarah SmoldersSarah Smolders

Middelheim-Middelheim-
museummuseum

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

tue–sun; sept: 10:00–19:00 tue–sun; oct-march: 10:00–17:00
tue–sun; april: 10:00–19:00 tue–sun; may-aug: 10:00–20:00

Wet Job
Camille HenrotCamille Henrot

t/m 16/10
Kunst in de Stad – Public Figure #3
Mekhitar GarabedianMekhitar Garabedian

Stadspark Antwerp 
t/m 07/05/23

Kunst in de Stad – The Long Hand
Sammy BalojiSammy Baloji

Cockerillkaai Antwerp 
t/m 07/05/23

valerie_traan valerie_traan 
gallerygallery

Reyndersstraat 12, 2000 Antwerpen
+32_475 75 94 59 

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

Fundaments
Destroyers/BuildersDestroyers/Builders

tot 01/10
Kajetan at Valerie Traan
with Shila Khatami, Harry Leigh, with Shila Khatami, Harry Leigh, 
Haleh Redjaian, Erich Reusch, Elisabeth Haleh Redjaian, Erich Reusch, Elisabeth 
Vary, Jan WawrzyniakVary, Jan Wawrzyniak

Opening: 08/10, 16:00–21:00 
08/10–12/11

Art on Paper, Brussels
with among others: Izabel Angerer, with among others: Izabel Angerer, 
Philip Aguirre y Otegui, Paul Gees, Philip Aguirre y Otegui, Paul Gees, 
Geert Vanoorlé, Babs Decruyenaere…Geert Vanoorlé, Babs Decruyenaere…

06/10–09/10
 Hot Spot #1 Painting
Narcisse Tordoir invitesNarcisse Tordoir invites

26–27/11–21/01/23

Keteleer  GalleryKeteleer  Gallery
Pourbusstraat 3–5, 2000 Antwerpen

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

Darling Neo-Nature
Luc Deleu & T.O.P. officeLuc Deleu & T.O.P. office

t/m 15/10
Who’s talking to me?
Giacomo MontanelliGiacomo Montanelli

t/m 15/10
Joëlle DuboisJoëlle Dubois

22/10–26/11

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) 

Robert SorokoRobert Soroko
Vernissage: 30/09, 17:00–21:00 
30/09–30/10

Art on Paper Brussels
Benoît Felix, Johannes Ulrich Kubiak, Benoît Felix, Johannes Ulrich Kubiak, 
Jan VerbruggenJan Verbruggen

6/10–9/10
Diane BogaertsDiane Bogaerts

Vernissage: 13/11
13/11–17/12

Axel Vervoordt Axel Vervoordt 
GalleryGallery

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

sat, 11:00–18:00

Clair/Obscur
Renato NicolodiRenato Nicolodi

24/09–10/12
Zoran MusicZoran Music, Barbarigo invites Music

08/10–04/02/23

Otty ParkOtty Park
Laar 54, 2140 Borgerhout

+32 (0)484 07 94 26 ottypark.be
thu–sat, 14:00–18:00 (And by appointment)

If You Could Predict the Future, Would You 
Share Your Knowledge?
David MarotoDavid Maroto

t/m 22/10
NEO FLORA
Jelle SpruytJelle Spruyt

28/10–03/12

Micheline Micheline 
Szwajcer Szwajcer 

Verlatstraat 14, 2000 Antwerp 
 +32 (0)3 237 11 27 gms.be

wed–sat 10:00-18:00 (and by appointment) 

Matt MullicanMatt Mullican
t/m 12/11

Art Gallery Art Gallery 
De Wael 15De Wael 15

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

Mirror touch
Yves VelterYves Velter

t/m 09/10
Blow-Up
Loes KoomenLoes Koomen

15/10–13/11
Crossroads of romance
Max DreezenMax Dreezen

19/11–18/12

FRED & FERRYFRED & FERRY
Leopoldplaats 12, 2000 Antwerpen

thu–sat, 13:00–18:00
fredferry.com

Ein bißchen Goethe, ein bißchen Bonaparte
Antoine WaterkeynAntoine Waterkeyn

t/m 01/10
Hot Spell
Manon van den EedenManon van den Eeden

t/m 01/10
| A L E P H |
Maxime BrigouMaxime Brigou

15/10–12/11

Zeno X GalleryZeno X Gallery
Godtsstraat 15, 2140 Borgerhout

Leopold de Waelplaats 16, 2000 Antwerp South
+32 (0)3 216 16 26 zeno-x.com

Zeno X Borgerhout
wed–sat, 13:00–17:00

Mark MandersMark Manders
t/m 15/10

The Middle Distance
Paulo MonteiroPaulo Monteiro

05/11–17/12
Jockum NordströmJockum Nordström

05/11–17/12

Zeno X Antwerp South 
wed–sat, 13:00–18:00

40 YEARS Zeno X Gallery: 
the two-thousands

24/09–12/11

Fairs
Paris+ par Art Basel

20/10–23/10

AntwerpAntwerp
ArtArt
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Geachte mevrouw Hedwig Ory,

In de eerste maanden van 2022 vond in 
Z33 in Hasselt de tentoonstelling Seasonal 
Neighbours. Our Invisible Hands plaats, met 
werk van het gelijknamige collectief  Seasonal 
Neighbours, dat zich op verschillende manie-
ren bezighoudt met de aanwezigheid van 
(Oost-Europese) seizoenarbeiders in België. 
Mij werd door Ciel Grommen, uw dochter en 
een van de leden van dit collectief, verteld dat 
u de tentoonstelling erg slecht vond, zonder 
‘schoon werk’. ‘Is dit nu waar je zo lang aan 
gewerkt hebt?’ kreeg zij te horen.

Het is een pertinente, begrijpelijke vraag, 
die ik beschouw als een intuïtieve, kunstkri-
tische uitspraak, vooral met betrekking tot 
kunst die maatschappelijk relevant wenst 
te zijn. Het is een vraag die aanzet om na te 
denken over de manier waarop we recen-
te kunst beoordelen, over de tijd die het 
kost om het werk te produceren, over de 
aandacht die het vergt van de toeschou-
wer, maar ook over de waardering door het 
‘grote’ publiek.

Uw reactie moet echter in een bredere 
context worden geplaatst. Het esthetische 
oordeel mag dan kloppen, en het maken 
van een dergelijke tentoonstelling kan strikt 
genomen als tijdsverlies beschouwd wor-
den, maar misschien is dat net het punt. In 
Seasonal Neighbours werd nagedacht over 
seizoenswerk als maatschappelijk, cultureel 
en zintuiglijk fenomeen. Het ging niet over 
schoonheid, maar over de confrontatie met 
het onverwachte en het onbekende – type-
rend voor vernieuwende kunst sinds het 
begin van de vorige eeuw, van de zogehe-
ten avant-garde. Een ander criterium is ‘het 
interessante’, een begrip dat al opdook tij-
dens de romantiek, in de negentiende eeuw, 
en dat een grote rol speelt bij de lezende blik 
op (maatschappelijk relevante) tentoonstel-
lingen.

Zijn kunstenaars tegenwoordig ‘denkers’, 
of  is dat te veel gezegd? Ze zijn in ieder geval 
gretige lezers, en ogenschijnlijk scherpe 
analisten. De vraag ‘wat is kunst?’ is voor 
hen minder belangrijk geworden dan wat 
kunst kan. De nieuwe vraag luidt: ‘Wat kan 
kunst nog doen?’ Deze vraag bepaalt de 
betekenis van het werk, en de vraag verwijst 
niet naar het medium waarin ze werken, 
maar eerder naar de impact van het ‘artis-
tieke onderzoek’.

Vaak is ‘artistiek onderzoek’ een preten-
tieuze term die niets anders betekent dan 
het ondergeschikt maken van het maken 
aan het denken, en niet zelden levert dat 
conclusies op die niet verder reiken dan een 
opiniestuk in de krant. Het is een gevolg 
van een andere wanhopige poging van de 
late moderniteit, de academisering van het 
kunstonderwijs. In principe kan ‘onder-
zoek’ binnen de academie verricht wor-
den, maar dat wil nog niet zeggen dat de 
kunstwereld daarin geïnteresseerd zal zijn. 
Dergelijke kunst, van eerder recente datum, 
vergt hoe dan ook tekst en uitleg. Er wordt 
een probleem uitgelegd en het is wenselijk 
dat de toeschouwer zich daar ‘bewust’ van 
wordt. Dat is een verandering ten opzich-
te van de moderne kunst, die als beeld ver-
scheen, en beoordeeld kon worden op 
grond van materiaalgebruik, compositie, 
impliciete associaties en een dialoog met 
de kunstgeschiedenis. Deze kunst bevatte 
een manier van denken, een ‘beeldmatig-
heid’, die het contact met de kijker bepaal-
de. Zo werden de gevoeligheid en de intel-
ligentie van het bescheiden (of  zelfs nog 
onbestaande) publiek gewijzigd: het futu-
risme, bijvoorbeeld, veranderde het beeld 
van snelheid en technologie, dada bood een 
transgressie van bestaande betekenissen, 
en het impressionisme beloofde een chro-
matische (veelkleurige) onthulling van het 
moderne leven. De kritische functie van de 
avant-garde was inherent aan het gewicht 
van een kunstwerk, om Adorno’s Gehalt op 
een alternatieve manier te vertalen, als een 
begrip dat verwijst naar de interne en onop-
geloste spanning tussen vorm en inhoud 
van een historisch verankerd werk.

De impact van veel actuele kunst is min-
der beeldend, eerder denkend of  discur-
sief. Wat je ziet vergt aandacht, niet voor 
een manier van maken of  verschijnen, 
maar voor een manier van denken. Daar 

ligt meteen de uitdaging voor deze kunst. 
Aandacht voor tekstuele nuances en voor 
verschillende interpretaties is vandaag ver 
te zoeken. Alles en iedereen maakt aan-
spraak op onze aandacht, vaak sterker of  
directer dan maatschappelijk relevante 
kunst. Het scherm neemt alles over en aan-
dacht is een luxeproduct.

In activistische kunst leidt die uitda-
ging soms tot versimpeling: de kunstenaar 
plaatst zichzelf  buiten de historische reali-
teit en laat zien, als een puriteinse geeste-
lijke, hoe onredelijk en onrechtvaardig het 
verleden en dus ook het heden is. Op die 
manier bestaan er geen rechters meer, enkel 
nog schuldigen. Van een totalitaire neiging 
zijn deze moralisten niet vrij te pleiten: ze 
sluiten historische dubbelzinnigheden uit 
en dwingen toeschouwers akkoord te gaan 
met wat het kunstwerk voorstelt: het verle-
den is moreel fout – en wij moeten het ver-
beteren! Zo’n verhouding tot een kunstwerk 
is pijnlijk, want wie durft het aan om zulke 
onrechtvaardigheden toch te billijken?

Hedendaagse kunstenaars met socia-
le ambities willen iets doen. Meer bepaald: 
ze willen iets doen bewegen. Wat precies 
blijft vaag, en hoe het zal gebeuren blijft 
nog vager. Collectieven denken samen na, 
maar dat doen ze op gedeelde fundamen-
ten, waardoor consensus is gewaarborgd. 
Het museum als instelling wordt bekriti-
seerd, en toch belanden al die activistische 
kunstwerken meestal in een gesubsidieerde 
museale instelling die vooral door hoogop-
geleide, geprivilegieerde personen bezocht 
wordt. Het is werk tegen beter weten in. 

De geschiedenis toont systematisch aan 
dat kunst de wereld niet verbeteren kan. Als 
het veranderen van het bewustzijn expli-
ciet wordt nagestreefd, leidt moderne kunst 
steevast tot propaganda, kitsch, sentiment 
of  ressentiment – heruitgevonden roman-
tiek, vaak in de naam van de rechtvaardig-
heid. Zonder hiernamaals, zonder theolo-
gie, ontstaat zo de kans om een meer dan 
tweehonderd jaar oud seculier humanisme 
nieuw leven in te blazen. De vraag is: hoe? 

Deze kunstenaars zijn nouveaux réalistes, 
nieuwe realisten, maar deze keer door het 
beeld als een commentaar op de wereld op 
te vatten. Dat elk beeld een eigen organische 
vorm is met een eigen geschiedenis, wordt 
niet meer in ogenschouw genomen. Direct 
verwijzen naar de wereld is een constan-
te in de kunstgeschiedenis, en het gebeurt 
nooit zonder consequenties: als het beeld 
de wereld op alle mogelijke wijzen heeft 
getoond, waarom dan nog beelden maken? 
Een klassiek antwoord zou een denker als 
Karl Marx kunnen formuleren: het gaat er 
niet om de wereld af  te beelden, maar om 
haar te veranderen. Activistische kunste-
naars beroepen zich op de werkelijkheid 
om met de politiek te flirten, in Borgloon, in 
een Gentse kunsthogeschool of  in Kassel of  
Venetië.

Seasonal Neighbours maakt subtieler 
werk. De groep stelt een oordeel uit en laat 
de toeschouwer een sociaal proces erva-
ren in (bewegende) beelden en modellen. 
Het gaat niet direct om het politieke, maar 
om maatschappelijke vertegenwoordiging. 
Deze houding, die natuurlijk politiek is, 
gaat uit van de huidige wereld, die draait 
rond geoptimaliseerde processen waarin 
esthetische ervaringen schaars geworden 
zijn. Er zijn kunstenaars genoeg – onder-
zoekende, academische, gesubsidieerde en 
zichzelf  financierende kunstenaars. Toch 
lijkt de massa nog nooit zo ongeïnteres-
seerd geweest: koopkracht staat centraal 
en ‘geestelijke ontwikkeling’ is een ouder-
wetse notie. Misschien moeten we daarom 
niet meer vanuit een utopische en huma-
nistische positie denken – met als doel het 
verbeteren van de mensheid – maar vanuit 
een totale aanvaarding van het failliet van 
die mensheid.

Betekenisvol in het werk van Seasonal 
Neighbours is de verhouding tussen wat 
een kunstwerk toont en de culturele impact 
ervan. De geschiedenis leert dat deze ver-
houding altijd bescheiden is geweest, en de 
lijn tussen kunst en propaganda dun. Dat 
geldt niet alleen voor het sociaal realisme 
van de stalinisten, maar ook voor Davids 
De dood van Marat uit 1793, dat de kijker 
eenzijdig met een revolutionaire martelaar 
confronteert, zij het door tegelijkertijd de 

portretkunst te hervormen. Voor de directe 
maatschappelijke impact van artistieke col-
lectieven vandaag is een uniforme betekenis 
eveneens een voorwaarde. De vraag is dan 
of  kunst nog een ‘werkingsgeschiedenis’ 
heeft, zoals Gadamer dat omschreef, en wis-
selende toekomstige betekenissen toelaat of  
zelfs provoceert. De tentoonstelling Seasonal 
Neighbours ontsnapt aan die vraag, precies 
door een ‘tijdloos’ kader aan te bieden, dat 
gaat over de waarde van werk in het alge-
meen.

Hoe dan ook: kunstenaars zoeken bond-
genoten. Voor Ciel Grommen, Maximiliaan 
Royakkers en de andere leden van Seasonal 
Neighbours ligt dat meer voor de hand. 
Grommen en Royakkers zijn opgeleid als 
architect, als ingenieur zelfs. Ze denken in 
termen die eigen zijn aan de architectuur: 
ontwerpen, gemeenschappen, ruimtelijk-
heid, verplaatsing. En ze hebben aandacht 
voor de tijdelijke bewegingen van gemeen-
schappen. Seasonal Neighbours betrof  vooral 
de arbeid van een gemeenschap van Polen 
en Roemenen die elk plukseizoen de tijdelij-
ke buren van Vlaamse fruitboeren worden. 
Architectuur handelt niet alleen over bou-

wen, maar ook over begrijpen, zoals kunst 
niet alleen over schoonheid gaat, maar ook 
over verhalen vertellen. Ontwerpen om 
beter te kunnen kijken naar wat er (tijdelijk) 
gebeurt tussen gemeenschappen, dat is de 
ambitie van Grommen, Royakkers cum suis. 
Hun werk toont beweging in lijnen en kleu-
ren: een diagram van sociologische relaties.

Seasonal Neighbours getuigt van een eigen 
kijk op de zaak. Het gaat over sociabiliteit en 
dus over de relatie tussen ‘vreemdelingen’ 
en lokale bewoners, in het hier en nu, in 
België en Nederland. Sociabiliteit wordt niet 
verplaatst naar de digitale wereld die het 
verre andere, het ‘elders’, enkel ogenschijn-
lijk aanwezig maakt. Het collectief  Seasonal 
Neighbours zoekt daarom naar een nieu-
we sensus communis. In de achttiende eeuw 
rechtvaardigde Kant de esthetische erva-
ring met de veronderstelling van een ideë-
le gemeenschap. De uitspraak ‘Deze roos is 
mooi’ impliceerde dat iedereen dit gevoel 
principieel zou kunnen ervaren. Deze kun-
stenaars zoeken naar gelijkaardige verbin-
ding met de wereld, maar niet door middel 
van beelden en een schoonheidservaring, 
maar door het zichtbaar maken van een 

Brief aan de moeder van een kunstenaar

Yacinth Pos, Seeds at the Table, 2022

Seasonal Neighbours. Our Invisible Hands, Z33, Hasselt, 2022, foto Selma Gurbuz

Maximiliaan Royakkers & Ciel Grommen, Houses for a Seasonal Neighbourhood, 2022, foto Selma Gurbuz
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sociale groep, namelijk seizoenarbeiders, en 
van hun object, namelijk het werk. De ten-
toonstelling in Z33 was eigenlijk een docu-
mentatie après coup van wat op het aloude 
‘sociale ontwerp’ lijkt: betekenis geven aan 
het maatschappelijk bestel en het herwaar-
deren van fysieke arbeid. 

De basisintuïtie is dat de mens het van-
daag veel te druk heeft om nog bij de din-
gen stil te staan. In de ‘utopische’ maat-
schappijen van de twintigste eeuw werd 
kunst direct of  indirect geïntegreerd op de 
werkvloer, zeker als het om ‘vervreemden-
de’, halfgeautomatiseerde arbeid ging: in 
Roemenië werden ooit boeken uitgedeeld 
aan arbeiders om hen aan te moedigen om 
te lezen. De auteur Mircea Cărtărescu ver-
telt ergens hoe zijn vader, een arbeider, een 
deel van zijn loon aan boeken spendeerde. 
Ook Simone Weils missie om het christen-
dom met het marxisme te verzoenen berust 
op het idee dat werk betekenis moet hebben, 
dat de arbeider tijd dient te krijgen om met 
schoonheid en God in contact te komen. 
Aandacht cultiveren – in gebed en in lec-
tuur – zou zin geven aan het fabriekswerk. 
Werk en kunst, arbeid en cultuur, moeten 
op elkaar afgestemd worden. Dat idee is zo 
oud als Aristoteles: de zin van een vrij leven 
is zich ontplooien.

Wat is er recent gebeurd op de Vlaamse 
velden? Arbeid is altijd met tijd verbonden 
geweest; de waarde en de exploitatie ervan 
is een kwestie van optimaal werken. Het is 
alsof  een bijna mystiek geloof  in continue 
groei en efficiëntie, een geloof  dat geen cen-
trum of  unieke oorzaak heeft, een ande-
re, rustigere omgang met tijd overwonnen 
heeft. Zelfs wie voor de rechten van de arbei-
ders strijdt, doet dat niet, zoals Weil, om 
mensen te verheffen, maar om meer koop-
kracht te verwerven.

In het getijdenboek Les Très Riches Heures 
du duc de Berry, aanvang vijftiende eeuw, 
beeldden de gebroeders Van Limburg werk 
af  als een met de seizoenen verbonden 
bedrijvigheid. Werk was toen ook al een 
kwestie van efficiëntie, en het vond plaats 
dicht bij stad en vorst. Werk en leven wer-
den in de kerkelijke kalender geïntegreerd: 
in het manuscript zijn beelden te zien van 
werkende én biddende mensen, en zelfs van 
een sneeuwballengevecht. Er was ook toen 
al stof  voor conflict, onder meer door de ver-
schillende gebedsmomenten van de hertog 
en van de boeren. Maar beide partijen dach-
ten wel in dezelfde religieuze termen, in 
relatie met een hiernamaals dat alles recht-
vaardigde.

Het oude geloof  is verlaten. De wereld is 
te klein geworden voor de ambities van het 

moderne geloof  in groei en efficiëntie. Dit 
geloof  heeft de entiteit veranderd die door 
de humanisten als ‘de mens’ werd omschre-
ven. Waarom nog kunst maken als die 
‘mens’ geen tijd meer wil spenderen aan wat 
aandacht vraagt en inzicht biedt? Wat als de 
mens alleen maar oog heeft voor onmiddel-
lijk genot? Dat vraagt Seasonal Neighbours 
zich impliciet af, maar ze vermijden de intel-
lectuele confrontatie.

In Wanneer is kunst geen kritiek?, een tele-
visiesketch uit 1973, toont Jef  Cornelis een 
groep arbeiders die hun vrije tijd aan de 
beeldhouwkunst wijden. Wat is er gebeurd 
met dit ideaal van synergie tussen kunst en 
werk? We zijn beland in een toestand waar-
in elke hogeschool is gebetonneerd met 
‘onderzoekers in de kunst’ en elke biënnale 
hetzelfde soort publiek aantrekt: bijna altijd 
hoogopgeleid, politiek progressief, zelden 
echt divers, en het tegendeel van het pre-
cariaat dat amper nog kan lezen wegens te 
weinig tijd en te veel prikkels, burn-out en 
depressie. De morele opvoeding van de mens 
via esthetiek – moeilijk en traag – gebeurt 
echter niet met moraliserende, simplisti-
sche kunstprojecten, maar zijdelings en 
onbewust: door tijd te maken voor artistie-
ke arbeid en het gesprek erover, als ‘de con-
versatie van de mensheid’, zoals Michael 
Oakeshott het omschreef. Bij ontstentenis 
daarvan is dit het lot van de recente mens: 
produceren en genieten, zonder te beschik-
ken over een bredere betekenis die het ritme 
van het leven bepaalt.

Het collectief  Seasonal Neighbours 
bekommert zich om de waardigheid van de 
‘autochtone’ en ‘allochtone’ boeren(arbei-
ders). Hun project is er een van boerenzonen 
en -dochters die geen landbouwers meer 
hoeven te zijn en die met de scherpe blik 
van de architect-kunstenaar kijken naar 
het dorp waar hun ouderlijk huis staat. Zij 
maken zich zorgen om de cultuur, iets waar 
de autochtone boeren zelf  geen tijd voor 
hebben. In Vlaanderen heeft Ernest Claes 
het leven van dit volk willen beschrijven, 
en hij wilde hen deze beschrijving graag 
laten lezen. In een episode van het televisie-
programma Container uit 1989, eveneens 
van Jef  Cornelis, zegt Rudi Laermans dat 
het best mogelijk is dat de boeken van Claes 
door priesters, notarissen en leraars gelezen 
werden, maar niet door de boeren zelf. Men 
hoeft Pierre Bourdieu of  Jacques Rancière 
niet te lezen om te begrijpen dat er altijd 
minstens één klasse overblijft zonder tijd 
voor cultuur. Maar wie heeft er tegenwoor-
dig, met uitzondering van de betekenisloze 
kunstenaar en de wanhopige filosoof, über-
haupt nog tijd op overschot?

Het sociale personage dat van efficiënt 
tijdsgebruik een specialisme heeft gemaakt is 
de manager. De manager heeft alleen inzicht 
in het proces, maar niet in de waardigheid 
van werk. Voor hem is waardigheid een loos 
begrip, een hersenschim van een oud project 
waaruit hij slechts woorden als ‘innovatief ’, 
‘origineel’ en ‘experiment’ heeft onthouden. 
Cultuur als Bildung – een belangrijke ver-
wezenlijking van de westerse bourgeoisie – 
wordt een product dat ondergeschikt is aan 
ruilwaarde en public relations.

De oude adel had een nauwere band met 
de boer dan de manager, die het einde van 
elke humane kijk op de wereldorde beli-
chaamt. Prinses Maria Bolkonskaja uit 
Oorlog en vrede van Tolstoj droeg zorg voor 
de hongerige muzhiks, de boeren die haar 
ervan weerhielden haar eigen landgoed te 
verlaten. Seasonal Neighbours heeft het 
intrinsieke failliet van het christelijke of  het 
humanistische project niet aanvaard, en 
dat getuigt van utopische ambitie.

In zo’n context wordt artistieke reflectie, 
het stilstaan bij de dingen, werk op zich. De 
tentoonstelling Seasonal Neighbours vereist 
een bijzondere verhouding tot de tijd, en 
een specifiek soort aandacht. In met plas-
tic beklede muren worden losse momenten 
getoond van ontmoetingen met seizoenar-
beiders. De ruimte wordt een tent genoemd 
en is gemaakt van dezelfde stof  waarmee de 
gewassen worden bedekt.

De reden dat dit alles u niet bevalt, heeft 
waarschijnlijk ook te maken met het feit dat 
het kunstwerk niet als deel van een oeuvre 
functioneert. Traditiegetrouw fungeert een 
kunstwerk als deel van een groter geheel, 
van een levenswerk dat door de kunstge-
schiedenis op waarde zal worden geschat. 
De werken belanden in musea, waar het 
artistieke bewustzijn wordt ontwikkeld. De 
futuristen wilden de musea opblazen waar 
zij intussen evengoed zijn aanbeland, zoals 
de goden in Jean Rays roman Malpertuis 
uit 1942. Maar het is precies tegen dit sta-
tuut als oeuvre dat het sociale kunstwerk 
zich keert: het kunstwerk moet niet alleen 
iets betekenen, het moet ook iets doen – het 
moet werken.

In verschillende media toont Seasonal 
Neighbours het breukvlak tussen twee soci-
ale groepen: enerzijds de vaste krachten en 
de agrarische ondernemers, anderzijds de 
seizoenarbeiders, die samenkomen om te 
werken of  om over het werk te praten, om 
dat werk zo optimaal mogelijk in te richten. 
In de tentoonstelling ontstaat één ruimte-
lijk, ambivalent beeld: er is een fysieke en op 
werk gebaseerde nauwe band, maar ook een 
impliciete afwezigheid. De seizoenarbeiders 

zijn hier om samen te werken, maar ze zijn 
ook afwezig. Ze gebruiken hun tijd zo opti-
maal mogelijk, ze zijn gericht op hun taak; 
zij zien niet wat door Seasonal Neighbours 
wordt vastgelegd: werkende handen, licha-
melijke gestes, groeiende gewassen. 

De aandacht van de seizoenarbeiders ver-
taalt zich in nieuwe bakstenen die elders, 
aan de andere kant van Europa, tot hui-
zen gestapeld worden, betaald met het geld 
dat ze hier verdienen. Hoe kan men werk 
anders voorstellen dan op de utopische 
manier die decennia terug op de muren 
van Sovjetfabrieken geschilderd werd: man 
en vrouw gelukkig achter een machine, of  
enthousiast in de velden? Dat idyllische beeld 
is hier ver weg. Zelfs in het rijke Westen (dat 
anderen benijden) bestaan er nog slechts 
sporen van een oudere, directere band met 
het werk en de natuur.

In deze context brengt Seasonal Neighbours 
het werkproces in kaart en maakt het de zin-
tuigelijke aspecten van arbeid ervaarbaar. 
De scenografie problematiseert de subtiele 
afwezigheid van de seizoenarbeiders: ze zijn 
daar, lichamelijk, maar zijn ze ook bij ons? 
Die vraag is pertinent, omdat ze wezenlijk 
is voor het bestaan van een gemeenschap. 
De oudere boeren zagen elkaar ook in de 
kerk, en de blikken van de jongeren kruisten 
elkaar daar en in het dorp. Nu gaat het lou-
ter over productiviteit, niet meer over waar-
dering, of  over de aanwezigheid van ande-
ren in ons leven.

De betekenis van Seasonal Neighbours 
heeft inderdaad niets met schoonheid te 
maken. Het is een ontwerp met één gedach-
te: de betekenis van het werk is tot ruil-
waarde gereduceerd en is dus per definitie 
tijdelijk. De seizoenarbeiders zijn er alleen 
om te werken, niet als lid van een gemeen-
schap. Een andere soort aanwezigheid ont-
staat: ze werken hier maar ze wonen daar; 
ze plukken hier, en ze denken aan iemand 
die elders is. En dat is de reden dat de arbei-
ders amper frontaal worden gefotografeerd. 
We zien geen echte portretten. Deze mensen 
verschijnen via sporen: objecten en hande-
lingen, producten en geluiden, kalenders en 
geschriften. Seasonal Neighbours vermijdt 
bewust het documentaire en stelt sensaties, 
objecten en diagrammen tentoon.

De enscenering verwijst af  en toe naar 
de arte povera, een Italiaanse kunststro-
ming die installaties van heel eenvoudige 
materialen maakte: doeken tegen de witte 
muur, een verzameling voorwerpen, aarde. 
De video documenteert niet de arbeid, maar 
het plukken van fruit als een haast gemani-
ereerd gebaar. In plaats van woorden weer-
klinkt het tere geluid van planten: de ande-
ren groeien als planten – tergend langzaam 
in de verzengende zon, zonder dat iemand 
hun aandacht schenkt, en dit alles tegen een 
achtergrond waarin alles tijdelijk als de sei-
zoenen geworden is. Seasonal Neighbours wil 
nadenken over de manier waarop we van-
daag met arbeid omgaan en welke gefrag-
menteerde mens en gemeenschap dat ople-
vert. Het is de taak van de kunstenaar om 
de dingen te plukken en te laten zien aan het 
publiek, onder wie ook de (seizoen)arbeiders 
zelf.

Het is de taak van de kunstenaar om oog 
te blijven houden voor de ‘getijden’ in een 
hypergespecialiseerde wereld. Het is mak-
kelijk om te werken, maar moeilijker om te 
weten waarom we werken. Misschien moe-
ten we die vraag niet meer stellen. We wer-
ken voor onze kinderen, maar staan zelden 
stil bij de vraag wat het werk voor onze kin-
deren zal betekenen. We kunnen zeggen dat 
ze geen ‘schoon werk’ maken, maar mis-
schien moeten we ons eerder afvragen welk 
soort wereld we voor hen achterlaten. Zal 
de wereld nog plaats hebben voor nieuw, 
‘schoon werk’? 

Hoogachtend,
Vlad Ionescu

Seasonal Neighbours. Our Invisible Hands 
liep van 30 januari tot 17 april in Z33, Hasselt.

Gebroeders Van Limburg, Les Très Riches Heures du duc de Berry,  
1412-1416 (1440, 1485-1486), Musée Condé, Chantilly

Jonathan De Maeyer, Showing the room and telling someone, 2022
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EVA VAN REGENMORTEL

‘Maarten, wat hebben we gemeen?’ Die 
vraag richtte de Belgische kunstenaar Dan 
Van Severen in 2000 aan zijn zoon, de meu-
bel- en interieurontwerper, door ze neer te 
schrijven op het titelblad van een boek over 
zijn eigen werk. Gezien hun familiale band 
lag de vraag voor de hand. Bovendien wer-
den ze bekend met een gelijkaardige beeld-
taal en esthetiek, die vaak – eerder cliché-
matig – als minimalistisch is omschreven. 
Toch is het weinig waarschijnlijk dat ze uit-
voerig met elkaar over hun verwantschap 
gesproken hebben. Hun werk is ook zelden 
samen geëxposeerd. Een uitzondering is een 
tentoonstelling met werk van Dan, Maarten 
en diens jongere broer (en eveneens meube-
lontwerper) Fabiaan, naar aanleiding van 
de Biënnale Interieur in Kortrijk in 2000, 
het jaar waarin aan de oeuvres van Dan en 
Maarten ook een monografie werd gewijd.
 Dan, geboren in 1927, overleed in 2009. 
Maarten was van 1956 en stierf  vier jaar 
eerder, in 2005. Als hij in interviews iets zei 
over zijn vader bleef  dat meestal beperkt tot 
algemeenheden. Creativiteit zat in de fami-
lie, al meerdere generaties lang: de vader 
van Dan was huisschilder, behanger en mar-
merspecialist, de vader van zijn moeder was 
smid. Veelbetekenender is deze anekdote, 
verteld tijdens een interview met Laurens De 
Keyzer in De Standaard Magazine naar aan-
leiding van de tentoonstelling in Kortrijk.

Zelfs de grote vrijheid die [Dan] ons gaf, 
was principieel. Maar inderdaad, ik denk 
dat hij ons vooral een persoonlijk zicht 
op het leven wilde meegeven, moge-
lijkheden tot kijken en reflectie. Ook de 
kunstgeschiedenis. Dat ging wegen. Ik 
bedoel: dat gaf  een gewicht waar je op 
de duur onderuit moest. Ooit heb ik een 
door hem ontworpen bibliotheek afge-
broken, om met dat materiaal een eigen 
idee te ontwikkelen. Pas nu realiseer ik 
me het wellicht symbolische karakter 
van dat gebaar. 

In een interview met Chris Meplon, kort 
voor zijn dood, gaf  Maarten toe dat die 
onderdompeling bepalend was geweest 
voor zijn visie als ontwerper. Zijn vader had 
hem zonder meer geleerd om goed te kijken. 
Dan, van zijn kant, suggereerde in 2000 dat 
het werk van Maarten ‘esthetisch was, of  – 
beter nog – neigde naar de droom’, terwijl 
hij dat van Fabiaan omschreef  als ‘prakti-
scher’ en ‘pragmatischer’. 
 Het is verleidelijk om de vergelijking te 
maken met wat Dan in 1974 verklaarde, 
in een gesprek met Yves Gevaert, naar aan-

leiding van zijn eerste retrospectieve in het 
Paleis voor Schone Kunsten in Brussel: hij 
koesterde het utopische verlangen om een 
schilderij te maken waarvoor geen materie 
nodig was, een werk dus dat je als kunste-
naar ‘enkel maar had gedacht’. Het is een 
uitspraak die past binnen een evolutie die 
Dan doormaakte. Hij drukte zich uit met 
steeds dunner wordend materiaal (op dat 
moment van olieverf  over tempera naar 
inkt, en daarna naar potlood), en met een 
steeds beperkter aantal vormen, dat hij zijn 
alfabet noemde. 
 Het volharden in dat proces van ‘dema-
terialisatie’ leverde het gangbare beeld 
op van Dan Van Severen als de onthechte 
kunstenaar die in zijn werk een bovenzin-
tuiglijke dimensie wilde oproepen. Of  hij 
die betrachting, als hij ze al erkende in zijn 
eigen oeuvre, ook herkende in het werk van 
zijn zoon, is niet zeker, hoewel hij Maarten 
wel degelijk als een kunstenaar beschouw-
de. Daar kon Maarten zich dan weer niet in 
vinden, hoewel hij de droom van zijn vader 
ei zo na verwezenlijkt lijkt te hebben in de 
bibliotheek van het Van Abbemuseum in 
Eindhoven die hij in 2001 maakte: de plan-
ken en de tussenwanden zijn er zo dun dat 
je de kast bijna niet ziet.
 Dan maakte voornamelijk tekeningen 
en schilderijen en werkte dus tweedimen-
sionaal, Maarten werkte in drie dimensies 
en ontwierp meubels, interieurs en één 
gebouw, namelijk een keukenpaviljoen voor 
de gebroeders Boxy in Deurle, voltooid in 
2005. Zijn zeer bescheiden tweedimensio-
nale werk beperkt zich tot tekeningen van 
geometrische figuren, gemaakt toen hij 
schoolliep aan de kunsthumaniora. Ze zijn 
overduidelijk beïnvloed door zijn vader, die 
zich van zijn kant enkele keren inliet met 
driedimensionaal werk. In 1986 werkte hij 
samen met architect Bruno Albert, de voor-
malige vennoot van Charles Vandenhove: 
voor het gebouw van uitgeverij Mardaga in 
Luik ontwierp hij een gevelbekleding met 
geglazuurde witte tegels, die als een lam-
brisering over de volledige lengte onder de 
ramen lopen en op geregelde afstand een 
kruis vormen. Het lijkt erop dat Dan met 
dit project afweek van zijn principe om geen 
decoratief  werk te maken. In de tweede helft 
van de jaren negentig werkte hij opnieuw 
met Bruno Albert samen, dit keer om borst-
weringen te ontwerpen voor het vastgoed-
project L’îlot Saint-Michel aan de Place 
Saint-Lambert, ook in Luik.
 Twee keer maakte hij autonoom driedi-
mensionaal werk. In 1984 ontwierp hij een 
versie in ijzer van Kruisweg, een werk dat 
drie jaar eerder was ontstaan als een reeks 
tekeningen met Chinese inkt op Indisch 
papier. Hij liet de metalen versie uitvoeren 
door Fabiaan, naar eigen zeggen in een 
periode waarin hij door ziekte het conti-
nue uitpuren van zijn schilderkunst tijde-
lijk had gestaakt. In die zin lijkt het werk, in 
een opvallend zwaar materiaal, een zijspoor 
te zijn geweest. Een jaar later, opnieuw in 
Luik, maakte hij voor de groepstentoon-
stelling Investigations, georganiseerd door 
Laurent Jacob, een sculptuur in een par-

keergarage onder de Place Saint-Lambert. 
Voortbouwend op een tekening uit 1967 
stapelde hij er drie blokken op elkaar: 
Russische tufsteen (onderaan), Algerijnse 
witte onyx (in het midden) en Belgische 
zwarte kalksteen (bovenaan). Nog voor 
Investigations tekende hij met houtskool een 
ruit op een vrijstaande wand in beton, die 
na afloop van de tentoonstelling werd ver-
nietigd. In 1987 maakte hij een tweede sta-
peling, deze keer met houten kratten tegen 
de muur in Galerij S65 in Aalst. Maarten 
hield in het bijzonder van de versie met de 
gestapelde stenen: een foto van deze sculp-
tuur uit 1985 is het enige werk van zijn 
vader dat hij in 2000 opnam in zijn eerste 
boek, samen met de precieze beschrijving 
ervan in Dans handschrift. Hij suggereerde 
dit werk ook op te nemen in de groepsten-
toonstelling met zijn vader en zijn broer in 
Kortrijk in 2000.
 Ook kleur was iets dat Dan gaande-
weg reduceerde in zijn oeuvre. Tegen Yves 
Gevaert gaf  hij toe van kleuren te houden, 
maar tegelijk was hij ervan overtuigd dat 
ze een diepte teweegbrachten die hij wilde 
vermijden. Het kleurgebruik van Maarten 
was eveneens opvallend ingetogen. In het 
geval van kunstmatige kleuren, zoals voor 
het polyester blad van de Stalen Tafel uit 
1993, of  voor de zitting van zijn wereldwijd 
verspreide stoel .03, vijf  jaar later, koos hij 
voor tinten die amper van elkaar te onder-
scheiden waren. De Blauwe Bank uit 1997 
heeft wel een felle kleur, net als de Kast met 
Gekleurde Deuren uit 2000, waarin kun-
stenaar Willem Cole en medewerkers van 
Maarten een rol speelden. Dat de plastic 
versie van zijn Low Chair, oorspronkelijk 
in 1995 gemaakt in aluminium (en een 
van zijn werken die deel uitmaken van de 
collectie van het MoMA), in 2000 in fluo-

kleuren werd uitgevoerd, zou door produ-
cent Kartell kunnen zijn gesuggereerd. Voor 
Maarten betekende vooral de diepte van een 
kleur een meerwaarde bij het ontwerpen. 
De natuurlijke, gelaagde kleur van materi-
alen als metaal, hout of  leer liet hij onbe-
werkt. Dat de peilloze diepte van zwart hem 
fascineerde, manifesteert zich sterk in een 
laag tafeltje in bakeliet uit 1993 en in de 
verven die hij ontwikkelde voor Boss Paints.
 Een andere overeenkomst tussen het werk 
van vader en zoon is dat beiden hielden van 
tegenstellingen, en dan vooral van de afwis-
seling tussen zichtbaar en onzichtbaar. Rudi 
Laermans heeft in een monografie uit 2000 
gewezen op het inwisselbaar worden van 
voor- en achtergrond in het oeuvre van Dan.

Deze oscillatie kenmerkt opvallend 
veel werken, ook schilderijen, van Van 
Severen. Het onderscheid tussen figuur 
en grond is vaak hoogst instabiel. De 
grens ligt niet voor eens en altijd vast, 
maar verspringt met de kijkpositie en 
concentratie van de toeschouwer. We 
zien alleen het effect van de wisseling, 
nooit de sprong zelf: onmogelijk om de 
eenheid van het verschil tussen voor- en 
achtergrond te observeren.

Maarten gebruikte meermaals translucen-
te materialen in zijn kasten, waardoor de 
inhoud van het meubel niet goed zichtbaar 
was, maar wel werd gesuggereerd. Op een 
meer letterlijke manier sloten deuren van 
sommige kasten de bergruimte niet volledig 
af, waardoor de inhoud altijd deels te zien en 
deels aan het zicht onttrokken was. 
 Geert Bekaert ontwaarde horizontali-
teit in het oeuvre van Maarten, dat hij in 
de monografie uit 2000 als ‘laag-bij-de-
gronds’ omschreef.

Van Severen, vader en zoon

Dan Van Severen, Kruisweg, 1984, Mu.Zee, Oostende

Dan Van Severen, zonder titel, 1985, Luik Bruno Albert, Uitgeverij Mardaga, 1986, Luik, gevelbekleding Dan Van Severen
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De negatieve betekenis van deze uitdruk-
king wordt, zoals zo vaak bij Maarten 
Van Severen, omgekeerd. Het laag-bij-
de-grondse houdt zich ver van alle ide-
alisme en illusionisme. Het accentueert 
de vlakke ruimtelijke dimensie waaraan 
de meubelen zijn onderworpen, gebon-
den als ze zijn aan de bodem. Tussen die 
lage meubelen beweegt zich de verticale 
figuur van de mens.

Dan hield zijn hele leven vast aan het verti-
cale formaat van zijn werken, maar doordat 
hij vaak reeksen maakte waarin de afzon-
derlijke werken zich tot elkaar verhielden 
– zoals het een alfabet betaamt – bekwam 
ook zijn werk een sterke vorm van horizon-
taliteit. 
 Een diepgaandere overeenkomst tussen 
beide oeuvres is de directheid en de intensi-
teit waarmee ze zich manifesteren: Laermans 
spreekt van soevereiniteit, Bekaert han-
teert de term ‘hors d’âge’, zoals die gebruikt 
wordt bij sterke dranken waarvan de leef-
tijd geen rol meer speelt. Zowel het werk 
van Dan als dat van Maarten is het resul-
taat van een zoektocht naar oorspronkelijk-
heid, en naar een manier waarop die oor-
spronkelijkheid in één oogopslag zichtbaar 
kan worden, bij de ene in de schilderkunst 
en bij de andere in het meubelontwerp. Dan 
noemde zijn werken tekens. Hoewel het 
kruis in zijn werk hardnekkig is geïnterpre-
teerd als een verwijzing naar het christen-
dom, verkoos hij om die vorm uit te leggen 
als een horizontale en een verticale lijn die 
elkaar snijden, en dus als een universeel 
teken dat je kan terugvinden in de meeste 
culturen. Door deze tekens te aanschouwen 
kan de toeschouwer een eenvoud terug-
vinden die in een steeds complexer gewor-
den wereld verloren is gegaan. Voorwaarde 
is dan wel dat de kunstenaar erin geslaagd 
is om ‘de enig mogelijke en onvervangba-
re lijn’ te trekken, zoals Marc Callewaert 
het omschreef. Maartens opschrift ‘Il [ne] 
reste que signe’ op een wel heel rudimentai-
re schets van de Stalen Tafel uit 1993 wijst 
erop dat ook hij zijn meubels als tekens zag, 
die overblijven als al het andere is verdwe-
nen. Hij vond een meubel pas geslaagd als 
het exact overeenkwam met het beeld dat 
hij ervan in zijn hoofd had.
 Precies die directheid en die intensiteit, als 
resultaat van een proces van reduceren, ver-
lenen de kunstwerken van Dan en de meu-
bels van Maarten hun autonomie. Hoewel 
ze door hun interne samenhang, eenvou-
dig maar compleet, in zekere zin gesloten 
overkomen, richten ze zich wel degelijk tot 
de toeschouwer en tot de gebruiker. Rudi 
Laermans noemt Dan een ‘wereldkunste-
naar’ omdat, aangenomen dat kunstwer-
ken de wereld observeerbaar maken en dat 
heldere vormen daar beter toe in staat zijn 
dan overdadige vormen, ‘het bijna niets’ dat 
Dan Van Severen de wereld te bieden had 
die dienstbaarheid van de kunst scherpstel-
de. In die zin zette Dan Van Severen verlies 
om in winst. ‘De mens is altijd mijn onder-
werp geweest,’ zei hij enigszins misleidend 
in 2002. Door de organisatie van het twee-
dimensionale vlak, zoals hij schilderkunst 
steevast definieerde, wilde hij de harmonie 
zichtbaar maken die de mens gaandeweg 
verloren was, en die hij zelf  ook miste. Hij 
hoopte dat zijn werk de toeschouwer geluk 
kon brengen, maar stelde vast dat slechts 
weinigen nog in staat waren om eenvoudige 
tekens te begrijpen. 
 Maarten zag voor zichzelf  geen rol weg-
gelegd als katalysator, wel als organisa-
tor van werk- en leefplekken. Opgeleid als 
architect wist hij dat een raamopening 
dankzij een precieze plaatsing een interi-

eur kan bepalen. Een meubel in dat interi-
eur verhoudt zich niet alleen tot de vloer en 
de wand, maar ook tot het raam en de hori-
zon. Dat het meubel er uiteraard was voor 
de mens, liet hij verstaan op het voorblad 
van een van zijn eerste promotiebrochures 
met de theatrale zin: ‘La chaise est déjà là en 
attendant l’homme.’ Toch is het niet zozeer 
de mens als wel het menselijk lichaam dat 
hem interesseerde, en hoe de houdingen 
van dat lichaam kunnen inspireren. Minder 
bekend, en eveneens een illustratie van de 
dienstbaarheid van zijn ontwerpen, is dat 
hij kunstwerken uitvoerde van Willem Cole, 
Philip Van Isacker en Marie-Jo Lafontaine. 
De wandkast die hij maakte voor Coles werk 
Nature-Culture uit 1988 is een afgeleide van 
zijn allereerste kast K88, waarvan Cole een 
exemplaar had gekocht in de Gentse meu-
belzaak Surplus. K88 is gemaakt van alu-
minium platen van vier millimeter dik en 
bestaat uit vier lagen van telkens twee vak-
ken, op een onderstel. Voor Nature-Culture 
is als het ware één laag van deze kast opge-
hangen aan de wand, en gevuld met aan de 
ene kant een stuk kwarts en aan de ande-
re kant vijf  voorwerpen in zink – educatie-
ve modellen om na tekenen die Cole aantrof  
bij een antiquair. De samenwerking met 
Cole bracht Maarten op ideeën voor nieuwe 
ontwerpen. De kast met twee vakken van 
Nature-Culture verlengde hij tot zeven vak-
ken voor zijn wandkast K7V90. De alumini-
um plank die hij maakte voor Coles werk Je 
vous donne les couleurs bracht hij later in pro-
ductie onder de naam S93 of  Shelf. Dat zijn 
meubels zonder noemenswaardige aanpas-
singen konden dienen als drager van kunst 
en dat er uit kunstwerken die hij hielp rea-
liseren ontwerpen voor meubels konden 
voortkomen, illustreert niet alleen de bruik-
baarheid, maar ook de zelfstandigheid van 
zijn werk.
 De belangrijkste gemeenschappelijke deler 
van deze twee oeuvres is misschien wel het 
trage en onverstoorbare maakproces dat 
eraan voorafging. Dan en Maarten Van 
Severen waren niet af  te leiden van hun 
werk omdat het beoefenen van hun vak 
voor allebei een noodzaak was. Tijdsdruk 
was hun beiden vreemd, en een werk als 
voltooid beschouwen was moeilijk. Aan het 
werk zijn betekende mogelijkheden onder-
zoeken door uit te proberen en te falen, en 
ze kozen daarbij steevast voor de moeilijk-
ste weg, waar ze niet van wilden afwijken. 
Dan legde zichzelf  beperkingen op, vooral 
door consequent zijn alfabet te herhalen; 
Maarten werkte al vroeg in elk ontwerp-
proces van een meubel op ware grootte, en 
finaliseerde het ontwerp van interieurs gro-
tendeels pas op de werf. De woning Lemoine 
van OMA/Rem Koolhaas, gebouwd tussen 
1994 en 1998 in het Franse Floirac, waar 
hij instond voor het interieur, noemde hij 
‘een prototype met zestig man’. De boeken-
kast die in deze woning over meerdere ver-
diepingen langs een liftplatform loopt en die 
bestaat uit in kunsthars gegoten glas, sim-
pelweg omdat ze transparant moest zijn, 
illustreert hoe hij de haalbaarheid van een 
idee op de spits dreef. Een ander huzaren-
stuk in hetzelfde project is de langgerekte 
wastafel in acrylaat, op zo’n manier opge-
bouwd dat ze uit één stuk kon bestaan. 
 Fysiek bezig zijn en het met zachte hand 

bedwingen van materiaal was voor zowel 
Dan als Maarten essentieel. Hoewel Dan 
nooit terugkwam op zijn beslissing om met 
steeds minder materiaal te werken, heeft hij 
tijdens de eerste jaren van zijn kunstenaar-
schap keer op keer met veel toewijding verf  
geprepareerd, of  verf  afgekrabd van dragers 
die hij wilde hergebruiken. Hij hield ook van 
het aanbrengen van de verf, als het na lang 
nadenken eindelijk zover was. Nadat hij 
olieverf  had afgezworen, praatte hij in lyri-
sche termen over een papiersoort die hij bij-
zonder wist te appreciëren.

Het is daar dat ik mezelf  terugvind, in de 
korrel van een bepaald papier, dit hard 
Indisch papier, dat weerstand biedt, en 
dat ik vijftien jaar geleden ontdekt heb; 
ik noem het olifantenvel. 

In die zin is ‘de winst van het verlies’, waar-
mee Rudi Laermans naar het werk van Dan 
verwijst, ook toepasbaar op zijn materi-
aalgebruik en op dat van zijn zoon. Met de 
dwingende keuze voor bepaalde materialen 
in een werk lieten ze de intrinsieke kwali-
teiten ervan ten volle tot hun recht komen. 
Het verklaart ook waarom ze allebei hiel-
den van het werk van Richard Serra en Carl 
Andre. 
 Een vergelijking tussen het oeuvre van 
vader en zoon Van Severen zou, tot slot, 
uitgebreid kunnen worden met het werk 
van twee zonen van Maarten. David Van 
Severen (1978) richtte in 2002 samen 
met Kersten Geers in Brussel het architec-
tuurbureau Office op. Hannes Van Severen 
(1979) is een beeldend kunstenaar die sinds 
2011 met Fien Muller meubels maakt. In 
2014 namen David en Hannes deel aan de 
tentoonstelling Le Labo des Héritiers in Le 
Grand-Hornu, gecureerd door Veerle Wenes 
en Marie Pok. Net als de jongste telgen van 
de ontwerpersfamilies Scarpa, Bakker en 
Vermeersch kregen ze de vraag hoe ze 
omgingen met de erfenis van eerdere gene-
raties. De broers Van Severen verkozen te 
antwoorden door middel van een installa-
tie, opgesteld op het voorplein van het vroe-
gere mijnbouwcomplex. Hun bijdrage was 
geïnspireerd door Floor for a sculpture, wall 
for a painting, een tentoonstellingsconcept 
waarmee Robbrecht en Daem Architecten 
in 1987 in galerie De Appel in Amsterdam 
de autonomie aftastten van architectuur als 
drager van kunst. Door twee spouwmuren 
en twee houten vloeren aan de bestaande 
tentoonstellingsruimte toe te voegen, ver-
wierpen ze met een minimale interventie 
de veronderstelde neutraliteit van museu-
marchitectuur. De architectuur verkreeg 
een visuele intensiteit die haar evenwaar-
dig maakte met de kunst, maar zonder te 
veel de aandacht op zichzelf  te vestigen. In 
hun bijdrage aan Le Labo des Héritiers lie-
ten David en Hannes Van Severen de wand 
en de vloer uit het concept van Robbrecht 
en Daem samen functioneren. De wand 
bestond uit verticaal geplaatste betonnen 
prefabpanelen en op de vloer lagen beton-
nen stoeptegels. Tegen de wand hingen 
onder meer Maartens Shelf uit 1993 en de 
kleine metalen roosters waarmee Dan zich 
omringde in zijn atelier. Rechts was de wand 
beschilderd met groen en rood, de kleuren 
van Willem Coles portret van Maarten uit 
zijn reeks Deux Couleurs. Kriskras geplaatste 
metalen frames van meubels van Muller 
Van Severen namen het grootste deel van 
de vloer in. Van Office was een foto te zien 
van hun interventie in en rond het Belgisch 
paviljoen op de Biënnale van Venetië in 
2008. Met de keuze voor een installatie 
boden David en Hannes de bezoeker een 
direct en compact beeld van wat ze onder 
hun erfenis verstonden, zonder toelichting, 
maar enkel aan de hand van de werken 
zelf, zoals hun grootvader en vader het hun 
hadden voorgedaan. Door het eenvoudig 
toevoegen van een wand en een vloer aan 
de mijnbouwarchitectuur van Le Grand-
Hornu bracht David bovendien subtiel de 
autonomie van zijn discipline tot uiting, 
evenwaardig aan het meubelontwerp en de 
schilderkunst.

Maarten Van Severen, 70% tafel, 1993

Maarten Van Severen, Bibliotheek Van Abbemuseum, Eindhoven, 2001

OMA/Rem Koolhaas, Maison à Bordeaux, 1998, 
badkamermeubel Maarten Van Severen

Le Labo des Héritiers, Le Grand-Hornu, 2014, foto Michel De Cubber
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MARTIN WARNKE

Van Giorgio Vasari weet het ontwikkel-
de publiek meer dan het zich realiseert. 
Wanneer er sprake is van de ‘donkere mid-
deleeuwen’ en de ‘renaissance’, of  wan-
neer Florence wordt aangewezen als toneel 
van die periode in de kunstgeschiedenis, of  
alleen al wanneer kunstwerken braaf  in 
tijdhokjes en -vakjes worden gestopt, dan 
wordt er telkens teruggegrepen op de maat-
staven waarmee Vasari in meer dan duizend 
bladzijden de 250 ‘levens van de grootste 
schilders, beeldhouwers en architecten’ 
onderling met elkaar in verband bracht.
 Geen gids die zich niet bedient van de 
onuitputtelijke schat aan anekdotes uit Le 
Vite: dat Castagno zijn rivaal vermoord zou 
hebben, dat Perugino, de schilder van de 
vroomste madonna’s, atheïst zou zijn, dat 
Leonardo in de armen van koning Frans I 
zou zijn gestorven of  dat Torrigiani de neus 
van Michelangelo aan gort zou hebben 
geslagen. Vasari kreeg met zijn eregalerij van 
kunstenaars navolging in menig Europees 
land: Van Mander schreef  een Vasari voor 
de Nederlanden, Félibien voor Frankrijk, 
Sandrart voor Duitsland, Palomino voor 
Spanje. Zelfs na Winckelmann bleef  de 
modernere kunstgeschiedenis dankzij Vasari 
nog lange tijd een kunstenaarsgeschiede-
nis. Kunsthistorici die hem beschouwen als 
de vader van hun wetenschap – omdat de 
eeuwen na 1300 zonder hem bijna net zo 
anoniem waren geworden als de middel-
eeuwen – citeren en weerleggen zijn werk 
vandaag de dag alsof  hij het gisteren heeft 
geschreven.
 Opvallend en actueel blijft desalniettemin 
de waarschuwing van Jacob Burckhardt, 
die een uittreksel maakte van ‘meer dan 
700 bladzijden uit Vasari’, aan de jonge 
Wölfflin, toen hij zijn tegen de kunste-
naarsgeschiedenis gekante concept van 
een ‘ontgoddelijkte’ kunstgeschiedenis aan 
hem toevertrouwde: ‘In de dikwijls verach-
te Vasari staat een bos van ongeschudde 
bomen. Houd dat bij het lezen in uw ach-
terhoofd. Dat is mijn nalatenschap aan u.’ 
Wölfflin heeft Burckhardts nalatenschap 
ingekort tot een kijkgeschiedenis, bronnen-
onderzoek was niet nodig. Toch heeft men 
Vasari gretig gebruikt als een databank, ter-
wijl hijzelf  bezwoer ‘dat het nooit mijn doel 
is geweest om louter gegevens, namen en de 
herkomst van de kunstenaars en hun wer-
ken op te sporen, want dan had ik met een 
eenvoudige tabel volstaan.’
 De monumentale eerste kritische editie 
van Le Vite, die in 1996 verscheen en die de 
tekst van de eerste druk uit 1550 naast de 
volledige, ingrijpend gewijzigde tekst van de 
tweede druk uit 1568 zet, stelt ons in staat 
om opnieuw aan de bomen van Vasari te 
schudden: wat zou ons dat kunnen brengen?
 In recent onderzoek naar Vasari ver-
schuift de belangstelling duidelijk van zijn 
werk als schrijver terug naar zijn werk als 
kunstenaar, want in de artistieke nala-
tenschap van deze ambitieuze schilder en 
architect, die werd geboren in een gemeen-
schap van kleine burgers en ambachtslie-
den in Arezzo, zijn de duidelijkste kunstpo-
litieke vertoningen van het nog jonge De’ 
Medici-principaat te herkennen. 
 Als door een speling van het lot belandt 
Vasari in precies die fase van de Florentijnse 
geschiedenis die het economische en politie-
ke verval van de vroegburgerlijke stedelijke 
maatschappij inluidt. Kardinaal Passerini, 
die zijn verre verwant Vasari als dertienja-
rige op doorreis naar Arezzo oppikt en mee-
neemt naar Florence, wordt door de De’ 
Medici-paus Clemens VII naar de stad aan 
de Arno gestuurd om die voor te bereiden 
op een vorstelijke De’ Medici-heerschappij. 
De Florentijnse burgerij verdrijft de kardi-
naal in 1527, evenals de ongehuwde, bui-
tenechtelijke De’ Medici-telgen Alessandro 
en Ippolito, met wie Vasari onderwijs heeft 
genoten van de geleerde humanist Pierio 
Valeriano.
 Terwijl het Florentijnse republicanisme, 
onder meer met behulp van Michelangelo, 
na die verdrijving drie laatste ‘heroïsche’ 
jaren beleeft, ontwikkelt Vasari zich voor-

al in Rome tot kunstenaar, als bescherme-
ling van de grote namen. Nadat in 1531 
keizerlijke troepen Alessandro de’ Medici 
hebben geïnstalleerd als hertog van de stad 
Florence, treedt de jonge Vasari al snel bij 
hem in dienst. Maar de familiemoord op 
Alessandro in het jaar 1537 brengt Vasari 
danig van zijn stuk. Hij trekt zich terug, 
gaat reizen en bouwt relaties op met nieu-
we opdrachtgevers: kloosters, kooplieden, 
bankiers en humanisten in het gebied tus-
sen Venetië, Bologna, Rome en Napels. In 
Arezzo bouwt hij zijn met fresco’s versier-
de huis. Nadat hij in 1537, zoals hij aan 
zijn oom schrijft, heeft besloten zich ‘verre 
te houden van alle hoven, kerkelijk of  
wereldlijk’ om ‘van stad naar stad te trek-
ken en met mijn door God gegeven talent 
de wereld op te luisteren’, vergroot hij in de 
jaren veertig van de zestiende eeuw beet-
je bij beetje zijn onafhankelijkheid. In die 
jaren ontstaat het plan voor en het hoofd-
deel van zijn Vite. Intussen geeft in Florence 
de behoedzame hertog Cosimo de aanzet tot 
een herziening van de historische grondslag 
van de Florentijnse kunstgeschiedenis: hij 
vormt de Florentijnse Republiek om tot een 
vroeg-absolutistische modelstaat, onder-
werpt stad en ommeland aan zijn heer-
schappij en transformeert het koopmansge-
slacht De’ Medici in een dynastie.

De kunstenaar en zijn heer

Pas vanaf  1555 wordt Vasari als kunstin-
tendant van de hertog de opvallendste cul-
tuurpolitieke indicatie van deze omvorming 
van het gezag van de De’ Medici in een prin-
cipaat. Vasari krijgt de leiding over de ver-
bouwing van het hokkerige Florentijnse 
raadhuis, dat een representatief  en vorste-
lijk palazzo moet worden om, zoals Vasari 
schrijft, het gebouw, ‘net zoals Cosimo met 
deze staat heeft gedaan, te bevrijden van de 
wil van velen en het dienstbaar te maken 
aan één enkele wil, die ontegenzeggelijk 
de zijne is’. Desalniettemin blijft het ‘Vasari 
voorbehouden om [met het ontwerp van de 
fresco’s] gestalte te geven aan de definitieve 
artistieke uitdrukking voor een absolutis-
tisch bewind’ (Kurt W. Forster).
 Vasari’s Uffizi wordt het eerste moderne 
bestuursgebouw waar het raderwerk van 
de hertogelijke bureaucratie soepel door 
kan blijven draaien. Als symbool van ter-
ritoriale en sociaal-politieke grondvesting 
van het land bouwt Vasari in Pisa voor de 
door Cosimo gestichte ridderorde van Santo 
Stefano een weelderig onderkomen. Door 
dergelijke projecten weet Vasari het overge-
bleven potentieel aan kunstnijverheid van 
de stad voortdurend werk te verschaffen. 
Samen met de kunstacademie richt hij in 
1563 een organisatie voor kunstenaars op 
die het gekortwiekte gilde moet vervangen. 
Daarmee ontstaat de blauwdruk voor de 
talloze Europese academies die de kunsten 
steeds nadrukkelijker de wil van de staat 
opleggen.
 Het is verleidelijk – en die opvatting is al 
ter sprake gekomen – om de toewijding van 
de kunstenaar in dienst van vroegabsolutis-

tische heersers te betrekken op diens werk 
als schrijver en de beweegredenen voor 
Vasari’s werk aan de Vite volledig in dat poli-
tieke kader te plaatsen: ook voor de roem-
rijke kunstgeschiedenis van Florence en 
Toscane moest aan Cosimo – altijd op zoek 
naar legitimering – dank betuigd worden. 
 Maar hier moeten we opnieuw aan 
Vasari’s bomen schudden, voordat de abso-
lutistische tijdgeest met terugwerkende 
kracht het historische landschap aan zijn 
macht onderwerpt.
 Alleen al de opdracht, waarin Vasari 
Cosimo belooft om de vruchten van het 
verleden naar de schuren van de nieuwe 
staat te brengen, roept twijfel op. In enke-
le exemplaren staat nog een opdracht aan 
de pas gekroonde paus Julius III, die Vasari 
een carrière onder zijn pontificaat in het 
vooruitzicht had gesteld. Het plan voor zijn 
werk aan de Vite had Vasari uitgewerkt met 
een zekere afstand tot de Florentijnse waan 

van de dag en in lijn met zijn voornemen uit 
1537 om ‘voorlopig uit de buurt te blijven 
van alle hoven en alle ketenen af  te werpen, 
zodat ik me in alle rust kan wijden aan mijn 
kunst, ook al had ik me eenvoudig kun-
nen binden aan de nieuwe hertog Cosimo’. 
Vasari heeft er later, in tegenstelling tot 
Cellini, ook nooit een geheim van gemaakt 
dat hij vanaf  de jaren veertig veel te danken 
had aan Bindo Altoviti, de rijke Florentijnse 
balling in Rome die hertog Cosimo tot ‘rebel’ 
had laten verklaren.
 Fascinerend blijft de epigonische situatie 
in Vasari’s kunsthistoriografische concept 
van waaruit hij terugblikt: van Giotto via 
Masaccio, Brunelleschi, Donatello tot aan 
Michelangelo voltrekt zich in drie ontwikke-
lingsstadia de ‘wedergeboorte’ van de kun-
sten, waarmee Vasari een veel ouder voor-
stellingsschema volgt. De wedergeboorte is 
afgerond en Vasari wordt ‘geplaagd door de 
angst dat er van nu af  aan louter nog ver-

Vader van de kunstgeschiedenis
Giorgio Vasari

Giorgio Vasari (toegeschreven aan), Heilige familie, midden zestiende eeuw, Dulwich Picture Gallery, Londen

Giorgio Vasari, Ontwerp voor de versiering van een loggia, 1553, The Morgan Library & Museum, New York
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val mogelijk is’. Doordat een nakomeling 
de idee van wedergeboorte heeft geconcre-
tiseerd, leek het ontstaan van een kunst-
historisch bewustzijn ingegeven door een 
oncreatieve, berustende reflexiviteit. Het 
door Michelangelo bereikte summum bood 
ruimte voor een normatieve stellingname 
die elke artistieke handeling uit het verleden 
reduceerde tot een voorbijgaand moment 
van voortschrijdende ontwikkeling. Met dat 
in het achterhoofd zullen Vasari-lezers altijd 
moeite hebben met een historisme dat pas 
bij Vico, Herder en Hegel begonnen zou zijn. 
Maar met het eindig verklaren van ontwik-
keling ontzegt Vasari het heden de toegang 
tot de kunst uit het verleden.
 Dat Vasari de Florentijnse kunstgeschie-
denis in het werk van Michelangelo tot een 
apotheose laat komen, heeft in de histori-
sche context van 1550 dezelfde betekenis 
als Michelangelo’s pertinente weigering om 
ooit nog voet te zetten in Cosimo’s Florence. 
In Picasso’s omgang met het Spanje onder 
Franco zien we een gelijkaardig voorval. 
Tevergeefs probeerde Cosimo, later ook bij 
monde van Vasari en Cellini, Michelangelo 
te verleiden om terug te komen. Doordat 
Vasari in zijn eerste druk uit 1550 de ont-
wikkeling van de kunst laat culmineren in 
Michelangelo, wordt pas duidelijk dat de 
schuren van hertog Cosimo verstoken blij-
ven van de grote oogst. De politieke moti-
vering legt Vasari de Florentijn Jacopo 
Sansovino in de mond door hem te laten 
verklaren waarom hij de voorkeur gaf  aan 
Venetië boven zijn geboortestad: ‘Hij zei dat 
men het leven in een republiek niet moet 
verwarren met het leven in een staat waar 
een absolute heerser regeert.’
 Die zin heeft Vasari in de tweede druk 
uit 1568 geschrapt. Hij was toentertijd al 
de almachtige kunstmanager van hertog 
Cosimo, en onder hem heeft hij dankzij zijn 
werklust, organisatorisch talent en de ‘vlug-
heid van zijn penseel’ een groot vermogen, 
huizen en sinecuren weten te vergaren. Hij 
kreeg uiteindelijk zelfs een ridderlijke titel 
van de paus. Was bij Vasari met de tweede 
druk gebeurd wat hij afleidt uit het hande-
len van een collega met een succesvolle car-
rière aan het hof, namelijk dat ‘mensen bij 
een verandering van status vaak ook hun 
aard en wil veranderen’?

Weg van het hof

In zijn autobiografie, die hij toevoegt aan de 
tweede druk, vermeldt Vasari nog eens zijn 
besluit uit 1537 om met geen enkel hof  nog 
iets te maken te willen hebben. Hij roept in 
herinnering ‘hoe buitengewoon nuttig de 
weldadige rust en eerzame eenzaamheid 
voor zijn studies zijn geweest’. De verant-
woording voor zijn werkzaamheden in de 
jaren voor zijn aanstelling aan het hof  van 
Cosimo neemt in zijn relaas de meeste ruim-
te in. Zijn toenmalige drijfveren projecteert 
hij inmiddels maar al te graag op het leven 
van andere kunstenaars. Van Beccafumi 
weet hij ‘dat de omgangsvormen aan het hof  
hem tegenstonden, want hij was gewend 
te leven als een vrij man’. Vasari schildert 
vaak en met sympathie hoe iemand het hof  
de rug toekeert, zoals bij Girolamo da Capri, 
bij Peruzzi – ‘de vrijheid is hem liever dan de 
genade van de paus’ – of  Rusticci, bij wie ‘de 
zeden van het hof  tegen zijn natuur indruis-
ten’ en die zich daarom terugtrok, ‘want hij 
wilde graag op zichzelf  zijn om zogezegd in 
alle rust en vrede het bestaan van een filo-
soof  te leiden’.
 Het hofleven was bij bijna alle toenmalige 
literatoren het mikpunt van kritiek – denk 
alleen al maar aan Vasari’s goede vriend 
Pietro Aretino. Maar door de neergang van 
de stadscultuur was, zo stelt Vasari, ‘armoe 
en honger’ voor ambitieuze kunstenaars 
buiten de wereldlijke en geestelijke hoven 
het enige alternatief. Achteraf  bezien moest, 
wat Vasari betreft, ook de rol van kunste-
naars in het verwelkende communale leven 
niet te rooskleurig worden voorgesteld, 
zoals latere kunsthistorici zouden doen. 
Vasari schrijft dat Il Pordenone Venetië ver-
laat, ‘omdat je daar te veel mensen het hof  
moest maken’, en met niet al te veel sym-
pathie beschrijft hij de beroemde wedstrij-
den waarbij iemand als Brunelleschi moest 
‘praten als Paulus’ om alle onbenullen te 
overtuigen. Ook laakt Vasari de opgebloei-
de kunsthandel, inclusief  het soort wedij-
ver dat iemand in de verleiding brengt om 
steeds weer ‘nieuwe, duistere en zonderlin-
ge dingen te maken’. Bijna nooit ziet Vasari 
een vruchtbare maatschappelijke bodem 
voor de kunst – die onder het bewind van 
Lorenzo de’ Medici heeft hij, weten we nu, 

compleet verzonnen – omdat ‘het lot het 
nu eenmaal wil dat vooral degenen met de 
minste kennis aan het roer staan’.
 Zo bezien ontwikkelt Vasari, met name 
in de tweede druk van Vite, de bouwstenen 
voor een artistiek zelfbewustzijn die, hetzij 
in gewijzigde vorm, de tand des tijds heb-
ben doorstaan. Pintoricchio laat hij zeggen 
dat ‘het wezenlijkste wat een schilder kan 
meegeven aan zijn figuren is dat ze goed 
zijn van zichzelf  en dat hun ontstaan los 
heeft gestaan van het welgevallen van een 
of  andere vorst’. Misschien wel omdat hij 
de kwaliteiten van zijn werk zag verwate-
ren door het door hemzelf  beklaagde tempo 
van zijn plichtmatige penseel, wilde Vasari 
als kunstauteur een res publica artificum 
oprichten waarin immanente wetmatighe-
den en artistieke zelfbeschikking denkbaar 
bleven. Deze onrealistische vrije ruimte kon 
alleen worden ontsloten met behulp van de 
vergeestelijking en intellectualisering van 
de kunstbeschouwing, zoals die bij Vasari in 
de tweede druk nog eens wordt onderstreept 
met het begrippenveld rondom invenzione, 
concetto en disegno.
 Bij Vasari verschuift de kunstbeschou-
wing van het object, het resultaat, terug 
naar het domein van de ‘bedoeling’, van de 
‘vinding’, van de genesis, soms zelfs tot in de 
psyche van de kunstenaar. In de ‘tekening’, 
als ‘dochter van de vinding’, verschijnt het 
onverhoeds-eigene welhaast voorbij het mate-
riële; onaangetast door invloeden van bui-
tenaf  vindt de ‘tekening’ al bijna haar doel 
in conceptionele oorsprong. De afzondering 
van het scheppende domein, de terugtrek-
king uit het fenomenale tot in het intentio-
nele niveau is voor Vasari, die telkens weer 
wijst op kunstwerken die kunstenaars ‘uit 
eigen beweging’ hebben gemaakt, de the-
oretische uitdrukking voor die ‘weldadige 
rust’ die de belofte in zich draagt van een 
terugtrekking uit het rijk van doelmatig-
heid, van de necessità van het hof.
 Ook broodopdrachten kunnen alleen 
Vasari’s goedkeuring wegdragen als er 
iets zichtbaar blijft van ‘vinding’ of  grazie, 
bevalligheid, een visueel ervaringssurplus 
dat nut en noodzaak overstijgt.
 Met name afgezet tegen het michelange-
leske pathos komt deze stelling over als een 
verdunning van artistieke ontvankelijkheid 

tot de ontvankelijkheid van ingewijden en 
esoterici. Bij zijn theoretische navolgers 
wordt die mogelijkheid wel concreet, maar 
bij Vasari zelf  wordt die niet alleen onder-
drukt door zijn narratieve vernuft, maar ook 
door een uitgesproken mededeelzaamheid 
en generalisatie. Niet zelden klaagt Vasari 
over de verbanning van kunstwerken naar 
de ingeperkte openbaarheid van hoven. 
Kunstwerken moeten volgens hem ‘de hele 
stad dienen’ en geplaatst worden op de pro-
minentste plekken, ‘daar waar eenieder ze in 
het volle licht en open lucht kan aanschou-
wen en beoordelen’. Hij prijst behalve het 
Venetiaanse Dogepaleis, waar ‘zowel adel 
als plebs’ de inrichting kan bewonderen, tel-
kens weer de opkomende reproductiegravu-
re, omdat daardoor de waarde die erin beslo-
ten ligt voor iedereen toegankelijk wordt. 
 Vasari was dus een kunsthistoricus die 
voor zijn biografische werk verre en ver-
moeiende reizen ondernam, ongebruikelijke 
bronnen bestudeerde, inscripties en archie-
ven raadpleegde en een drukke correspon-
dentie voerde met humanisten en plaatse-
lijke geschiedkundigen, en dat alles om het 
recht van de kunsten, om op hun toe-eige-
ning met verzelfstandiging te antwoorden, 
een historisch perspectief  te bieden.
 Een dergelijke motivatie doet menig 
hedendaags kunsthistorisch werk verble-
ken tot een amateurschrijfsel uit een tijd 
ver voor Vasari. Vasari zal waarschijnlijk de 
kunstgeschiedenis het makkelijkste als kind 
kunnen erkennen wanneer zij de van hem 
geërfde aporieën erkent en waarmaakt, wat 
hij ‘een van de voornaamste taken’ van een 
historicus noemt: kijken naar dingen uit 
het verleden alsof  ze uit het heden komen – 
vedere le cose passate come presenti.

Vertaling uit het Duits: Elbert Besaris

Oorspronkelijk verschenen in: Martin 
Warnke, Schütteln Sie den Vasari… Kunst-
historische Profile, Göttingen, Wallstein, 
2017, pp. 73-82.

Giorgio Vasari, Staande man met piek en vier studies van hoofden, circa 1566,  
The Morgan Library & Museum, New York

Giorgio Vasari, Sint Lucas tekent de Maagd, 1567-1572, Museo del Prado, Madrid
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Beeldende kunst
Otobong Nkanga. Underneath the shade we lay groun-
ded. ‘Terwijl Europa gestroomlijnd wordt’, zo dichtte Hugo 
Claus in 1963, ‘ligt aan het achterlicht van het vasteland / 
nog ergens Brugge op haar rug’. De regels komen uit het 
lange gedicht ‘Het teken van de hamster’, waarin Claus aan 
de hand van citaten en allusies vertelt over een treinreis van 
Gent naar zijn geboorteplek Brugge en terug. De ik-figuur 
wordt verscheurd tussen regressie en vooruitgang, hech-
ting en onthechting, verstikking en vrijheid: ‘Het regent 
niet, het zevert / in dit land in de klem van het verleden.’ 
 De tentoonstelling van Otobong Nkanga (1974) in het 
Brugse Sint-Janshospitaal kan dit gedicht in herinne-
ring brengen, van een dichter die werd geboren ‘tussen de 
Memlincs / van het hospitaal, / Ursula tussen de engelen 
gewikkeld in membranen’. De nieuwe en bestaande werken 
die Nkanga toont gaan dan ook nadrukkelijk een dialoog 
aan met de geschiedenis van het hospitaal en met werken 
uit de collectie, zoals Hans Memlings Reliekschrijn van de 
Heilige Ursula (1482-1489). Waar Claus het hospitaal situ-
eerde in een uithoek van het gemoderniseerde Europa, daar 
plaatst Nkanga – geboren in Nigeria en wonend en werkend 
in Antwerpen – de plek in een heel andere geschiedenis.
 Die geschiedenis is circulair op een complexe manier: niet 
als een cirkel, maar als een aaneenschakeling van circula-
ties. Underneath the shade we lay grounded, de titel van de ten-
toonstelling, is ambigu: in een presentatie waarin genees-
krachtige kruiden en plantaardige motieven centraal staan, 
suggereert het woord ‘grounded’ wortels en oorsprongen. 
De titel verwijst echter ook naar een einde, naar opgeno-
men worden in de aarde. Begin en einde komen samen in 
het thema regeneratie. Tal van werken verbeelden een ver-
nietiging die productief  is: vuur schept leven, dode mate-
rie voedt de grond die planten zoals sint-janskruid voort-
brengt, een dissectie levert kennis op. 
 In de ziekenzaal van het middeleeuwse hospitaal vulde 
Nkanga de vloer met witte keien. Op drie eilanden legde ze 
een tapijt uit handgeschilderde wol, met daarop en daar-
rond voorwerpen en sculpturen in glas, steen en hout – 
dezelfde materialen die werden gebruikt voor de ramen, 
de zuilen en het gebinte van het hospitaal. De objecten zijn 
verbonden met geweven koorden, maar ondanks de hech-
tende geste blijft het verband fragiel. Of  is het koord een 
levensader die de aarde (de tapijten) opnieuw verbindt met 
aardse grondstoffen (de sculpturen)? De installatie leidt de 
blik naar de vloer, en de zaaltekst spreekt van een ‘horizon-
taal museum’ dat de toeschouwer wil verleiden om verbin-
ding te maken met de grond. Tegelijk vormt de opstelling 
een grondplan, dat verschillende parcours mogelijk maakt. 
De toeschouwer circuleert rond de eilanden en keert terug 
vooraleer verder te gaan. De opstelling wordt als ‘archi-
pelachtig’ omschreven, een impliciete verwijzing naar 
Édouard Glissant, die ook elders in de tentoonstelling een 
onmiskenbare referentie is. De mentale ruimte is daarom 
niet louter circulair, maar ook relationeel: de archipel is 
bij Glissant een ruimte van ontmoetingen, vermengingen, 
beïnvloedingen, een ruimte zonder centrum en periferie 
ook, midden in de zee die geschiedenis heet.
 Toch zijn er ook verticale werken, en er is een meer lineair 
ritme. Een groot deel van de muren is bedekt met licht gol-
vend doek, waarop poëtische tekstfragmenten en een aantal 
beeldende werken gedrukt zijn. Daarnaast zijn er drie wand-
tapijten – twee ervan werden eind augustus aangekocht voor 
de collectie van de musea in Brugge. Als de textielwerken op 
de grond zich laten lezen als reliëfkaarten, dan verhouden de 
wandtapijten zich tot het stilleven (After we are gone, 2020) 
en het landschap (Tied to the other side, 2021 en Unearthed – 
Sunlight, 2021). Ook deze werken staan in relatie tot collec-
tiestukken. Zo wordt Zicht in de oude ziekenzalen, een schilderij 
van Jan Beerblock uit 1778, gepresenteerd naast Unearthed 
– Sunlight. Het schilderij fungeert als historisch document: 
het toont de zorg die ooit in het hospitaal plaatsvond. Tussen 
de keien tegenover het schilderij staan zeven grafstenen van 
hospitaalzusters, door Nkanga geëerd met bloemenkransen. 
Door de dwingende perspectivische weergave van het hos-
pitaal is het schilderij van Beerblock niet louter een docu-
ment, maar ook een visueel contrapunt voor de manier 
waarop Nkanga de ruimte verbeeldt op het tapijt: met weinig 
diepte en des te meer kleureffecten en texturen. Unearthed – 
Sunlight toont een ruimte in vuur en vlam die zowel lijkt te 
verzwelgen als uit te puilen, met losse eindjes groen, geel en 
rood garen, en met zakjes waarin planten zitten. 

 Staat hechting centraal op de benedenverdieping, dan 
staat de installatie op de zolderverdieping in het teken van 
breuk en trauma. Van Anamnesis uit 2015 toont Nkanga 
een nieuwe versie: een alleenstaande muur met een hori-
zontale uitsnede errond. In deze meanderende barst, kloof  
of  stroom is jute verwerkt, net als naar het Westen aange-
voerde (en sterk ruikende) grondstoffen als mirre, wierook, 
thee, koffie en cacao. Op de muur tegenover het werk fun-
geren collectiestukken opnieuw als historische documen-
ten, verwijzend naar de belangrijke positie van Brugge in 
een globale markt. Tussen onder meer tabakspotten en een 
weegschaal hangt het wandtapijt Amerika (atelier Van der 
Borght, 1700), dat een idyllisch beeld schetst van dezelfde 
ontwrichtende geschiedenis. 
 Hier overheersen scheiding, confrontatie en kritiek, die 
ook institutioneel van aard is, zoals blijkt uit de titel van het 
tweeluik van sculptuur en collectiestukken: Anamnesis / 
{Re-collection}. In dezelfde zaal bevindt zich het wandta-
pijt Unearthed – Abyss (2021), dat geïnspireerd lijkt door 
het hoofdstuk ‘La barque ouverte’ uit Glissants Poétique de 
la Relation. Daarin wordt de trans-Atlantische slavenhan-
del omschreven als een getrapte serie van afgronden, van 
de buik van het slavenschip tot op de bodem van de oceaan, 
die voor vele slaven een graf  werd. Nkanga’s werk toont 
een onderwaterwereld met tussen de wieren ledematen 
die afgerukt lijken te zijn van houten poppen. Van boven 
naar het midden van het tapijt loopt een bloedrode incisie. 
Unearthed – Abyss is een morbide echo van zowel het zee-
landschap Tied to the other side als van Sunlight – Unearthed 
op de benedenverdieping.
 Een laatste werk leidt naar de hospitaaltuin. In de per-
ken met kruiden, tussen de naambordjes, staan langwer-
pige plakkaten met gegraveerde zinnen. Ze worden gepre-
senteerd als gedichten, maar meer dan poëtisch zijn ze 
performatief  en meditatief: ‘Imagine every bed was made 
of  these, how sweet would be your dreams?’, ‘Imagine 
each leaf  plucked cries out, pleading echoing a symphony 
of  agony’. Het is in het gedruis van toeristen moeilijk om 
die oefening ter plekke te maken, maar de achterliggende 
gedachte kan ook meegenomen worden. Tegenover ont-
aarding plaatst Nkanga hier overduidelijk aarding: een her-
nieuwd contact met de aarde, maar ook opnieuw opgeno-
men worden in een weefsel dat niet alleen de grenzen van 
het individu, maar ook van de mens overstijgt.

 Zo is het begrijpelijk dat deze tentoonstelling wordt geka-
derd als een plek voor ‘bezinning, dialoog en herstel’, aan-
sluitend bij een esthetica van zorg en reparatie die vandaag 
sterk institutioneel verankerd lijkt. Toch is Underneath the 
shade we lay grounded, ook op microniveau, doortrokken 
van botsende ritmes. Geometrische vormen van een aan-
tal sculpturen (een bol, een veelkant) snijden dwars door 
jaarringen of  geologische patronen. Vijftig ton witte keien 
per vrachtwagen naar het centrum van Brugge vervoe-
ren botst dan weer met het trage proces van sedimentatie 
dat het materiaal heeft gevormd. In een zomer waarin het 
nauwelijks regent noch zevert in Brugge, vallen de effecten 
van dergelijke conflicterende ritmes ook buiten het Sint-
Janshospitaal niet te negeren. Koen Sels

p Otobong Nkanga. Underneath the shade we lay grounded, tot 
25 september, Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, Brugge.

N. Dash. earth. Op een aantal van de doeken die N. Dash 
(1980) in het S.M.A.K. toont, valt een onregelmatig 
patroon van barsten en bobbels te zien, alsof  het oudere en 
aan slijtage onderhevige werken betreft. Toch maakte Dash 
alle werken in earth, haar eerste solotentoonstelling in een 
Europees museum, tijdens de voorbije twee jaar. De ‘bescha-
digingen’ zijn te wijten aan de laag vochtige, Amerikaanse 
woestijnaarde die ze op haar juten doeken aanbrengt. De 
aarde barst na verharding, waardoor deze kenmerkende 
grondlaag ontstaat. 
 Vaak bedrukt Dash de gecraqueleerde ondergrond met 
uitvergrote foto’s van stukken uitgerafeld textiel, restan-
ten van lapjes stof  die ze gewoonlijk met zich meedraagt (en 
tussen haar vingers wrijft tot de stof  uitrafelt). In andere 
werken vormt het laagje aarde de ondergrond voor geome-
trische composities van beschilderde katoendraden. Met de 
draden die ze in de doeken drukt en de afdrukken die ande-
re draden nalaten als ze ze verwijdert, vormt Dash sym-
metrische lijncomposities van vierkanten en rechthoeken. 
Daarnaast maakt ze ook gebruik van egale, ‘onbewerkte’ 
canvassen als basis voor zeefdrukken. 
 Dash combineert deze werken op egale en oneffen doe-
ken in assemblages, waarin ze ook industrieel vervaardigde 
voorwerpen zoals linialen en stofdoeken integreert. De een-
entwintig ongetitelde werken die Dash in het S.M.A.K. pre-
senteert, zijn op klassieke wijze opgesteld in drie verschil-
lende ruimtes op de begane grond. De presentatie ademt 
rust; ze nodigt uit om de werken van nabij te bekijken en de 
verschillende lagen waaruit ze zijn opgebouwd te bestude-
ren. De grote verticale ramen die de ruimtes van licht voor-
zien, bieden uitzicht op het Citadelpark. Het valt op dat de 
kleuren die Dash gebruikt (babyblauw, lichtroze, wit, zwart 
en goud) over het algemeen niet in zulke ‘groene’ omgevin-
gen voorkomen. De stukken textiel waarmee ze haar wer-
ken bedrukt, verwijzen dan weer wel naar de organische 
vormen in het parklandschap.
 Terwijl Dash’ complexe en nauwgezette werkwijze in de 
schaarse teksten over haar praktijk in detail beschreven 
wordt, is over de kunstenaar zelf  weinig bekend. Zo is het 
niet duidelijk of  Dash haar echte naam is en ze haar voor-
naam afkort, of  dat ze zich van een pseudoniem bedient. In 
dat laatste geval zou de naam kunnen verwijzen naar het 
leesteken en dash, het (langere) liggende streepje, bedoeld 
om te verbinden én te onderbreken. De voorletter en naam 
geven hoe dan ook weinig prijs over haar herkomst, geslacht 
of  geschiedenis. De begeleidende tekst bij de tentoonstelling 
in het S.M.A.K. bevat aan persoonlijke informatie alleen 
een geboortejaar, een geboorteplaats (Miami) en het feit dat 
ze woont en werkt in zowel New York als New Mexico. 
 Onder de naam @dashhsad deelt Dash via Instagram 
(onscherpe) foto’s van salamanders, straattaferelen en 
parende insecten. Op dit account zijn slechts twee foto’s 
over haar werk als kunstenaar te vinden: een over de publi-
catie N. Dash, haar eerste monografie met teksten van 
onder anderen Suzanne Hudson en Michael Taussig, eind 
vorig jaar bij Hatje Cantz verschenen, en een over een spe-
cifiek werk van haar, gepost op 22 april 2020, een dag die 
sinds 1970 onder de naam ‘Earth Day’ bekendstaat. 
 Dash lijkt de informatie die over haar gedeeld wordt te 
willen minimaliseren. Zo verhindert ze een biografische 
lezing en benadrukt ze de autonomie van het oeu vre. 
Meer bepaald: het werk staat voorop en kan in alle vrij-
heid, los van richtlijnen, bekeken en ervaren worden. In het 
S.M.A.K. bevat de tentoonstelling op initiatief  van de kun-
stenaar geen zaaltekst. De presentatie wordt enkel geduid 
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aan de hand van een informatieblad, dat bij wijze van ‘uit-
leiding’ ná het bezoek aan het onthaal van het museum 
wordt aangeboden. 
 Haar artistieke proces probeert Dash daarentegen juist 
zo inzichtelijk mogelijk te maken. Zo krijgt de toeschouwer 
informatie over haar werkwijze en de gebruikte materialen 
waarmee ze opvallend symmetrische geometrische compo-
sities schept. Dat werkprocedé maakt Dash ook zichtbaar 
in het kunstwerk zelf. Zo onthult ze in Untitled (2022) het 
kernelement waaruit haar doeken zijn opgebouwd: de ver-
droogde aardelaag verschijnt er onbedekt aan de opper-
vlakte. De liniaal die ze in dit werk integreert, lijkt dan weer 
te verwijzen naar het gereedschap dat ze gebruikt om haar 
werken vorm te geven. 
 De controle die ze uitoefent op de presentatie staat in con-
trast met de manier waarop ze in haar werk het toeval toe-
laat. De organische materialen waarmee ze aan de slag gaat 
hebben een niet te voorspellen ‘werking’. De gebarsten woes-
tijnaarde geeft haar doeken een specifieke esthetiek, die als 
metafoor begrepen kan worden: ze verbeeldt de wijze waar-
op de mens organische materie aan zijn wil onderwerpt, ter-
wijl hij zelf  ook aan natuurlijke processen onderworpen is. 
 Op die manier sluit Dash’ oeuvre aan bij het gedachtegoed 
van Bruno Latour. In zijn boek Face à Gaia. Huit conférences 
sur le nouveau régime climatique (2015) beschrijft Latour hoe 
de mens, die zichzelf  eerder als een ‘cultureel’ dan als een 
‘natuurlijk’ wezen beschouwt en de natuur krampachtig 
onder de duim probeert te houden, nooit ‘volledig kan ont-
snappen aan de dwang en beperkingen die de natuur hem 
oplegt’. De aandacht die Dash aan dit ecologische denken 
schenkt, blijkt ook uit haar ‘circulaire’ materiaalgebruik, 
zoals het (gefotografeerde) gerafelde textiel, stukken piep-
schuim en gebruiksvoorwerpen als bezemstelen en linialen.
 Dash snijdt echter ook kunsthistorische thema’s aan. 
Haar assemblages van geometrische composities en figu-
ratieve textielwerken verwijzen enerzijds naar de abstracte 
schilderkunst uit de eerste helft van de twintigste eeuw, die 
in het westerse discours vaak geassocieerd wordt met man-
nelijke genialiteit. Anderzijds verwijzen haar werken met 
en in textiel naar een discipline die juist eerder vrouwelijk 
geconnoteerd is. Dash lijkt beide tradities te willen aaneen-
rijgen en zo de functie op te nemen van het leesteken waar 
haar naam naar verwijst.  Liska Brams

p N. Dash. earth, tot 6 november, S.M.A.K., Jan Hoetplein 1, 
Gent.

Melati Suryodarmo. I am a Ghost in My Own House. 
Hoewel Melati Suryodarmo (1969) al decennialang veel 
bekendheid geniet in Indonesië en Zuidoost-Azië, vindt 
haar eerste soloshow in Nederland pas dit jaar plaats, na de 
toekenning van de Bonnefanten Award for Contemporary 
Art (BACA). Helaas laat de curatie en presentatie te wen-
sen over. De expositie overspant haar hele oeuvre, met werk 
van 1988 tot nu, en legt een veelheid aan invloeden en 
referenties aan de dag, maar de bezoeker krijgt relatief  wei-
nig context of  achtergrondkennis aangeboden. Vooral bij 
de werken die refereren aan traditionele en lokale vormen 
van performance is dat een gemis. Het heeft als gevolg dat 
bepaalde thema’s zich weliswaar aftekenen, maar dat niet 
duidelijk wordt wat het werk daarover te zeggen heeft. 
 Suryodarmo is in Duitsland opgeleid, ze was onder andere 
student van Marina Abramović. De verwantschap is terug 
te zien in haar langdurige performances die vaak een licha-
melijke beproeving vormen. In haar bekendste werk, Exergie 
– Butter Dance (2000), probeert Suryodarmo een gracieuze 
Pakarena-dans uit Zuid-Sulawesi uit te voeren terwijl ze op 
een enorme klont boter staat. Ze kijkt geconcentreerd ter-

wijl ze, opgedoft in een strakke zwarte jurk en rode hak-
ken, en begeleid door ritmische trommels, steeds uitglijdt, 
valt, opstaat en weer doorgaat met de langzame dans. In 
de performance I am a Ghost in My Own House (2016), die 
Suryodarmo in de openingsweek in het Bonnefanten nog-
maals heeft uitgevoerd, staat de kunstenaar in een veld met 
houtskool dat ze twaalf  uur lang met een soort deegroller 
tot gruis verpulvert. Langzaam komt ze steeds meer onder 
het roet te zitten. Net als bij de andere performances wordt 
er een registratie van op een scherm getoond, in dit geval 
naast het houtskoolveld. De video heeft een edit ondergaan 
en is ingekort. Opmerkelijk, omdat het afdoet aan juist die 
elementen die voor Suryodarmo essentieel lijken, zoals 
het langzame tijdsverloop en de fysieke relatie met de toe-
schouwer in de ruimte. Nu valt er op het scherm alleen een 
reeks hoogtepunten te zien: de kunstenaar krijgt het moei-
lijk, moet op een gegeven moment rusten, en kan dan weer 
verdergaan. De werken hebben niet dezelfde impact die ze 
live zouden hebben gehad; de gecreëerde afstand biedt wel 
ruimte voor kritische reflectie. De tijd heeft sinds Abramović 
niet stilgestaan: er is (gelukkig) steeds meer kritiek op uit-
puttingsslagen en hard werken als allerhoogste performan-
cedoel, met het individu dat zichzelf  het onbarmhartigst 
kan pushen als beste kunstenaar. 
 Suryodarmo mengt langdurige performances met tradi-
tionele vormen, zoals lokale dansen en spirituele technie-
ken, en rituelen uit verschillende Aziatische regio’s. In de 
begeleidende video stelt ze dat deze vormen ‘niet voor de 
kunst, maar voor het welzijn van de samenleving’ bedoeld 
zijn. De verbinding tussen het lichaam van de performer en 
de samenleving komt terug in haar werk. In Eins und Eins 
(2016) bevindt de kunstenaar zich in een ruimte met een 
kom zwarte inkt. Telkens neemt ze de inkt opnieuw in haar 
mond en spuwt die uit op de witte muren. Ze wordt daarbij 
steeds viezer en wanhopiger, en lijkt aan het werk ten onder 
te gaan. Eins und Eins is een metafoor voor een repressieve 
samenleving, waarbij Suryodarmo’s lichaam het medium 
vormt waardoor de opgekropte en onderdrukte emoties van 
de natie in de vorm van zwarte inkt kunnen worden uitge-
braakt. 
 In de performance A Transaction of  Hollows (2019) 
schiet de kunstenaar met een Javaanse boog pijlen af  die 
zich stuk voor stuk met een harde knal in de muur boren. 
De actie speelt zich af  op een groot scherm in het midden 
van de ruimte. De toeschouwer loopt rond dat scherm, en 
Suryodarmo, in de video, beweegt zich door diezelfde ruim-
te. Zij kiest telkens een andere positie om te schieten, alle 
muren zitten vol pijlen. Het werk valt te lezen als een medi-
tatie over ‘onze samenleving, de richtingen die deze kan 
inslaan en de mogelijkheden daarbinnen’, zo luidt de zaal-

tekst, maar het is in zijn universaliteit ook weer vrij alge-
meen. Hier speelt het gebrek aan context het kunstwerk 
parten: wanneer heeft Suryodarmo dit werk gemaakt, en 
waar? Juist in relatie tot de ‘samenleving’ zijn dat belangrij-
ke vragen, want over welke samenleving hebben we het, en 
wie hoort daarbij, en wie niet?
 In de videoperformance Pass to Converse (2004) hangt 
Suryodarmo ondersteboven terwijl drie zangers uit ver-
schillende muzikale tradities haar afwisselend met spiritu-
ele liederen toezingen. Ze heeft een klein zwart leren topje 
aan, en het beeld is zo uitgesneden dat je de bovenlicha-
men van de kunstenaar en de respectieve zangers gespie-
geld tegenover elkaar in beeld ziet. De zangers zitten op oog-
hoogte van Suryodarmo’s borsten, maar slaan geen acht 
op haar terwijl ze zingen. En zij hangt daar met haar ogen 
dicht. Meer dan de eerdergenoemde, ‘politiek’ geladen wer-
ken lijkt Suryodarmo in deze performances bewust te spe-
len met de blik van een publiek – juist omdat in de video 
niemand naar elkaar kijkt. Het is misschien wel het span-
nendste werk uit de tentoonstelling. Het is een ironisch, 
humorvol beeld, maar de tentoonstellingstekst zegt dat het 
werk ‘vraagtekens plaatst bij de universaliserende tenden-
sen van de westerse esthetiek’. Vertegenwoordigt de kunste-
naar in haar leren topje hier dan het Westen? Bedoelt ze het 
dus kritisch? Maar waar uit ze dan precies kritiek op? 
 Het meest te lijden onder het gebrek aan contextualise-
ring heeft de recente video Memory of  Water (2021), waar-
bij de camera in de overwoekerde restanten van het huis 
van Suryodarmo’s vader een groep performers volgt die 
plechtstatig een reeks rituelen uitvoert. De zware sfeer, de 
rommelende en ruisende soundscape en de extreem trage 
handelingen van de performers resulteren in een claustro-
fobische kijkervaring. Er is veel verondersteld drama, maar 
geen handvatten om de symboliek te kunnen duiden. 
 De BACA heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk 
gericht op kunstenaars die zich cultureel of  geografisch bui-
ten de dominante westerse canon bevinden. Suryodarmo 
ondermijnt die tweedeling op een interessante manier door-
dat ze door zowel de Europese als de Aziatische performance-
kunst beïnvloed is, en zelfs door oriëntalistische performers 
als Mata Hari. Toch is het een misvatting om er vervolgens 
van uit te gaan dat dit werk niet gesitueerd hoeft te worden. 
Beeldende kunst, ook performance, is immers geen pleister 
die je overal op kan plakken; de wonde die bedekt wordt ver-
andert naargelang de context van betekenis. Het is jammer 
dat de diverse kaders niet worden uitgelicht. De sociaal-po-
litieke context waarin Suryodarmo werkt bijvoorbeeld, of  
de spanning tussen het lokale aspect van traditionele ritu-
elen en het opnemen ervan in conceptuele performances, 
zeker als die plaatsvinden in een (Europese) white cube. Of  
het onderwerp gender, dat als een rode draad door dit oeu-
vre lijkt te lopen. Zo krijgt het pijlenspel in A Transaction of  
Hollows een nieuwe betekenis: deze tentoonstelling mist de 
invalshoeken om Suryodarmo’s werk met een knal te laten 
landen. Pia Louwerens

p Melati Suryodarmo. I am a Ghost in My Own House, tot 30 
oktober, Bonnefantenmuseum, Avenue Ceramique 250, 
Maastricht.

Lidwien van de Ven. Echoes and Traces. Het monu-
mentale standbeeld van Leopold II voor de kerk van Ekeren 
werd door Lidwien van de Ven gefotografeerd op de late 
avond van 5 juni 2020, nadat het, in de week van George 
Floyds gewelddadige dood, met rode verf  werd overgoten en 
vervolgens in brand gestoken. Weer enkele dagen later werd 
het weggehaald en voor restauratie, zoals het heette, naar 
het Middelheimmuseum verplaatst. In deze nachtopname 
overheersen grijstinten. Sokkel, pantalon en koningssteek 
zijn wit, boven het middel is de bronzen Leopold geblakerd, 
in ongeveer dezelfde kleur als het kerkdak op de achter-
grond en de zwarte wand achter de lijst. De achtergrond is 
zowel pastoraal als banaal: de kloeke kerktoren, een hek, 
een boom in volle bladertooi, een enkele fiets tegen het 
hek. Op de sokkel is het woord ‘HELL’ naast de inscriptie 
‘Aan Z.M. Leopold II’ gespoten. Een schitterend fotografisch 
beeld: met alle getoonde massiviteit, van het steen en het 
brons, en de stevige verticaliteit van toren en standbeeld, 
staat hier iets op het punt van kantelen.
 Twee kleinere foto’s zijn op respectievelijk zijdeachtige 
stof  en karton gedrukt, tegen een paarse achterwand. De 
Indonesische Sugiarti Siswadi, in een roze jurk of  sarong, 
is een dichter die na de bloedige machtsovername van 
Soeharto in 1965 wegens haar socialistische activiteiten 
in de gevangenis en de vergetelheid belandde. Op de andere 
foto kijkt Pauline Lumumba recht in de lens – naar de kijker, 
maar ook naar het zwartgeblakerde Leopold-beeld op de 
tegenoverliggende wand. Lumumba loopt met een laktas in 
haar hand naar voren, met op de achtergrond een eenvou-
dige houten trap. Op de tafel rechts van de foto liggen drie 
teksten, afgedrukt op een witte doek: een brief  van Amnesty 
International uit 1975 die aandacht vraagt voor het lot van 
de opgesloten Siswadi, een brief  van Sugiarti Siswadi aan 
Pauline na de moord op haar echtgenoot Patrice in 1961, 
en nog een gedicht van haar over ‘arbeiders-soldaten’, door 
vrouwen niet enkel meer gebaard, maar ook belichaamd.
 Een reeks kleinere, op papier gedrukte en nauwelijks te her-
kennen afbeeldingen leidt verder de galerie in. Het zijn door 
Van de Ven in het Berlijnse Marx-Engels Forum gemaakte 
opnamen van geëtste afbeeldinkjes (sinds de opening van het 
forum in 1986 bekrast en vervaagd) op de grote stalen platen 
die de honderdjarige geschiedenis van de arbeidersbewe-
ging tonen. Twee ingelijste foto’s op groot formaat hangen 
tegen een rode en blauwe achtergrond. Rosa Luxemburg, 

N. Dash, earth, S.M.A.K., Gent, 2022, foto Dirk Pauwels

Melati Suryodarmo, Eins und Eins, 2016, courtesy van de kunstenaar, foto 
Riki Zoelkarnain 
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Round About or Inside
Paul Bai, Elizabeth Djakurrurr, Valérie Mannaerts, Philip 
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Exhibition Architecture: Guy Châtel 

Curators: Wouter Davidts and Angela Goddard

Opening hours: Thu-Fri-Sat, 2PM - 6PM.

VANDENHOVE Center for Architecture and Art
Rozier 1, 9000 Gent
https://www.ugent.be/vandenhove/

14 October – 12 November 2022

Round About or Inside is supported by the research project “Is Architecture Art? A history of concepts, categories and recent practices,” funded by the 
Australian Research Council and The University of Queensland’s School of Architecture / Architecture Theory Criticism History Research Centre (ATCH), 
in partnership with Ghent University

Image: Archie Moore Mis space (detail) 2021. Ink on paper; intervention in Georges Perec’s Species of Spaces, 1974. Courtesy the artist and The Commercial, 
Sydney. Photo: Carol Ha

paul de vylder
[1942 - 2022]

vandenhove
27 augustus - 1 oktober 2022

donderdag, vrijdag, zaterdag - 14u tot 18u

i.s.m. MDD, S.M.A.K.
VANDENHOVE Centrum voor architectuur en kunst / UGent
www.ugent.be/vandenhove/nl
Rozier 1, Gent - Belgium

© rijsbrecht verschaffel

Vandenhove 
centrum voor 
architectuur en kunst

mijn, mijn werk

Expositie
14 OKT.      ——— 29 JAN.20

22
20
23

VILLENEUVE D’ASCQ - FRANKRIJK

musee-lam.fr

Het LaM is een openbare instelling van culturele samenwerking met als leden MEL, de stad Villeneuve d’Ascq en de Franse staat A
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NATUURLIJKE KUNST

ART BRUT

MAGISCHE KUNST

L'OR DU
TEMPS

CHERCHER
SURREALISME

Narcisse Tordoir.  
Time Without Future
23/10/2022 – 05/03/2023

Gildestraat 2- 8, B-9870 Machelen-aan-de-Leie
+32 9 381 60 00
woe. t/m zo. 11-17u – gesloten op ma. en di.
www.rogerraveelmuseum.be
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in een duo-standbeeld van DDR-makelij, neemt een boek 
in ontvangst van de socialistische vrouwenrechtenactivist 
Clara Zetkin. Op de achtergrond licht het wit op de bast van 
een berkenboom op, net voor een laag stalen hek het park 
afsluit. De andere foto is van een bronzen reliëf  ter ere van 
het zestigjarige bestaan van de Novemberrevolutie, een 
Oost-Berlijns beeld uit 1987. In de rechterbovenhoek is 
Marx met karakteristieke baard afgebeeld, daaronder lopen 
arbeiders, allen mannen, onder een vaandel de toekomst in. 
Voor het reliëf  staat een bouwhek, aan de voet van Marx 
groeit het onkruid tussen de tegelvoegen. 
 In de achterkamer van de galerie, bereikbaar langs een 
trap die een visuele echo uit Pauline Lumumba’s afbeel-
ding lijkt, hangt een roodachtige afbeelding (oorspron-
kelijke rotodruk), weer op doek, van dansende Duitse en 
Russische soldaten. Sommige militairen dragen een wijd-
vallende winterjas en een weelderige hoed, waardoor ze 
iets vrouwelijks krijgen, in dit even historische als utopi-

sche beeld. Daarnaast hangt een grote, ingelijste foto, in het 
donker genomen, van het Marianne-beeld op de Place de la 
République, vlak na de terroristische aanslag in de Bataclan 
van 2015. De boven alles en iedereen uittorende Marianne 
is zwart, de sokkel waarop ze staat is wit, onder meer beplakt 
met een ‘Je suis Charlie’-poster. Een van de kleinere, mar-
meren vrouwenfiguren op de sokkel heeft een zwart kruis 
op haar mond geplakt gekregen; aan de voet van het beeld 
is veel graffiti aangebracht, en waxinelichtjes staan tussen 
een mensenmassa in grijstinten. Is dit standbeeld het ultie-
me monument, omdat deze vrouw, deze strijder voor gelijk-
heid – égalité, zo staat er duidelijk op het beeld – alle vormen 
kan aannemen en met de tijd meegaat? Of  is ze zo betekenis-
vol omdat Frankrijk als natie sinds 1789 nooit meer is opge-
splitst of  langdurig onderworpen? Recht tegenover de grote 
foto is een kleine afbeelding van het reusachtige standbeeld 
Het Moederland roept uit Volgograd te herkennen, een ‘vrij-
heidsbeeld’ van de toenmalige Sovjet-Unie.

 Het werk van Lidwien van de Ven stelt de vraag welk pad 
een beeld aflegt voordat het bij de kijker aanbelandt – een 
parcours van toe-eigening, aanvankelijk door de maker, 
fotograaf  of  beeldhouwer, en in ruimere zin ook door een 
land, een partij, een volk, een cultuur. Je zou met Walter 
Benjamin kunnen zeggen dat Van de Ven de schijn van het 
monumentale kunstwerk, het ‘mannelijke’ standbeeld, ver-
hevigt en daardoor deels laat afsterven, maar dan wel met 
de kanttekening dat de meeste beelden die ze vastlegt allang 
hun kracht verloren hebben – in het daglicht blijven ze 
van alle aura verstoken. Door ze in het nachtelijke donker 
te belichten en vast te leggen, komen ze nu – als geesten – 
opnieuw tot leven. 
 Onder het kopje ‘belichtingstechnieken’ noteerde Benjamin 
in zijn Passagen-Werk dat de caissière in het schijnsel van de gas-
verlichting een allegorie van de kassa wordt. Waarvan zijn 
de vereerde Marianne, de idealistische Marx, de geblakerde 
Leopold en het veronachtzaamde duo Zetkin-Luxemburg 
samen een allegorie? Ik weet het niet. Misschien is het ben-
jaminiaanse denken in allegorieën, gebaseerd op de hoop 
dat een weg uit het tirannieke verleden al interpreterend 
kan worden vrijgemaakt, te frivool voor dit oeuvre. Van de 
Vens sensibiliteit is niet melancholisch, en nog veel minder 
ironisch. Rouwverwerking is hier de belangrijkste impuls. 
Het vergt veel arbeid om met het duistere verleden in het 
reine te komen, dat wil zeggen: het overwinnaarsperspec-
tief  af  te leggen. Daniël Rovers

p Lidwien van de Ven. Echoes and Traces, tot 22 oktober, 
andriesse ~ eyck galerie, Leliegracht 47, Amsterdam.

Slavs and Tatars. Лук Бук (Look Book). Een takht is een 
vijfpotige houten sofa, die ongeveer het formaat van een 
tweepersoonsbed beslaat. Het meubel is een intieme open-
bare ruimte en komt in oorsprong uit Iran en Centraal-
Azië. Vier of  vijf  mensen kunnen er gemakkelijk op zitten, 
samen gesprekken voeren, wat lezen of  iets eten en drin-
ken. In een gebaar van gastvrijheid nodigt een takht ons uit 
samen tijd te delen.
 Nog tot oktober staat er een in het Frans Masereel Centrum 
in Kasterlee, als middelpunt van de tentoonstelling Лук Бук 
(Look Book fonetisch gespeld in azbuka, het cyrillische alfa-
bet) van het internationale kunstenaarscollectief  Slavs and 
Tatars. Op de takht ligt een geweven tapijt met een sokkel 
erop, en tegen de rechterleuning van het zitmeubel staan 
diverse publicaties opgesteld. De sokkel presenteert een 
opengeslagen boek. Gebonden in rood canvas met een titel 
in gouden foliedruk, is het de eerste monografie van Slavs 
and Tatars, getiteld Mouth to Mouth, met daarin een over-
zicht van hun lezingen, tentoonstellingen, werken en publi-
caties. Op het omslag bindt een vlezige tongvorm zich aan 

55.
INTERNATIONALER
KUNSTMARKT
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TICKETS
ONLINE ONLY
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Lidwien van de Ven, Ekeren, 05/06/2020 (Leopold), 2021, courtesy 
andriesse ~ eyck galerie

Lidwien van de Ven, Paris, 27/11/2015 (Marianne), 2022, courtesy 
andriesse ~ eyck galerie
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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

Die Wahlverwandtschaften / The Elective Die Wahlverwandtschaften / The Elective 
AffinitiesAffinities
Cedric ter Bals, Paul Klemann 
tekenigen, werk op papier, schilderijen

t/m 02/10

HOOGTIJ #70HOOGTIJ #70
23/09, 19:00–23:00

Art On Paper Brussel (stand 06)Art On Paper Brussel (stand 06)
Robine Clignett, Marcel van Eeden, Diederik 
Gerlach, Dirk Zoete

06/10–09/10

Moving UpMoving Up
Kunstenaars van de galerie

ivm komende verhuizing Herderstraat 6 
naar Toussaintkade 49 
16/10–13/11

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

FACE – SWAPFACE – SWAP
Saints & Martyrs of this era 
Mixed media painting 
Ton of Holland

t/m 02/10

Art The HagueArt The Hague
Met o.a. Bob Bonies, Michel Hoogervorst, 
Yumiko Yoneda

Tijdens de beurs is de galerie enkel op 
afspraak geopend 
Fokker terminal Den Haag 
05/10–09/10

Botanica PoeticaBotanica Poetica
herman de vries, Sjoerd Buisman, 
Warffemius, Stefan Cools, Lilian Cooper 
Curator: Cees de Boer

16/10–13/11

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

((､ﾝ､､ﾝ､))
Alexandre Lavet

t/m 23/10

Frontspace: WormsFrontspace: Worms
Piotr Łakomy

t/m 23/10

Art The HagueArt The Hague
Sybren Renema, David Roth, Alejandra 
Venegas

05/10–09/10

Art CologneArt Cologne
Paul Beumer, Willem Hussem

16/11–20/11

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

Positions: Alejandra LópezPositions: Alejandra López
Onderdeel van een breder en langer lopend 
onderzoeksproject rond ecologie en ‘story 
telling’.

t/m 09/10

Anna Dasovic :́ Grounds for denialAnna Dasovic :́ Grounds for denial
Videowerk. Onderzoek naar structuren 
die genocidaal geweld (on)zichtbaar maken. 
Presentatie i.s.m. Hartwig Art Production | 
Collection Fund

t/m 16/10

From the Sea to the Clouds to the SoilFrom the Sea to the Clouds to the Soil
Risk Hazekamp (i.s.m. Lars van Vianen), 
Femke Herregraven, Urok Shirhan, 
Yeon Sung, Natasha Tontey. Een 
groepstentoonstelling om ons bewust(er) 
te maken van de symbiotische relatie tussen 
mens en natuur.

01/10–18/12

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
dodo 12:00–21:00 12:00–21:00
www.westdenhaag.nlwww.westdenhaag.nl

It Might be a MirageIt Might be a Mirage
David Claerbout, Robert Kusmirowski, Mark 
Leckey, Moshe Ninio, Wolfgang Plöger, 
James Richards en Leslie Thornton, Danh Vo

08/10–22/01/23

How? Are you.How? Are you.
High on Type: Guido de Boer, Vincent 
de Boer, Ivo Brouwer, Hans Schuttenbeld 
i.c.w. Henk Oosterling, Sigrid Stigsdatter 
Mathiassen, Danny Wolfers (Legowelt)

08/10–22/01/23

BottleneckBottleneck
Katarina Sidorova

t/m 02/10

Alphabetum XIAlphabetum XI
De bibliotheek van Evert van Uitert

t/m 04/10

The Artist as RevolutionaryThe Artist as Revolutionary
Paul Robeson

t/m 04/03/23

Events:Events:

Paul Robeson SymposiumPaul Robeson Symposium
Jared Ball, Mohammed Elnaimi, Lisenne 
Delgado, Minkah Makalani, Tania Monteiro, 
Shana Redmond, Mireille Tsheusi Robert, 
Louna Sbou, Sylvana Simons & Anne Wetsi 
Mposa

21/10 & 22/10

The Haraway BookshelfThe Haraway Bookshelf
Hybrid reading group

Every last Sunday of the month

Marcel Breuer ArchitectuurMarcel Breuer Architectuur
Guided tours in the former American 
embassy

Every Sunday 12:30 (Nederlands) & 
17:00 (English)

Free Thursday NightsFree Thursday Nights
West would like to invite everyone to come 
to the museum for free.

Every Thursday 12:00–21:00

PAGE NOT FOUNDPAGE NOT FOUND
Space for Publishing as Artistic PracticeSpace for Publishing as Artistic Practice
Boekhorststraat 126–128Boekhorststraat 126–128
wo–zowo–zo, 13:00–18:00, 13:00–18:00
www.page-not-found.nlwww.page-not-found.nl

Cassandra PressCassandra Press
A cycle and reading lounge curated by 
Kandis Williams

until 06/11

A Selection of Unrealized Sculpture for theA Selection of Unrealized Sculpture for the
Small Pocket or A Pocket Book of Thoughts 
in Three Dimensions 
Launch of Marianne Vierø’s latest book, 
published by Page Not Found. Part of Hoogtij 
#70

23/09, 19:00

Open LettersOpen Letters
The Hague artists publish messages of 
urgency and vulnerability in Page Not 
Found’s window

“Masc Green”“Masc Green”
By Danit Ariel
31/08–28/09

“It Smells Like a Village”“It Smells Like a Village”
Maitiú Mac Cárthaigh
29/09–27/10

“exercise in mediumship #3:  “exercise in mediumship #3:  
genealogy of refusal”genealogy of refusal”
Adele Dipasquale
28/10–29/11

Typographic Night IVTypographic Night IV
Live graphic design sessions, curated by 
Trang Ha and Paulina Trzeciak 
With performances by Charlotte Rohde, 
Jules Janssen and Full Auto Foundry 
(Benjamin McMillan)

01/10, 18:00

Cultural Remittance PawnshoppeCultural Remittance Pawnshoppe
A cycle curated by Clara Balaguer and 
Meenakshi Thirukode, co-organised with the 
Collecting Otherwise Working Group from 
Het Nieuwe Instituut  
With Ming Lin and Renan Laru-an

22/10, 18:00

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-23 Collecting Collection PP-23 Collecting Collection 
Personal ReflectionPersonal Reflection
Works and stories from the Agnes & Frits 
Becht Collection. Curated by Eline Becht. 
Artists: Hubert Bekman, Jan Dibbets, 
Marlene Dumas, Ger van Elk, Lucio Fontana, 
Kees de Goede, Jann Haworth, Berend 
Hoekstra, Natasja Kensmil, Tetsumi Kudo, 
Mimmo Rotella, Wim T. Schippers, Co 
Westerik

t/m 06/11

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

Non-Profit At All CostNon-Profit At All Cost
Roxette Capriles, Armando D. Cosmos, 
Guido Johanns, Herbert Luciole, Sandim 
Mendes, Farida Sedoc, Clélia Zida 
Scenografie en ontwerp: Eline Mul 
Tentoonstelling in samenwerking met 
Farida Sedoc

09/09–06/11
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de naam van het collectief. In eenzelfde geest presenteert 
deze tentoonstelling voor het eerst de gedrukte publicaties 
die Slavs and Tatars gedurende vijftien jaar heeft geprodu-
ceerd. Bezoekers worden uitgenodigd om op de takht plaats 
te nemen en samen tijd door te brengen terwijl ze het onder-
zoek van het collectief, gedocumenteerd in hun printed mat-
ter, verkennen. Er wordt geen thee bij geserveerd, maar op 
de openingsdag werd er in het Frans Masereel Centrum wel 
een culinaire workshop ingericht, waar Чебуреки (chebu-
reki) met vlees en лепешки (lepeshki) met ui en koriander 
werden klaargemaakt.
 Hun werkterrein lokaliseren Slavs and Tatars in ‘het 
gebied ten oosten van de voormalige Berlijnse Muur en ten 
westen van de Chinese Muur’, zoals herhaaldelijk wordt 
uitgelegd in verschillende materialen in de tentoonstelling. 
Dit geeft hun collectieve naam een historische en geografi-
sche dimensie, die bewust vaag blijft. De ruimte tussen de 
oude, bijna mythische Grote Muur en de twintigste-eeuw-
se Berlijnse Muur heeft de afgelopen eeuwen talloze cultu-
ren geherbergd. Dit uitgestrekte gebied krijgt een specifieke 
vorm op een kunstwerk dat gebruikmaakt van de Tableau 
synoptique de l’histoire du monde. De oorspronkelijke kaart 
stamt uit de jaren negentig en is een schematische weerga-
ve van de wereldgeschiedenis van de afgelopen vijfduizend 
jaar, door de Fransman Louis-Henri Fournet. Dit type kaart 
is een culturele infografiek en toont de wereldgeschiedenis 
samengevat in een zigzaggende uitbreiding en verschrom-
peling van machtige regio’s. De x-as is een tijdlijn, de y-as 
definieert geografische gebieden. Tussen de assen, inge-
klemd, stapelen culturen zich op in een kleurrijk mozaïek.
 Het collectief  nam een afdruk van deze kaart en markeer-
de met een bruine stift alles wat buiten de door hen gedefi-
nieerde gebieden valt. In gelijkmatige verticale lijnen over-
trokken ze zo meer dan driekwart van de kaart. De gebieden 
die ze via markering blokkeren, volgen grenzen zoals die op 
de kaart van Fournet werden getrokken. De lijnen snijden 
duidelijke grenzen tussen historische regio’s, waarbij con-
tinenten en soms ook landen bewust worden gesplitst in 
Slavisch en/of  Tataars, of  geen van beide. Onder deze bruin 
gemarkeerde Sharpie-laag blijven de namen van de gebie-
den leesbaar. Slavs and Tartars claimt op de Franstalige 

kaart zo de helft van Duitsland (met name gebieden van de 
inmiddels onbestaande Duitse Democratische Republiek), 
Tsjecho-Slowakije, Polen, de Sovjet-Unie, sommige delen van 
de Balkan, met name de helft van Hongarije, Joegoslavië, 
Albanië, Bulgarije, en verder een snipper van Irak, Iran, 
Afghanistan en Mongolië. Het collectief  noemt dit de 
Histoire du Monde Slave et Tatar: tag jezelf  op deze etnografi-
sche legpuzzel.
 Voor wie dit alles te vermoeiend vindt, hangt er een 
andere geografische affiche. Deze poster is een zeefdruk 
met groene inkt en vermeldt: ‘You can take the Slav out 
of  Bulgaria, Poland, Slovenia, Slovakia, Russia, Serbia, 
Montenegro, Belarus, Croatia, Bosnia and Herzegovina, 
Macedonia, Ukraine, and the Czech Republic, but you can’t 
take Bulgaria, Poland, Slovenia, Slovakia, Russia, Serbia, 
Montenegro, Belarus, Croatia, Bosnia and Herzegovina, 
Macedonia, Ukraine, and the Czech Republic out of  a Slav.’ 
Een overzichtskaart van Slavische landen, hier samengevat 
in één zin. Tijdens een rondleiding op de openingsdag pre-
senteerde het collectief  deze vroege werken min of  meer als 
manifesten voor hun praktijk, daarom hangen ze helemaal 
aan het begin van de tentoonstelling op een wand buiten de 
centrale ruimte. De poster is een bestseller in de online shop 
van het collectief, waarvan de identiteit bewust in nevelen 
gehuld blijft: ze vragen expliciet om in geschreven teksten 
geen namen of  nationaliteiten van de leden te vermelden.
 In de tentoonstelling hangen nog andere posters aan 
muren, met grappige slogans en beelden waarin culturele 
tradities op een ironische manier in elkaar worden gewe-
ven. Het collectief  experimenteert in drukwerk uitvoerig 
met technieken, kleuren en materialen die passen bij de 
locatie waarin het werk zich bevindt. Sommige van de zeef-
drukken, vaak gedrukt in neonkleuren en op metaalkleurig 
papier, spelen niet alleen met betekenissen, maar ook met 
verschillende kleuren en afwerkingen, vaak gebruikma-
kend van de negatieve ruimte in het drukproces en -werk.
 Steeds weer overheerst eenzelfde lichte toon. Op een sok-
kel ligt een ‘boek-kebab’: referentieboeken zijn met een spies 
aan elkaar geprikt en worden gepresenteerd als een kunst-
object op een hoge sokkel. Aan een nabije wand hangt 
een muziekpartituur van ‘She’s a Maniac’ uit Flashdance, 

bewerkt tot ‘She’s Armenian’. In glazen vitrines wordt 
een compact veelvoud van kleinere en grotere publicaties 
getoond. Aan een centrale wand hangt een behang van 
augurken met tepels. Er kan hier vaak gegrinnikt worden, 
maar de tentoonstelling werkt het best voor wie, zittend op 
de takht, de onderzoekspublicaties doorbladert die het col-
lectief  in vijftien jaar heeft gemaakt. Deze plek in het cen-
trum is bewust gekozen. Hier kunnen de bezoekers zich vol-
ledig onderdompelen in het werk, bijvoorbeeld in Kidnapping 
Mountains, verhalen over de Kaukasusregio (‘het is van het 
grootste belang dat we onze fouten herhalen als een herin-
nering van toekomstige generaties aan de diepte van onze 
domheid’). Of  Kirchängengerbanger, een reader over Johann 
Georg Hamann (‘Kant’s frenemy;), of  Khhhhhhh, dat de 
medeklinkerklank [kh] verkent, ook geschreven als x, خ ,ח 
of  қ…
 Bij de rondleiding tijdens de opening werd uitgelegd dat 
het collectief  met zijn ruime aandacht voor drukwerk de 
piramide van de kunstwereld wil omkeren: eerst de publica-
ties, dan het andere werk. De monografie die centraal geë-
taleerd staat op de takht was daar enkel te zien uit kunsteco-
nomische noodzaak, omdat de kunstmarkt nu eenmaal om 
zo’n boekwerk vraagt, zo verduidelijkten ze zelf. De andere, 
zeer diverse publicaties vormen het eigenlijke fundament 
van hun praktijk, met daarin steeds aandacht voor zeer spe-
cifieke culturele en linguïstische ervaringen. Terwijl het col-
lectief  culturen vermengt, laat het de gehanteerde vormen-
talen intact: in het drukwerk versmelten schrijfsystemen, 
beelden en referenties, maar ze fuseren niet. Kristí Fekete
 
p Slavs and Tatars. Лук Бук (Look Book), tot 2 oktober, Frans 
Masereel Centrum, Masereeldijk 5, Kasterlee.

Vijftien jaar Verbeke Foundation. Sommige verzame-
laars, zo suggereerde Baudelaire, brengen kunstobjec-
ten bij elkaar die bij hun natuur passen, en die ze omvor-
men tot familieleden die ze zelf  kunnen kiezen. Zou het 
waar zijn voor Geert Verbeke (1953), hoofd van de Verbeke 
Foundation in het Oost-Vlaamse Kemzeke, op nog geen 
kilometer van de Nederlandse grens? Tot 2004 was hij 

Eye Filmmuseum

2 Oct 2022 – 8 Jan 2023
Exhibition  
 Films, talks & events
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FIONA TAN 
Mountains and Molehills

FIONA TAN 
Mountains and Molehills

Main Partner Exhibitions Main Sponsors

Slavs and Tatars, Лук Бук (Look Book), 2022, Frans Masereel Centrum, Kasterlee
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UPCOMING:
SCARLETT HOOFT GRAAFLAND, TRACKS, NOV 2022– JAN 2023
KAREL APPEL, LIFE-SIZE AND LARGER, ART ROTTERDAM, 8 –12 FEB 2023

PLEASE NOTE:
DUE TO ROADWORKS  
USE THE BACK ENTRANCE:

SOPHIALAAN 15
NL–1075 BL AMSTERDAM

0031622998772 
POST@EENWERK.NL
EENWERK.NL

KONINGINNEWEG 176
NL–1075EH AMSTERDAM

SHEILA HICKS 17 SEP—5 NOV 2022

FAIRE UN EFFORT CHAQUE JOUR 

HACER UN ESFUERZO TODOS LOS DÍAS

  
 

 
   
 
 
 

  
 

 
   
 
 
 

VANSTICHEL-VANDEBOS 
FEATURING

  Christina Lorena Weisner US     
    Sam Kebbell NZ     
  Jadot&Barbier B    Cindy Wright B    
  Marc Bijl D   Annegien van Doorn NL    
  Charlotte Jacobs en Raf Vertessen US/B  

Tentoonstellingszaal Zwijgershoek 14,  
9100 Sint-Niklaas, SteM-site

Van 8 oktober tot 27 november 2022

www.ccsint-niklaas.be

EXPO
#there-is-no-planet-BOVE
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directeur van een transportbedrijf  met tachtig werkne-
mers. In datzelfde jaar opende Extra City in Antwerpen, in 
een graansilo die Verbeke in concessie hield, en die hij voor 
een symbolische euro verhuurde aan de kunsthal. Toen dit 
erfgoed moest wijken voor het Havenhuis van Zaha Hadid 
(en Extra City voor het eerst verhuisde), besloot Verbeke 
zich te richten op het natuurgebied dat hij met zijn firma 
exploiteerde – twaalf  hectare langs de expresweg tussen 
Antwerpen en Zeebrugge. De loodsen en serres werden 
omgebouwd tot tentoonstellingsruimtes, toegankelijk voor 
het publiek sinds 2007, net als de rest van het terrein, dat 
als openluchtmuseum dienstdoet.
 Al meer dan dertig jaar verzamelen Verbeke en zijn 
vrouw (die zoals vaker bij verzamelaarsechtparen in de 
schaduw blijft) moderne en hedendaagse kunst. ‘Na een 
initiële interesse voor abstracte schilderkunst’, zo staat op 
de website, ‘werd de collectie geheroriënteerd naar collages 
en assemblages van hoofdzakelijk Belgische kunstenaars. 
De afgelopen jaren werd de verzameling verder uitgebreid 
naar hedendaagse kunst en naar bio art.’ Het is een zake-
lijke omschrijving die geen recht doet aan een bezoek aan 
deze stichting: een wilde plek in een surreële omgeving, die 
uiteenlopende associaties oproept en aan bekende catego-
rieën ontsnapt. Hier is kunst te zien, maar dan anders dan 
gewoonlijk. Van zorgvuldigheid of  conservering is nau-
welijks sprake, en van studiewerk of  toelichting evenmin. 
Zaalteksten zijn zeldzaam, bordjes met titels en kunstenaars 
blijken vaak onvindbaar of  zijn onleesbaar geworden. Vele 
objecten verkeren in erbarmelijke staat. Geregeld lijkt het 
alsof  Verbeke een ‘museum voor kapotte kunst’ heeft wil-
len verwezenlijken, naar het idee van Luc Deleu uit 1978. 
Het is een publiek geheim dat er in Vlaanderen één adres is 
voor kunstobjecten – te groot of  achterhaald – waar andere 
instituten geen blijf  meer mee weten.
 Tussen de kunstwerken staan er talloze niet-artistieke 
objecten opgesteld – zelfs tot op het toilet, waar octopusach-
tige schepsels op sterk water in bokalen rondzweven. Buiten, 
maar ook in de serres, liggen resten steenpuin, bakken bier, 
afgetakelde machines, stapels hout en glazen flessen. Op het 
grondplan is er sprake van een ballon – het blijkt een groe-
ne, ontoegankelijke, opblaasbare structuur te zijn; door het 
raampje zijn onder meer pallets en een rode heftruck zicht-
baar. Boven de parking (en nogmaals bij het toilet) hangt 
het signaal ‘spoedopname’. Sinds juni staat langs de rand 
van het terrein een helikopter, gepresenteerd als ‘het groot-
ste toestel dat ooit werd gemaakt’, van Russische makelij, 
door Verbeke aangetroffen in de haven van Zeebrugge en 
vervolgens met een van zijn vrachtwagens naar Kemzeke 
versleept. In de expositiehal, op een rode achtergrond, han-
gen de letters ‘ar…t macht frei’, een werk uit 2002 van het 
Belgische collectief  Happy Famous Artists, dat zelfbewust 
‘bad art for bad people’ maakte.

 Een betere slogan voor de Verbeke Foundation zou een 
bekend Engels spreekwoord zijn: ‘You can have your cake 
and eat it too’ – je kan genieten van voordelen zonder dat je 
rekening hoeft te houden met de nadelen, of  nog anders: er 
bestaan wel degelijk rechten zonder plichten. Het is de liber-
taire aanname waarop deze plek gefundeerd is: Verbeke wil 
‘meedoen’ met de kunstwereld waar hij tegelijkertijd lak 
aan heeft. Er wordt ingezet op symbolisch kapitaal, terwijl 
dat kapitaal op allerlei manieren – door nevenschikking, 
verwaarlozing, cynisme – wordt geneutraliseerd. Eigenlijk 
is dit een museum voor roofkunst, niet omdat de objecten 
gestolen zijn, maar wel omdat veel van wat er te zien is ont-
voerd werd uit het domein van de kunst, en door die opera-
tie van betekenis is ontdaan. 
 Eén voorbeeld is Kooi van Berlinde De Bruyckere, een 
vroeg werk uit 1989. (Verbeke wil naar eigen zeggen geen 
werk van ‘grote namen’, tenzij het voor een prikje verkrijg-
baar is.) Kooi is een door Donald Judd beïnvloede sculptuur, 
die hier in een serre, tussen twee palmplanten in een plas-
tic pot, op de kiezelstenen ligt, het metaal verkleurd door de 
zon, het raster van openingen door spinnenwebben over-
woekerd, de binnenkant met zand en stof  vervuild. Als dit 
object ooit al een aura had, dan is het die lang geleden kwijt-
geraakt. Het roept moeilijke vragen op, wat ook op andere 
momenten gebeurt tijdens een bezoek: kan een kunstenaar 
het tonen van eigen werk verbieden als het eenmaal ver-
kocht is? En wat is beeldende kunst nog als er nauwelijks of  
geen woorden bij worden aangeboden?
 Natuurlijk is een dergelijke idiosyncratische benadering 
niet zonder verdiensten. Door zich monomaan te richten op 
werk dat niet gecanoniseerd is, dat in ‘officiële’ instituten 

geen kans krijgt, dat ‘buiten’ een oeuvre valt, als uitzonde-
ring of  jeugdwerk, en op de markt daarom relatief  goedkoop 
verkrijgbaar is, verwierf  en toonde Verbeke door de jaren 
heen opmerkelijke en soms onterecht vergeten kunst. Dat 
geldt vooral voor veel van de duizenden collages en assem-
blages, waarvan een selectie de tentoonstelling opent die 
naar aanleiding van de vijftiende verjaardag van de stich-
ting wordt ingericht. De titel van die expo – Sans dieu, sans 
maître, sans roi et sans droits – is ontleend aan de met het 
surrealisme verbonden E.LT. Mesens (1903-1971), van wie 
Verbeke tientallen collages bezit. Er is onder meer werk te 
zien van de weinig bekende Ria Bauwens (1964), die colla-
ges maakt met knipsels uit tijdschriften uit de jaren vijftig 
en zestig – werk dat zowel de vrijblijvendheid als de aantrek-
kingskracht van dit deels historisch geworden genre illus-
treert. Sommige collages van Lula Valletta (1991) zijn juist 
vormelijker van aard, meer gelaagd en abstracter. En zo zijn 
er nog tientallen namen te noemen, telkens incidenten in 
een stortvloed aan beelden, samengebracht in een meters-
lange puzzel van 164 werken, geselecteerd op grootte en for-
maat om ze zo dicht mogelijk bij elkaar te kunnen hangen.  
 In een nieuw boek van duizend bladzijden, getiteld 
Verbeke Foundation. Collages & Assemblages, wordt er weer 
een andere selectie gemaakt, alfabetisch gerangschikt op 
kunstenaar. Vooral de ‘assemblages’ zijn een al te bonte 
verzameling, zeker als die term zo ruim wordt opgevat 
als hier het geval is. Zijn immers niet heel veel kunstwer-
ken, of  voorwerpen in het algemeen, op de een of  ande-
re manier ‘geassembleerd’ uit verschillende onderdelen? 
 Het is een andere vraag of  een kritische benadering, 
gebaseerd op klassieke verwachtingen, in deze kunst-
jungle veel zin heeft. Verbeke ontvangt geen subsidies en 
betaalt geen belastingen, en daar is hij trots op. Bij de aan-
vang van de jubileumtentoonstelling staat direct onder 
de titel de cryptische zin ‘Steel hier niet want de over-
heid duldt geen concurrentie’, met daaronder het getal 
3.698.191,61. Navraag leert dat de Verbeke Foundation 
volgens de Belgische fiscus precies zoveel euro aan inkom-
sten ontvangen heeft, misschien vooral voor de trouw-
feesten en andere ceremonies die hier tegen betaling 
georganiseerd worden. Die aanslag is nooit betaald, zo ver-
klaarde een onthaalmedewerker, niet zonder bewondering. 
Dat Verbeke zijn fortuin heeft vergaard dankzij het met 
belastinggeld aangelegde en goed onderhouden snelwe-
gennet in België, blijft voor het gemak buiten beschouwing. 
 Wie aan dezelfde kassier dertien euro betaalt voor een tic-
ket krijgt een ronde sticker aangereikt met de leuze ‘sponso-
red by nature’. Publieke of  maatschappelijke verplichtingen 
heeft dit ‘instituut’ strikt genomen niet – het emancipato-
rische, sociaaldemocratische project dat het traditionele 
museum kenmerkt, is hier vervangen door de verzamelwoe-
de van de vrijgevochten ex-ondernemer, die tegen betaling 

MATT MULLICAN

opening on 15.09.2022  6 - 9 pm
exhibition from 16.09 until 12.11.2022
open wednesday to saturday
from 10 am - 6 pm or by appointment

Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14, 2000 Antwerp, Belgium
t +32 (0)3 237 11 27
contact@gms.be  www.gms.be

Verbeke Foundation, Kemzeke, 2022
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contemporary art festival middelburg

16 jul / 6 nov 2022
facade2022.nl

een route door de monumentale binnenstad 
van middelburg langs zestien installaties van

raul balai  marinus boezem  kevin van braak  delphine 
courtillot  jaap van den elzen  kianoosh gerami  folkert 
de jong  anish kapoor  liesbeth labeur  emmeline de mooij  
warre mulder  leonard van munster  tanja smeets  anne-marie 
van sprang  edward clydesdale thomson  erwin wurm

façade wordt georganiseerd door
cbk zeeland  |  balans 17 middelburg  |  0118 611 443  |  cbkzeeland.nl be
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bijna al zijn rijkdommen tijdelijk met anderen wil delen. 
Wie daar niet van houdt, moet zijn geld maar elders beste-
den. Ondertussen wordt de waarde van kunst zowel beves-
tigd als ontkracht. Mocht Bourdieu nog leven, hij zou in de 
Verbeke Foundation schitterende rondleidingen kunnen 
geven. Christophe Van Gerrewey

p Sans dieu, sans maître, sans roi et sans droits, tot 11 juni 
2023, Verbeke Foundation, Westakker 1, Kemzeke.

Vrouwenpalet. De geschiedenis, en daarmee ook de kunst-
geschiedenis, wist Theodor Lessing al, is een interpretatie-
wetenschap. Niet het verleden vertelt een verhaal, want 
dat is enkel een verzameling materiaal, nee: geschiedschrij-
vers scheppen een kader en een narratieve vorm die van-
uit een zeker belang ontstaat. Daar worden ook, bedoeld of  
onbedoeld, dingen weggelaten. De laatste jaren is er steeds 
meer aandacht voor het historisch materiaal, de historische 
‘verhalen’ die in de bestaande schema’s zijn weggelaten. 
Bijvoorbeeld de rol van vrouwen in de (kunst)geschiedenis, 
wat parallel loopt met de bewustwording van genderonge-
lijkheden in het heden, bijvoorbeeld in het aankoop- en ten-
toonstellingsbeleid van musea, of  in inkomensverschillen 
van kunstenaars. 
 Zo is ook het idee voor de tentoonstelling Vrouwenpalet. 
Haar kunst, haar verhaal (1900-1950) ontstaan. In 2019 
realiseerden de twee directrices van Museum Dr8888 
in Drachten en De Wieger in Deurne zich samen met de 
Drachtse conservator Annemieke Keizer-Sloff  dat zij in een 
eerdere tentoonstelling, getiteld Palet van het Interbellum 
(2013), slechts drie vrouwelijke kunstenaars hadden opge-
nomen. Weliswaar was deze tentoonstelling gebaseerd op 
Paul Citroens boek Palet. Een boek gewijd aan de hedendaag-
se Nederlandse schilderkunst uit 1931, maar de twee musea 
wilden deze ‘omissie’ toch rechttrekken. Vrouwenpalet toont 
goeddeels vergeten Nederlandse vrouwelijke schilders en 
beeldhouwers wier werk tussen 1900 en 1950 aansloot 
bij moderne kunststromingen. Het is een wat arbitraire 
chronologische afbakening, die echter wel het inzicht biedt 
dat de sociale of  kunstkritische acceptatie van vrouwelij-
ke beroepskunstenaars na de Tweede Wereldoorlog niet 
direct verbeterde. En op deze manier krijgt ook de naoorlog-
se abstractie een plek, met het abstract expressionistische 
schilderwerk van de relatief  onbekende Frieda Hunziker 
en de bekendere ‘experimentele’ abstracte beelden van de 
aan CoBrA gelieerde, maar nooit officieel in de groep opge-
nomen Lotti van der Gaag. Zij maken deel uit van in totaal 
vierentwintig vrouwelijke kunstenaars, aan wie in een 
goede catalogus drie essays en vierentwintig nieuwe bio-
grafische lemma’s worden gewijd. De tentoonstelling toont 
van elke kunstenaar vijf  à tien werken en is evenredig ver-

deeld over de twee musea. Omdat de musea niet in elkaars 
buurt liggen, wisselen de twee selecties halverwege de ten-
toonstelling van plek. 
 Slechts een handvol van de vierentwintig exposanten zal 
bekend zijn bij de bezoeker, zoals Charley Toorop, Jacoba 
van Heemskerck en Lotti van der Gaag, al hebben recent 
ook bijvoorbeeld Ploeg-kunstenaar Alida Pott en Nola 
Hatterman grotere bekendheid gekregen. Wie vaker in klei-
nere Nederlandse musea komt, kent dan wellicht ook werk 
van schilders Lou Loeber en Else Berg of  van beeldhouwer 
Charlotte van Pallandt, dus er blijven nog zestien oeuvres, 
levens en netwerken te ontdekken. 
 Het getoonde werk is in veel gevallen bijeengesprokkeld 
uit privéverzamelingen en museumcollecties waarin, het 
hoeft haast niet gezegd, slechts een uiterst klein percen-
tage werk van vrouwelijke kunstenaars is opgenomen, 
zeker wat betreft de eerste helft van de twintigste eeuw. Dat 
draagt natuurlijk ook weer bij tot de onbekendheid ervan. 
Dit geldt in bijna alle gevallen voor ‘naaldwerk’, een vol-
gens de poortwachters van het modernisme ondergeschikt 

en ‘vrouwelijk’ medium waarin een aantal van de getoon-
de kunstenaars een – vaak – verloren deel van hun oeu vre 
uitvoerden. Hoe betreurenswaardig dat is, bewijzen twee 
bewaard gebleven, magistrale kleine overgeleverde abstrac-
te borduurwerken van Adya van Rees-Dutilh, helaas niet te 
zien in de tentoonstelling. Van Rees-Dutilh werkte samen 
met haar partner Otto van Rees en Hans Arp in Zurich om 
in 1915 de eerste dadatentoonstelling te realiseren. Van 
haar zijn een collage, twee tekeningen en drie schilderijen 
te zien. 
 Van Rees-Dutilh exposeerde in de eerste drie decennia 
van de twintigste eeuw op allerlei internationale avant-gar-
detentoonstellingen en was een van de eerste leden van de 
Parijse abstracte kunstenaarsgroep Cercle et carré. Net als 
veel andere kunstenaars in de tentoonstelling voelde zij zich 
meer thuis in Parijs dan in het Nederlandse kunstenaars-
klimaat, waar de combinatie vrouw en kunstenaarschap, 
en dan nog modern, doorgaans slecht werd ontvangen. 
Jacoba van Heemskerck, eveneens in Parijs tot wasdom 
gekomen, exposeerde regelmatig in de Berlijnse galerie van 
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Rebecca van Gelder, De goede partij, 1934, particuliere collectie Karin van Leyden, New York, circa 1940, © AllAboutArt
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DE PON T  MUSEUM

Ragnar  
Kjartansson

 tm 29  januari  2023

A Tale of A Tub
Space for contemporary art and culture, Rotterdam

www.ataleofatub.org

Being as a Tree
ALEXANDRA NAVRATIL

Guest curator:  CHUS MARTÍNEZ

10.09.–06.11.2022

Seeds for (x)change
DE ONKRUIDENIER

TENTOONSTELLING OVER ZON, TENTOONSTELLING OVER ZON, 
ZONNE-ENERGIE EN MENSKRACHTZONNE-ENERGIE EN MENSKRACHT
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Herwarth Walden en bouwde in kringen van Der Sturm en 
daarbuiten een enorme reputatie op. Zo niet in Nederland, 
waar haar werk, dat ‘de meest absolute afwezigheid van elk 
spoor van talent’ zou vertonen, werd weggezet als ‘Duitsch’.
 De catalogus en tentoonstellingsteksten lezen af  en toe 
als een treurmars van de conservatieve en seksistische 
Nederlandse kunstkritiek in de eerste helft van de twintig-
ste eeuw, waarin uitspraken als ‘kunst is een mannelijke 
aangelegenheid’ (1927) of  ‘drie vrouwen exposeerden mee 
met de schilders’ (De Groene Amsterdammer, 1937) de regel 
waren. Werk van vrouwen werd door critici eerder gemeten 
langs de lat van een vermeende ‘vrouwelijke aard’ (gevoe-
lig, sensitief, spontaan, instinctief, aards, moederlijk…) dan 
aan de hand van vigerende artistieke criteria. Zo werd er 
bijvoorbeeld gesteld – onder anderen door Piet Mondriaan 
– dat vrouwen door hun verbondenheid aan realistische, 
aardse materie niet in staat zouden zijn tot abstractie.
 Dit hardnekkige binaire denkkader, waarbinnen de notie 
van een ‘mannelijk’ genie centraal stond, is de hoofdre-
den voor de vergeethoek waarin de meeste kunstenaars 
op Vrouwenpalet terechtkwamen, met uitzondering van de 
‘krachtige’ Charley Toorop. Hun werk noch hun archieven 
zijn systematisch geconserveerd, getoond of  besproken. 
Sommige van de getoonde kunstenaars, die zich terugtrok-
ken uit de openbaarheid, raakten zelfs al tijdens hun leven 
in de vergetelheid. Een fascinerende serie abstracte pastels 
van Elisabeth Stoffers uit 1915-1918 werd pas na haar 
dood ontdekt. Het is onduidelijk hoe de academisch getrain-
de Stoffers tot de unieke vormtaal kwam, met vloeiende lij-
nen en een mix van organische en geometrische vormen, 
een beeldtaal die in de verte verwant lijkt aan het werk van 
die andere ‘outsider’, Hilma af  Klint.
 De samenstellers verdienen alle lof  voor het bij elkaar 
brengen van zoveel onbekend of  nauwelijks bekend werk, 
maar de opzet van de tentoonstelling heeft ook een keer-
zijde: de kleine selectie van vijf  à tien getoonde werken per 
kunstenaar biedt weliswaar een eerste introductie, maar 
toch geen diepgaande kennismaking met een oeuvre. 
Bovendien is het door de biografische opzet en de vele stijlen 
en stromingen die zijn vertegenwoordigd lastig om elk werk 
in een bredere kunsthistorische context te plaatsen. Zo had 
ik, om maar iets te noemen, graag willen weten of  een ver-
rassend glimmende bronzen vrouwentorso van Charlotte 
van Pallandt uit de jaren twintig enige relatie heeft tot het 
werk van de dadakunstenaars dat zij in Parijs heeft kunnen 
zien. Wat ook niet bijdraagt aan vergelijkend kijken is de 
zaalindeling in De Wieger: in het huismuseum hangen de 
werken wat krap op elkaar, verdeeld over kleine kamers. 
 De wisselende kwaliteit van de werken roept de beken-
de vraag op: waarom waren er zo weinig ‘grote’ vrouwe-
lijke kunstenaars? Sommige van de getoonde kunstenaars 
hebben betere kansen gehad om hun oeuvre te ontwik-

kelen dan andere, mede door de rigide denkkaders en het 
kunstkritische ‘poortwachtersysteem’ destijds. Zo zijn bij-
voorbeeld de satirische aquarellen en pastels van Rebecca 
van Gelder uitstekend, terwijl haar scènes in olieverf  min-
der goed over het voetlicht komen. En wat te denken van de 
so ciety kunstenaar Karin van Leyden, een goed verdienend 
portrettist uit de Californische kring van Dalì, van wie zij 
enkele surrealistische beeldelementen overnam? Was zij 
ook die kant opgegaan als ze haar geld had kunnen verdie-
nen met andersoortig werk? Het is helaas onmogelijk om 
te bepalen of  andere omstandigheden ander werk hadden 
opgeleverd. Van sommige vergeten kunstenaars is wei-
nig werk te vinden, want amper geconserveerd of  niet te 
lokaliseren. Ook de algemene heroplevende aandacht voor 
vrouwelijke kunstenaars speelde de tentoonstelling par-
ten: musea willen nu zelf  hun schaarse vrouwelijke erfgoed 
tonen in plaats van het in bruikleen te geven. 
 Als correctie van en aanvulling op de kunstgeschied-
schrijving levert de tentoonstelling een belangrijke bijdra-
ge, en toont dat er nog veel te doen is. Al dit ‘nieuwe’ mate-
riaal draagt bij aan een complexer beeld van de moderne 
kunstgeschiedenis – én aan het schrijven van nieuwe nar-
ratieven. Merel van Tilburg

p Vrouwenpalet. Haar kunst, haar verhaal (1900-1950), 
tot 20 november in Museum Dr8888, Museumplein 2, 
Drachten en De Wieger, Oude Liesselseweg 29, Deurne.

Nadja, un itinéraire surréaliste. Naast het groots opge-
zette Surrealism Beyond Borders in Tate Modern, Londen, is 
er ook in Frankrijk hernieuwde aandacht voor het surre-
alisme. In het Musée des Beaux-Arts van Rouen loopt een 
kleine – met één werk als uitgangspunt – en rijke tentoon-
stelling, die een verrassend licht werpt op het spel waar het 
in het surrealisme om draait.
 In Rouen komt de wirwar van surrealistische tentakels 
samen in André Bretons eerste ‘roman’ Nadja (1928). Die 
genreaanduiding staat tussen aanhalingstekens, al was 
het maar omdat het surrealisme, in oorsprong een literai-
re beweging, zich tegen de ‘roman’ had gekeerd. Maar deze 
roman-die-er-geen-is geeft wel een inkijk in wat in de ten-
toonstellingscatalogus (met maar liefst vijfenveertig tek-
sten, gelardeerd met een aantal facsimilepagina’s uit de 
eerste uitgaven van Nadja) ‘un fait surréaliste total’ wordt 
genoemd – naar het voorbeeld van Marcel Mauss’ concept 
‘un fait social total’: een feit waaruit de gehele sociale en 
artistieke inzet van het surrealisme spreekt. 
 Het ‘feit’ van Bretons ontmoeting met Nadja mag bekend 
worden verondersteld. In de late middag van 4 oktober 
1926 valt zijn blik op een passante in de Parijse Rue La 
Fayette en ‘zonder aarzelen’ spreekt hij haar aan. Op die 

ontmoeting met Léona Delcourt – Nadja is de naam waar-
mee ze zichzelf  voorstelt – volgen acht dagen van ande-
re toevallige en minder toevallige ontmoetingen. Daarna 
schrijven ze elkaar nog, maar in februari van het volgende 
jaar houdt ook dat op.
 Het is een ontmoeting zonder reden, die er evengoed niet 
had kunnen zijn. Maar precies die volstrekt blinde samen-
loop van omstandigheden maakt dat iets of  iemand als uit 
het niets oplicht en heel even de dagelijkse gang van zaken 
onderbreekt. En daar draait het in het surrealisme om. Daar 

SOOTHING PANTSSOOTHING PANTS
2255••0909——1818••1212••20222022

Alice SlyngstadAlice Slyngstad

VleeshalVleeshal
Centrum voor hedendaagse kunstCentrum voor hedendaagse kunst  
Opening: 24.09.22, 17:00 – 19:00 Opening: 24.09.22, 17:00 – 19:00 

Open:  Open:  
wo–vr: 13:00–17:00 wo–vr: 13:00–17:00 
za–zo: 11:00–17:00za–zo: 11:00–17:00
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Léona Delcourt, Un regard d’or de Nadja, 1926, © Musée National d’Art 
Moderne, Parijs
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Galerie  Galerie  
S & H S & H 
De BuckDe Buck
Zuidstationstraat 25 09 225 10 81
do–za, 15:00–18:00 en op afspraak
Gesloten: zondag en feestdagen /  
jan–feb / juli–aug / herfst-, paas- en 
krokusvakantie: enkel op afspraak
www.galeriedebuck.be
www.siegfrieddebuck.be

Currently showing
Johan Clarysse, Sven Verhaeghe, Philip Johan Clarysse, Sven Verhaeghe, Philip 
Henderickx, Christina Mignolet, Patrick Henderickx, Christina Mignolet, Patrick 
Verlaak, Stefaan Van Biesen, Frans La-Verlaak, Stefaan Van Biesen, Frans La-
bath, W. Vynck, Hervé Martijn, Hans De-bath, W. Vynck, Hervé Martijn, Hans De-
fer, Geert De Smet, Christine Marchand, fer, Geert De Smet, Christine Marchand, 
Robine Clignett, Maureen Bachaus, Frans Robine Clignett, Maureen Bachaus, Frans 
Westers, Andreas Lyberatos, Jeton Muja, Westers, Andreas Lyberatos, Jeton Muja, 
Koen Blanckaert, May Oostvogels, Patrick Koen Blanckaert, May Oostvogels, Patrick 
Keulemans, Mathieu Lobelle, Alessan-Keulemans, Mathieu Lobelle, Alessan-
dra Ruyten, Jeroen Daled, Kathleen dra Ruyten, Jeroen Daled, Kathleen 
Ramboer, Hanne Lamon, Jan de Zutter, Ramboer, Hanne Lamon, Jan de Zutter, 
Sarah Strosse, Luc Mabille, Luc Cappaert, Sarah Strosse, Luc Mabille, Luc Cappaert, 
Kees De Kort, Berrie Van Beers,  Valerie Kees De Kort, Berrie Van Beers,  Valerie 
Decleer, Koen De Cock e.a.Decleer, Koen De Cock e.a.

Hedendaagse juwelen 
en objecten van 
Siegfried De BuckSiegfried De Buck

Permanent

019019
Dok-Noord 5L, 9000 Gent
info@019-ghent.org
www.019-ghent.org

BILLBOARDS
i.s.m. Design museum Gent 
Drapstraat 2, Gent

Boy VereeckenBoy Vereecken
15/08–15/10

Julie PeetersJulie Peeters
15/10–15/12

BILLBOARD Series
i.s.m. artlead.net 
Dok-Noord 5L, Gent

Charline TybergheinCharline Tyberghein
19/08–19/11

BILLBOARD Series
i.s.m. artlead.net & Be-Part 
Fabriekskaai 1, Kortrijk

Shirley Villavicencio Shirley Villavicencio 
PizangoPizango

15/09–15/12

FLAGS
Vanessa da SilvaVanessa da Silva

Schipperskaai, Gent 
t/m 21/09

KIOSKKIOSK
Louis Pasteurlaan 2
ma–zo 12:00–18:00 
www.kiosk.art

Morph Allure
Lisa VlaemminckLisa Vlaemminck

t/m 27/11

Architectures
Richard KaumbaRichard Kaumba

08/10–27/11

Het brievenproject
Wekelijks

Planet Akkor, Felipe Muhr
Until the end of it all
Zie website

Croxhapox / Croxhapox / 
AYNITLAYNITL
Roderoestraat 2
vr–zo 14:00–18:00
0471 44 13 62
www.croxhapox.org

Aziz BechaAziz Becha
t/m 02/10

Benoit Félix invites
Hilal Aydogdu, Paulis Hilal Aydogdu, Paulis 
Philippens, Léa Quindot, Philippens, Léa Quindot, 
Benoît FelixBenoît Felix

november 2022

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

We once where one
Femmy OttenFemmy Otten

30/09–18/12

Ghost Eat Mud
Pei-Hsuan WangPei-Hsuan Wang

30/09–18/12

De Nieuwe Organisatie
Ben BenaouisseBen Benaouisse

30/09/22–29/01/23

Sheela’s Bar (a new bar for 
Kunsthal Gent)
Theo De Meyer & Olivier Theo De Meyer & Olivier 
GoethalsGoethals

30/09/22–29/01/23

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

We sell reality
Love fileLove file

t/m 31/12

Tomasz Mróz
(Residency in collaboration (Residency in collaboration 
with opera collective The with opera collective The 
Airport Society)Airport Society)

t/m 31/12

Eleni Kamma
Casting Call - Prosperity Casting Call - Prosperity 
meets Pluralismmeets Pluralism

t/m 31/12

Vandenhove. Vandenhove. 
Centrum Centrum 
voor voor 
architectuur architectuur 
en Kunsten Kunst
Rozier 1
do–za 14:00–18:00
www.ugent.be/vandenhove

mijn, mijn werk
Paul De VylderPaul De Vylder

Curatoren: Bart Verschaffel, Antony 
Hudek en Michiel Van Damme. 
t/m 01/10

Round About or Inside
Paul Bai, Elizabeth Paul Bai, Elizabeth 
Djakurrurr, Valérie Djakurrurr, Valérie 
Mannaerts, Philip Metten, Mannaerts, Philip Metten, 
Archie Moore, Yukultji Archie Moore, Yukultji 
Napangati, Brian O’Doherty, Napangati, Brian O’Doherty, 
Sarah Oppenheimer, Steve Sarah Oppenheimer, Steve 
Van den BoschVan den Bosch

Tentoonstellingsarchitectuur: Guy 
Châtel 
Curatoren: Wouter Davidts (BE) & 
Angela Goddard (AUS) 
14/10–12/11

Licht uit het Oosten / 
Licht op het Oosten

25/11–17/12

Tatjana Tatjana 
PietersPieters
Nieuwevaart 124/001
wo–zo 14:00–18:00 en op afspraak
+32 9 324 45 29
www.tatjanapieters.com

The Crawling Space 
Charles DegeyterCharles Degeyter

11/09–23/10

Oh the Ripe Air!
M. Alphonse DessauvageM. Alphonse Dessauvage

11/09–23/10

The Labyrinth
Anneke EussenAnneke Eussen

30/10–11/12

Try to find something 
to hold onto
Ben EdmundsBen Edmunds

17/12–29/01/23

Key Figures
Dialogues of the new Dialogues of the new 
figurative by Ilke Copfigurative by Ilke Cop

De Clerck Wines, Kortrijk 
27/09–18/10

NADA MIAMI
Ice Palace Studios, Miami 
30/11–04/12

Herbert Herbert 
FoundationFoundation
Coupure Links 627 A
zo 14:00–18:00
09 269 0300
herbertfoundation.org

It is…, it isn’t…  
The Collection of Annick 
and Anton Herbert
Met werk van onder andere Met werk van onder andere 
Carl Andre, Robert Barry, Carl Andre, Robert Barry, 
Marcel Broodthaers, Donald Marcel Broodthaers, Donald 
Judd, Sol LeWitt, Richard Judd, Sol LeWitt, Richard 
Long, Bruce Nauman, Long, Bruce Nauman, 
Gerhard Richter, Robert Gerhard Richter, Robert 
Ryman, Thomas Schütte en Ryman, Thomas Schütte en 
Jan Vercruysse.Jan Vercruysse.

Vanaf 02/10 enkel na reservatie

Distance Extended / 1979–
1997. Part II. Works and 
Documents from Herbert 
Foundation
Met werk, documenten en Met werk, documenten en 
muziek van Dan Graham, muziek van Dan Graham, 
Mike Kelley, Martin Mike Kelley, Martin 
Kippenberger, Michelangelo Kippenberger, Michelangelo 
Pistoletto, Dieter Roth, Franz Pistoletto, Dieter Roth, Franz 
West en Heimo ZobernigWest en Heimo Zobernig

03/10–04/06/23

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

N. Dash earthN. Dash earth
t/m 06/11

Marc De Cock: Een 
denkbeeldig portret in 
kunstwerken. Uit de 
Collectie Matthys-Colle & 
S.M.A.K.

t/m 30/04/23

dynamic project
Philippe Van SnickPhilippe Van Snick

22/10– 05/03/23

Rose Wylie
Vanaf 26/11

Broodthaerskabinet
Permanent

Hedendaagse kunst 
Gent

regio Gent
Deurle

Museum Museum 
Dhondt Dhondt 
DhaenensDhaenens
www.museumdd.be

On Like Scenery
Magali ReusMagali Reus

30/10–12/02/23

Deinze

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

Museum van Museum van 
Deinze en de  Deinze en de  
LeiestreekLeiestreek
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

Leiestreek in woord en beeld
vernissage: 21/10 
22/10–22/01/23

Verfhuid – een hommage aan 
Raoul De Keyser

Leietheater 
27/10, 20:00

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

Kom door het venster kijken
Roger Raveel in de jaren Roger Raveel in de jaren 
1970 en 19801970 en 1980

t/m 06/11

Time Without Future
Narcisse TordoirNarcisse Tordoir

23/10–05/03/23

Het niets, het licht 
en de dingen
Een greep uit de collectie Een greep uit de collectie 
van het Roger Raveel van het Roger Raveel 
MuseumMuseum

vanaf 13/11

Waregem

BE PARTBE PART
Gemeenteplein 12  
www.be-part.be 

Sunkissed by the moon
Shirley Villavicencio Shirley Villavicencio 
PizangoPizango

23/10–29/01

Kabinet van de 
Conservator // 
Studio of the Artist
Johan van Geluwe // Johan van Geluwe // 
Hans DemeulenaereHans Demeulenaere

Extra muros: Henri Lebbestraat 25 
23/10–27/11

Otegem

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

Sea of Teeth
Catherine Lemblé, Johan Catherine Lemblé, Johan 
Tahon, Bart VandevijvereTahon, Bart Vandevijvere

24/09–06/11

Kortrijk

BE PART BE PART 
KORTRIJKKORTRIJK
www.be-part.be 
Paardenstallen, Korte Kapucijnenstraat z/n
Openingsuren en info via www.be-part.be

Koloniale monumenten in 
België
Jan KempenaersJan Kempenaers

01/10–11/12

Biënnale van de Biënnale van de 
Schilderkunst 8Schilderkunst 8

di–zo 10:00–17:00
26/06–02/10

Roger Raveel Museum
Scribble, dabble, splatter, smearScribble, dabble, splatter, smear
Museum van Deinze en de Leiestreek
Gamechangers & EyeopenersGamechangers & Eyeopeners
Museum Dhondt-Dhaenens
The ‘t’ is SilentThe ‘t’ is Silent
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flitst ‘le merveilleux’ op, zoals Breton en zijn kompanen het 
noemen: de haast onmerkbare schittering van iets onver-
wachts, iets dat de normale horizon van de platgetreden 
werkelijkheid doorbreekt en onvermoed iets waarlijk reëels, 
iets surreëels, laat zien. 
 De surrealistische daad bestaat er dan in zich door dit 
oplichtende ‘merveilleux’ zelf  te laten ‘oplichten’, te laten 
ontwrichten, erop in te gaan op een manier die je normale 
zelf  overhoophaalt. Alle zin achter zich latend, gaat de sur-
realist in op de onzin en de waanzin die uit dit soort ontmoe-
tingen voortkomt. 
 Het ‘merveilleux’ kan van alles zijn. Dus ook een in de Rue 
La Fayette uit het niets opdoemende ‘jonge, heel armoedig 
geklede vrouw’, die zo tenger is ‘dat ze bij het lopen de grond 
nauwelijks schijnt te raken’. Nadja dus. Voor Breton spreekt 
uit elk gebaar, elk woord, elk zwijgen, elke daad, elke emotie 
van haar zowat alles waar het surrealisme voor staat. Zij is 
voor hem (al mijdt Breton dit woord wegens te christelijk) 
het vleesgeworden surrealisme. De onverwachte ontmoe-
ting maakt Breton in een oogwenk helemaal wild, ook in 
amoureuze zin, uiteraard. Maar zijn amour fou is tegelijk een 
amour voor de geïncarneerde surrealistische folie die hij bij 
elke ontmoeting in Nadja bevestigd ziet. 
 In Bretons oeuvre markeert Nadja een keerpunt. Scherper 
dan voordien wordt hij zich bewust van waar het in de bewe-
ging die hij gesticht heeft om te doen is. Alles in het surrealis-
me mag dan toeval zijn, maar dat hij een jaar later het Tweede 
Manifest van het Surrealisme schrijft is dat beslist niet. In zijn 
boek ‘ontmoet’ hij in en door het surrealisme opnieuw zich-
zelf  en raakt ontregeld door het eigen ‘merveilleux’.
 Een van de ontregelingen laat zich al aflezen uit het feit 
dat – behoorlijk uniek voor die tijd – het boek vol foto’s 
staat. Ze vormen een belangrijke lijn in de tentoonstelling. 
Ook hier wilde Breton dat beeld en tekst elkaar ontmoeten, 
niet zozeer om samen te gaan, als wel om te ‘clashen’ en in 
die clash ‘le merveilleux’ een kans te gunnen. 
 Het surrealisme heeft de naam een hyperindividualisti-
sche kunststroming te zijn, maar de creatieve ‘vonk’ is er 
vaak sociaal, want aangestoken in en door incidentele ‘ren-
contres’. De ontmoeting van Breton en Soupault genereert 
een poëzie die het paradigma van het surrealisme, de écritu-
re automatique, wordt. De ‘ontmoeting’ van Breton, Aragon 
en Éluard levert de naam ‘surrealisme’ op. 
 De tentoonstelling biedt een cartografie van Bretons ont-
moetingen in 1926 en 1927: een artistiek netwerk van 
schilderijen, sculpturen, gedichten, cadavres exquis, objec-
ten, tekeningen, foto’s, brieven, postkaarten. In de zes klei-
ne museumzalen die de tentoonstelling inneemt, lopen 
Apollinaire, Picasso, Simone Kahn (Bretons echtgenote), 
Suzanne Muzard (zijn maîtresse van dat moment), Lise 
Deharme (die ongevoelig blijft voor zijn avances), Max Ernst, 
Benjamin Péret, Yves Tanguy en vele anderen elkaar tegen 

het lijf, met Breton en Nadja als gezien en ongezien centrum. 
De opstelling is niet meteen spectaculair te noemen, maar 
dat komt de helderheid van de tentoonstelling ten goede.
 Nadja, un itinéraire surréaliste laat trouwens de schaduw-
zijde van deze puur toevallige ontmoetingen zien. Nadja 
mag dan voor Breton de fee van het ‘merveilleux’ zijn, maar 
zij is ook een verwarde jonge vrouw die, kort na de negen 
dagen omgang met Breton, psychisch instort en achter de 
deuren van de psychiatrie verdwijnt. In januari 1941 zal 
ze daar in deplorabele omstandigheden sterven. Sporen van 
een latere – niet-artistieke – bekommernis om haar zijn er in 
Bretons oeuvre niet te vinden. Verwijzend naar de amour fou 
als een gestalte van de ‘hoofse liefde’ stelt Walter Benjamin 
in zijn essay over het surrealisme: ‘In de esoterische liefde is 
de Dame het minst essentiële.’ 
 De tentoonstelling laat een aantal van de recent boven 
water gekomen brieven van Nadja aan Breton zien. De bij 
momenten hulpeloze verliefdheid voor ‘André’ is aangrij-
pend. Wanneer die al snel plaatsmaakt voor een algehele 
mentale hulpeloosheid, is haar André in de verste verte niet 
meer te bespeuren. 
 Zoals zovele artistieke ‘-ismen’ uit die tijd, koesterde het 
surrealisme de pretentie niet alleen de kunst maar ook de 
wereld (politiek) te veranderen. Dit aspect blijft in de ten-
toonstelling onderbelicht. Zij thematiseert nauwelijks de 
tere plekken – het falen – van het surrealisme, ook niet in 
Nadja. Benjamin wees erop dat Breton met zijn ingevoeg-
de foto’s de sprong naar de werkelijkheid – lees: het surre-
ele – wilde versterken en daarin ‘een politieke in de plaats 
van een historische kijk’ liet prevaleren. Benjamin laat, in 
tegenstelling tot de tentoonstelling, wél zien dat een aantal 
foto’s aan die dimensie voorbijgaan en, samen met de bij-
gevoegde citaten uit de tekst, afglijden naar het niveau van 
illustraties, ‘precies zoals in de damesbladen van weleer’. 
 Op het moment dat de beweging haar revolutionaire poli-
tieke programma uitschreeuwt, is dit al een voorteken van 
haar falen. Aantonen dat met dit falen, zoals ik denk, het 
surrealisme toch niet haar zin verliest, viel buiten de moge-
lijkheden van deze expositie.  Marc De Kesel

p Nadja, un itinéraire surréaliste, tot 6 november, Musée des 
Beaux-Arts, Esplanade Marcel Duchamp, Rouen. Sylvain 
Amic & Alexandre Mare (red.), Nadja, un itinéraire surréa-
liste, Parijs, Gallimard/Réunion des Musées Métropolitains, 
2022, ISBN 9782072985928.

Documenta fifteen. Arnold Bode richtte de Documenta in 
1955 op om een beeld te bieden van hedendaagse kunst in 
een land dat tien jaar eerder Europa en de wereld in het ver-
derf  had gestort. Die ‘verlichte’ roeping leidde tot de ambi-
tie om aan de spits te staan van mondiale ontwikkelingen 

in de beeldende kunst. Voor de vijftiende editie stelde de 
Findungskommission (waar onder anderen Charles Esche en 
Philippe Pirot deel van uitmaken) het Indonesische collectief  
ruangrupa aan als curator. Dat collectief  ontstond in 2000, 
in de nasleep van de val van het Soeharto-regime. Het heeft 
een uitgesproken alternatieve agenda, gericht op een meer 
divers, minder eurocentrisch, meer maatschappelijk bewo-
gen idee van kunst. Actueler kan haast niet: ruangrupa ziet 
kunst en kunstenaars als een ‘ekosistem’ dat bijdraagt tot 
een beter leven. Daarom verbinden ze hun artistieke praktijk 
met een educatieve en activistische werking. 
 Zo’n ‘ekosistem’ kan volgens ruangrupa enkel tot stand 
komen door af  te stappen van ‘the old system of  doing 
things’: ‘overheidssubsidies, en/of  het systeem van de vrije 
markt, of  zelfs het biënnalecircuit, die alle drijven op com-
petitie, mondiale expansie, hebzucht en kapitalisme’, die 
kortom ‘exploitative and extractive’ zouden zijn. Documenta 
fifteen moet zo’n systeem voorafbeelden en vervolgens ook 
doen voortleven na de tentoonstelling. ‘Lumbung’, het 
Indonesische woord voor een collectief  beheerde voorraad-
schuur voor rijst, is de centrale metafoor. Het gaat erom 
samen de opbrengst van artistieke arbeid te beheren en uit 
te wisselen. 
 Die gedachte sluit aan bij stemmen die ook onder Europese 
en Amerikaanse kunstenaars steeds luider opgaan: men 
wil radicaal afstappen van het bestaande kunstsysteem, dat 
door zijn oriëntatie op ‘waarde’ (zowel financieel als kunst-
historisch) het kritische moment in de kunst monddood 
maakt. Zo’n activistisch, alternatief  klimaat blijkt, net als in 
de sixties, bijzonder vruchtbaar voor collectieven. Parallel 
daaraan ontstaat een kruisbestuiving met andere media en 
organisatievormen. Documenta 14 gaf  daar al blijk van en 
deze editie gaat een forse stap verder door het proces, niet 
het resultaat van de artistieke arbeid centraal te stellen. De 
slogan ‘Make friends, not art!’, die de inleiding tot het hand-
boek (niet: ‘catalogus’) bij de tentoonstelling besluit, spreekt 
boekdelen. 
 Praktisch komt het erop neer dat ruangrupa de organi-
satie achter de Documenta overhaalde om in de ‘lumbung’ 
te stappen, en vervolgens vele andere internationale, maar 
ook Kasselse collectieven uitnodigde om deel te worden van 
een ‘collectief  van collectieven’ dat als curator zou optre-
den, en vervolgens nog meer kunstenaars en collectieven 
uitnodigde, zodat deze editie een onoverzichtelijk aantal 
bijdragen telt. Niet onbelangrijk: de aanzienlijke middelen 
van de Documenta werden daarbij verdeeld over alle deel-
nemers. 
 Die strategie schiet zich echter meermaals in de voet door 
een al te naïef  geloof  in kunst als transparante communica-
tie. Het Fridericianum, het zwaartepunt van de Documenta, 
is een dieptepunt: het lijkt eerder een schoolopstelling. 
Dat schoolse begint al met de artistieke ingreep van Dan 

24 september — 6 november 2022

Catherine Lemblé 
Johan Tahon 

Bart Vandevijvere

zaterdag en zondag van 14 tot 18u of na afspraak

galerie 10a  |  zolderstraat 10a  |  8553 otegem

www.galerie10a.be  |  instagram       galerie10a
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 CKV — Centrum Kunstarchieven Vlaanderen 
Wapenstraat 32, 2000 Antwerpen +32 3 205 36 16

Het Centrum voor Kunstarchieven Vlaanderen (CKV) legt zich toe op de zorg voor beeldende kunstarchieven.  
De dienstverlening van het centrum richt zich op actoren uit het brede veld zoals kunstenaars en hun erven, 
 curatoren, kunstorganisaties, verzamelaars en stichtingen of nalatenschappen, critici, galeries en andere 
 kunstprofessionals en staat hen met raad en daad bij in het bewaren en ontsluiten van hun archief.

Vragen? Contacteer ons via de website ckv.muhka.be of stuur ons een mailtje via ckv@muhka.be
Volgen? Dat kan via onze nieuwsbrief, Instagram of Facebook @ckvcentrum
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C E L E B R A T I N G 
1 0  Y E A R S  O F 
D O C U M E N T A R Y 
P H O T O G R A P H Y

du 24 septembre 
au 18 décembre

van 24 september 
tot 18 december 2022

Regards 
de Femmes

Perjovschi: hij zwartte de kolommen van de inkomportiek 
met bordverf  en daarop schreef  hij dan, op het oog met 
wit krijt, stichtende leuzen en woordspelingen als ‘m-USE-
um’. Op de begane grond ridiculiseerde hij de logo’s van 
Documenta-sponsors – het ziet er infantiel uit. Een educa-
tief  programma voor kinderen beslaat de helft van de bega-
ne grond. In de andere helft bots je op kampementen waar 
kunstenaars met elkaar en het publiek van gedachten zou-
den kunnen wisselen. Op de eerste verdieping vind je infor-
matieve stands van onder andere The Black Archives, die 
het probleem ‘Zwarte Piet’ in Nederland onder de aandacht 
brengen.

 Als bezoeker voelde ik me niet geroepen om te kletsen 
met kunstenaars, die trouwens afwezig waren op de voor-
opening. De maatschappijkritische informatie overdondert 
en blijft oppervlakkig. Het format van deze tentoonstelling, 
die heel veel thema’s tegelijk aanstipt, leent zich gewoon-
weg niet tot diepgang. Het is informatie in een artistiek 
jasje, allerminst een ‘slijpsteen voor het denken’, zoals Bart 
Verschaffel kunst ooit omschreef.
 Her en der kiest de tentoonstelling zelfs voluit voor een 
opzet die eerder op sociaal-cultureel vormingswerk lijkt dan 
op kunst. In een klein parochiecentrum in de Weserstrasse 
bots je op de resultaten van een workshop georganiseerd door 

‘Ook_’, de geuzennaam die Reinaart Vanhoe zichzelf  aan-
meet. Kinderen en volwassenen uit precaire milieus druk-
ken er hun verhaal uit in schilderwerkjes. Het is ontroerend, 
maar toch ook pathetisch. Kunst wordt hier met creativiteit, 
expressie en ontvoogding verward. Het is een voorbeeld van 
de manier waarop deze Documenta alle kanten op schiet, 
zodat je sterk het gevoel krijgt dat er binnen de collectieve 
werking geen (scherpe) keuzes konden worden gemaakt.
 Meer dan eens spreekt er een bevoogdende geest uit de 
tentoonstelling. Die bespeur je bijvoorbeeld bij het werk van 
het Keniaanse Wajukuu Art Project in de Documenta Halle, 
naast het Fridericianum. De werken, zoals een bevreem-
dend bed van staalbanden of  een object gemaakt van botte 
messen, fascineren door hun brute materialiteit. Alleen is 
er dan ook een video waarin men de kunstenaars tot spre-
ken dwingt in een taalregister dat hun vreemd is. Ze moeten 
hun ‘bedoelingen’ uiten. Dat slaat het werk zelf  plat. 
 Doordat deze Documenta rond communicatie en infor-
matie draait, kunnen artistieke uitingen door de buitenwe-
reld makkelijker als ‘opinies’ gezien worden en als dusda-
nig bekritiseerd. De installatie van het collectief  Taring Padi 
op de Friedrichsplatz, vlak voor het Fridericianum, werd zo 
het mikpunt van een controverse rond antisemitisme, die 
al begon vóór de Documenta van start ging, doordat veel 
artistieke collectieven de BDS-protestbeweging ondersteu-
nen, gericht tegen de bezetting van Palestijnse gebieden. In 
Duitsland is die beweging in de Bondsdag als antisemitisch 
bestempeld. Met name één karikatuur in de installatie, van 
een orthodoxe Jood met een SS-hoedje op, was wel dege-
lijk antisemitisch te noemen. En dat in een land dat zich-
zelf  moeizaam schoonwaste van een inktzwart verleden. De 
stuntelige manier waarop het bestuur van Documenta die 
bom wilde ontmijnen, zonder Taring Padi daarin te betrek-
ken, maakte het alleen maar erger. Hier kwamen de gren-
zen van de ruimdenkendheid van de Documenta in beeld, 
en van het kunstsysteem in het algemeen.
 Dat is des te pijnlijker omdat juist de enorme doeken die 
Taring Padi ver buiten het centrum in Hallenbad Ost toont 
een hoogtepunt vormen van deze Documenta. In een viru-
lente, karikaturale beeldtaal, die herinnert aan Georg 
Grosz, vertolken en hekelen ze de uitwassen van het autori-
taire bewind in Indonesië. 
 Zo zijn er talloze werken die op een veel krachtiger manier 
dan het ‘handboek’ of  de poespas in het Fridericianum spre-
ken over wat kunst kan zijn in een andere, gevaarlijkere, 
precairdere context dan in het Westen. Op de Karlswiese 
duwt The Nest Collective je haast letterlijk met je neus op 
de smerige, vernederende handel in lompen, ten koste van 
Afrikaanse landen. De totaalinstallatie van het Haïtiaanse 
collectief  Atis Rezistans in de (ontwijde) St. Kunigundis-
kerk biedt onthutsende en ontregelende beelden van racis-
me en exclusie. In de kelder van het Hübner Areal, een 

Fridskul Common Library, Documenta fifteen, Kassel 2022,  
foto Victoria Tomaschko

Wajukuu Art Project, Wakija Kwetu, Documenta fifteen, Kassel, 2022, 
foto Nicolas Wefers

Taring Padi, 2022, Bara Solidaritas: Sekarang Mereka, Besok Kita /  
The Flame of  Solidarity: First they came for them, Documenta fifteen, 

Kassel, 2022, foto Frank Sperling
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verlaten pakhuis, brengt Amol K Patil bronzen, tekenin-
gen, films en installaties samen die tastbaar maken hoe het 
Indiase kastensysteem onder de huid van mensen kruipt. 
 De vraag is dus niet of  deze Documenta de moeite van een 
bezoek loont, want dat is zeker het geval, maar of  wel de 
juiste vraag is gesteld. Nu verstikt een discours over proces-
sen, uitwisseling, wereldwijde vriendschap (dat op de keper 
beschouwd westerse ideeën over kunst in de sixties recy-
cleert) de tentoonstelling. Men had ook kunnen nagaan 
wat kunst vandaag, in een met grote crises kampende, 
geglo baliseerde wereld, tot kunst maakt, en niet tot ver-
edelde communicatie of  glijmiddel tot een gesprek. Of  ook: 
hoe we kunnen spreken over een kunst die niet langer het 
speeltje is van een westers publiek zónder terug te grijpen 
op even westerse concepten als ‘communicatie’ en ‘goede 
bedoelingen’. Dat is pas een uitdaging. Pieter T’Jonck

p Documenta fifteen, tot 22 september op diverse locaties in 
Kassel.

Publicaties
Forms of  Persuasion. Art and the Corporate Image in 
the 1960s. Popart wordt gezien als een viering van de con-
sumptiemaatschappij, of  als impliciete kritiek daarop; het 
minimalisme daarentegen als een distantiëring van diezelf-
de maatschappij via zelfgekozen, esthetisch isolement. Voor 
zowel minimalisme als popart geldt echter dat de autono-
mie van de kunstenaar vooropstaat, zowel in contemporai-
ne bronnen als de recente historiografie. Alex Taylor laat 
in Forms of  Persuasion zien dat kunst in de jaren zestig veel 
nauwer dan gedacht verbonden was met maatschappelijke 
en vooral economische ontwikkelingen.
 Taylor beargumenteert aan de hand van acht casestu-
dies dat schijnbaar neutrale artistieke keuzes vaak direct of  
indirect bepaald werden door grote ondernemingen die in de 
jaren zestig veelvuldig optraden als opdrachtgever van kun-
stenaars, onder meer via het Art and Technology Program 
van het Los Angeles County Museum of  Art (LACMA). Wat 
meteen opvalt is dat popart juist minder vatbaar was voor 
inmenging omdat het de commerciële beeldtaal al zo expliciet 
omarmde. Bovendien zagen bedrijven zoals Campbell, Heinz 
en Coca-Cola de appropriatie van hun logo’s en producten 
niet als free publicity, maar als potentiële inbreuk op copy-
rights. Zij hielden samenwerkingen vaak af, op aanraden van 
juristen, reclamebureaus en communicatiespecialisten.
 Warhol klaagde dan ook dat zijn eerste Campbell-serie 
uit 1962 geen enkele reactie opriep bij het bedrijf: ‘Do you 
know that the Campbell Soup Co. has not sent me a single 
can of  soup?’ Toen het bedrijf  in 1964 een werk bij Warhol 

bestelde voor het afscheid van de voorzitter van de raad van 
bestuur, werd deze opdracht intern gecommuniceerd onder 
weglating van de naam van de kunstenaar; extern werd er 
geen ruchtbaarheid aan gegeven. En toen in 1966 Warhols 
werk op een papieren tas werd gedrukt vanwege een ten-
toonstelling in het Institute for Contemporary Art (ICA) 
in Boston, eisten juristen van Campbell dat daar direct een 
eind aan gemaakt werd.
 Bedrijven die wel expliciet waren in hun engagement 
met popartkunstenaars, zoals de Container Corporation 
of  America (CCA), dat verpakkingsmateriaal produceer-
de, bemoeiden zich, ondanks de met de mond beleden artis-
tieke vrijheid, toch vaak met het artistieke ‘product’. Uit 
James Rosenquists The Friction Disappears, in opdracht van 
CCA geschilderd voor de advertentieserie ‘Great Ideas of  
Western Man’, moest de kunstenaar bijvoorbeeld verwij-
zingen naar een New Yorks taxibedrijf  verwijderen. Warhol 
en Rosenquist gingen graag dit soort samenwerkingen aan; 
een kritische houding ten opzichte van de consumptiemaat-
schappij – en dus het bedrijfsleven – zoals beargumenteerd 
door Michael Lobel in James Rosenquist. Pop Art, Politics, and 
History in the 1960s (2009) lijkt moeilijk te rijmen met de 
hier beschreven dienstbaarheid aan de industrie.
 Minimalistische kunst bleek aantrekkelijker dan popart 
voor grote, internationaal opererende bedrijven als Chase 
Manhattan, Turmac, Italsider, U.S. Steel en Kaiser Steel. Dat 
deden ze onder meer door kunstwerken aan te kopen en via 
eigen tentoonstellingen te tonen aan een breder publiek. De 
staalbedrijven lieten dan weer kunstenaars met hun mate-
rialen en machines werken, ondersteund door hun arbei-
ders. Ook al zijn deze voorbeelden wel bekend, Taylor voegt 
een belangrijk aspect toe: niet alleen CEO’s en kunstenaars, 
maar ook marketing- en communicatiebureaus en (interi-
eur)architecten waren nauw betrokken bij de samenwer-
kingen. De impact op de publieke opinie en het effect op de 
klant was vaak het uitgangspunt. 
 Bij Chase Manhattan kwam het initiatief  om abstracte 
werken aan te kopen voor het nieuwe hoofdkantoor niet 
van CEO David Rockefeller, maar van Dorothy Miller van 
het MoMA. Samen met Alfred Barr, James Johnson Sweeney 
van het Guggenheim, Perry Rathbone van het Museum of  
Fine Arts in Boston en architect Gordon Bunshaft werd zij 
vervolgens verantwoordelijk voor het opbouwen van de 
Chase-collectie. Dit liep niet toevallig synchroon met een 
publiciteitsoffensief  van het bedrijf  waarin het zijn ouder-
wetse imago afschudde. Alle elementen die naar het klassie-
ke bankbedrijf  verwezen – rekenmachines, kassiers, loket-
ten – werden vervangen door abstracte kunstwerken met 
een warm kleurenpalet, in ruimtes die openheid en infor-
maliteit ademden. Werken als die van Rothko neutraliseer-
den bovendien mogelijke kritiek op het materialisme van 
de bancaire sector. Tezelfdertijd ontwierp designbureau 

Chermayeff  & Geismar een nieuw abstract logo voor Chase 
Manhattan: een kleurrijk ontwerp dat naadloos aansloot 
bij de abstracte kunst die in de kantoren werd opgehangen. 
 Staalfabrikanten als Italsider en Kaiser Steel nodigden 
internationale kunstenaars uit om in hun fabrieken wer-
ken te produceren. Ze dachten dat hun product zo extra 
cachet kreeg en marktaandeel zou winnen. Ze hoopten ook 
op een uitwisseling van ideeën tussen de kunstenaars en 
hun eigen werknemers. In veel gevallen leidde dat tot frus-
traties – door de sabotage van Serra’s experimenten door 
arbeiders van Kaiser Steel brak hij zijn ‘residency’ voortij-
dig af  – en in de loop van de jaren zestig lieten kunstenaars 
hun hoop op een dergelijke corporate ondersteuning varen. 
Dan was het initiatief  van U.S. Steel een stuk effectiever: de 
onderneming gaf  Picasso de opdracht om voor het in 1965 
door Skidmore, Owings & Merrill ontworpen Civic Center 
in Chicago een monumentaal beeld te maken. Het werd in 
Cor-Ten uitgevoerd – hetzelfde materiaal als waarmee het 
gebouw was bekleed –, een feit dat in de publiciteit breed 
werd uitgemeten, waarbij de naam van Picasso op de twee-
de plaats kwam. 
 Veel van de voorbeelden die Taylor uitwerkt in zijn boek 
zijn bekend – de financiering door Philip Morris van de ten-
toonstelling When Attitudes Become Form voorop, alhoe-
wel in Christian Rattemeyers recente analyse de rol van de 
sigarettenfabrikant nog steeds wordt geminimaliseerd ten 
faveure van curator Harald Szeemann. Veel kunstenaars 
wilden op dat moment niet weten hoe zij werden ingezet 
voor publicitaire doeleinden, en volgens Taylor is dat nog 

Interieur van Chase Manhattan Bank, vestiging 410 Park Avenue, 1959, 
met werk van Lawrence Calcagno, Earth Legend VI, 1959 

28/8- -25/9: Terra Incognita
Daphne van de Velde en Simone Albers

16/9 - 18/9: UNSEEN, Art Fair in Amsterdam
Daphne van de Velde, Louise te Poele, Miloushka Bokma

5/10 - 9/10: Art the Hague
Anne von Freyburg, Els van ‘t Klooster, Lon Godin, Nikki van Es, 
Suzanne Hartmans

16/10 - 13/11: Finalisten O-68 Award
Bas Ketelaars, Charlotte Koenen, Emanulele Dainotti

Art Gallery O-68
Oranjestraat 74, Velp, NL

+31 6 1259 4329
Tijdens expositie: do-zo: 15 -17

(en op afspraak)
www.gallery-o-68.com
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steeds het geval. In de kunstgeschiedenis is het dominan-
te narratief  daarom dat van radicale artistieke praktijken 
die kritisch stonden en staan tegenover een vercommerci-
aliserende maatschappij. Taylor oordeelt relatief  mild over 
de kunstenaars: hij meent dat Rosenquist, Rothko, Serra, 
Smith en anderen er ondanks de beperkingen in slaagden 
om werk van grote artistieke betekenis te vervaardigen. 
Ondertussen is hij wel uitermate kritisch over de bedrijven: 
hun invloed op de kunsten was en is verwerpelijk. 
 Taylors oproep tot verzet tegen de invloed van het bedrijfs-
leven op de kunsten is echter naïef. Volgens hem bestrijden 
recente acties, zoals Nan Goldins protest tegen de fami-
lie Sackler, slechts de uitwassen, niet de systematiek. Hans 
Haacke, en meer recentelijk de groep Liberate Tate zijn naar 
zijn mening effectiever. Ze maken gebruik van de ‘taal’ van 
de beeldende kunsten en becommentariëren van binnen-
uit de inmenging van multinationals. Maar hoeveel impact 
heeft Haackes project eigenlijk gehad op deze verstrengeling 
van kunst en grootkapitaal? En zijn kunstenaars hier alleen 
maar lijdend voorwerp? Het boek is geschreven vanuit het 
Amerikaanse perspectief, en dus ontbreekt het alternatief  
van overheidssubsidies. Waarbij toch ook de vraag kan wor-
den gesteld hoe zulke subsidies inhoudelijk sturen. Taylor 
zegt niets over privéverzamelaars zoals François-Henri 
Pinault, die een enorme impact hebben op de kunstwereld. 
 En wat is het alternatief? Kunstenaars zullen steeds nieu-
we manieren vinden om met beïnvloeding om te gaan. Voor 
het maken van kunst zijn nu eenmaal geld, materiaal en 
productiemiddelen nodig, en dat hebben bedrijven voorals-
nog in ruime mate voorhanden. Arnold A. Witte

p Alex J. Taylor, Forms of  Persuasion. Art and Corporate Image 
in the 1960s, Berkeley, University of  California Press, 2022, 
ISBN 9780520383562.

 
Postcapitalist Desire. Mark Fisher (1968-2017) schreef  
in zijn kritische, marxistische essays en commentaren, of  
‘blogs’, over postpunk en Hollywoodfilms, psychedelische 
drugs, Lacan en het thatcherisme – beschouwd in het licht 
van het Britse postfordisme. De originele manier waarop 
Fisher de popcultuur in verband bracht met verschillende, 
soms wat eclectisch verzamelde, theoretische perspectie-
ven maakte hem een ster in de wereld van de poptheorie. 
Cultuur- en popjournalist Simon Reynolds, die het voor-
woord schreef  bij k-punk (2018), zijn postuum bij Repeater 
gepubliceerde verzamelde teksten, noemde het lezen van 

zijn werk een verslavende roes en Fisher zelf  een cultfiguur 
– iets waar zijn zelfmoord, op 13 januari 2017, nog verder 
aan heeft bijgedragen. 
 Postcapitalist Desire, geredigeerd en ingeleid door Matt 
Colquhoun, verzamelt getranscribeerde opnames van 
Fishers laatste colleges aan het Goldsmiths College. Ze 
geven een inkijkje in de spontane en vaak aforistische wijze 
waarop Fisher klassieke cultuurtheoretische teksten toe-
gankelijk maakte voor zijn studenten. De colleges bevat-
ten tal van verrassende verwijzingen naar de alledaagse en 
populaire cultuur, zoals citaten uit Britse popliedjes (uit ver-
schillende decennia) en schijnbaar geïmproviseerde analy-
ses van obscure Hollywoodfilms. Fishers denken richt zich 
primair op het materiaal dat hij bespreekt, eerder dan op 
het ontwikkelen van een systematische theoretische posi-
tie. Zijn grootste verdienste is dat hij erin slaagde om het 
canonieke cultuurfilosofische discours tot een objectgerich-
te cultuurtheorie om te vormen, zonder daarbij perspec-
tief  of  richting te verliezen. Colquhouns inleiding geeft een 
gedetailleerd overzicht van de ontwikkelingen en reikwijdte 
van Fishers oeuvre. 
 De publicatie komt Fishers denken echter niet op alle 
niveaus ten goede. De directe transcriptie van de colleges, 
waarin regelmatig schuchtere grapjes voorbijkomen, en 
vele ‘yeahs’ and ‘you knows’, laat de behandelde stof  soms 
banaal ogen. Het college was ongetwijfeld goed opgezet en 
levendig, maar uiteindelijk wordt hier toch een gebruikelij-
ke onderwijssituatie gedocumenteerd. De fascinatie die het 
boek veronderstelt is vooral gebaseerd op het imago van 
Fisher, op de rauwe sfeer en de authentieke beweging van 
zijn denken, stem en houding, eerder dan op de inhoud van 
wat er verteld wordt. Het boek presenteert zich als een boot-
legversie van een liveperformance: nauwelijks geredigeerd, 
incompleet, maar met een suggestie van realness en nabij-
heid – toegewijd aan fans en verzamelaars. 
 Deze nadruk op authenticiteit, op de ‘niet-geredigeerde’, 
de ‘echte’ Fisher, toont samen met de keuze om diens laatste 
colleges te publiceren de forensische opzet van de publica-
tie, als een vorm van sporenonderzoek. Nog voor de vraag 
naar de inhoud überhaupt is gesteld, lijkt het boek een enig-
matische, achterliggende betekenis in de colleges te sugge-
reren in het licht van de gebeurtenis op 13 januari 2017. 
 Op 6 december 2016, ongeveer een maand voor zijn 
dood, vindt het laatste college in de reeks Postcapitalist 
Desire plaats, het vijfde van de oorspronkelijk geplande 
reeks van vijftien. Onwillekeurig rijst de vraag of  er voor-
tekenen zijn te ontdekken bij de keuze voor het onderwerp, 
in de wijze van denken, of  in de manier van interactie in de 
colleges. Fishers eerdere teksten handelen regelmatig over 
depressie (Ghosts of  my life, 2014) of  politieke hopeloosheid 
(Capitalist Realism, 2009) en lijken op verschillende manie-
ren vooruit te wijzen naar zijn latere zelfmoord. Is dit boek 
op de een of  andere manier een geheime betekenaar van 
Fishers beslissing om zijn leven te beëindigen? Ook op dit 
niveau draait het om een postume constructie van authen-
ticiteit en auteurschap – met name gericht op de mensen 
die deel uitmaakten van het milieu waarin Fisher werkte en 
waarin hij een verbindende en vormende rol heeft gespeeld.
 Inhoudelijk is het boek niet alleen onvolledig omdat 
slechts een derde van de bijeenkomsten heeft plaatsgevon-
den, maar ook omdat het niet verder gaat dan een direc-
te weergave van de spontane discussies en presentaties van 
de collegeteksten, met soms niet veel meer dan lange ketens 
van associaties en herhalingen van de relevante termen die 
uit de betreffende theoretische contexten naar voren komen. 
Met betrekking tot Lyotards Libidinal Economy (1974) staat 
er: ‘Yeah. I think it’s a bit like when Deleuze and Guattari 
talk about the body without organs.’ De theoretici die voor 
Fishers denken belangrijk zijn geweest, komen allemaal wel 

voorbij, maar slechts fragmentarisch en zonder dat er veel 
uitleg of  betekenis aan wordt gegeven. 
 De manier waarop Fisher de geselecteerde literatuur 
bespreekt is remixachtig. In elk college komen twee teksten 
aan bod: klassieke teksten uit de westerse marxistische tra-
ditie (Lukács, Marcuse) worden met recente discussies in 
verband gebracht en op die manier ‘geactualiseerd’. Door 
de lichte presentatie in alledaagse taal (dus weer: ‘yeah’, 
‘you know’, ‘yes!’, ‘OK’) wordt zelfs de enigmatische Lyotard 
onderhoudend. Zoals dat in werkcolleges vaak het geval is, 
bestaat het succes van een discussie er niet altijd in om een 
argument gestructureerd te herformuleren, maar gaat het 
er vooral om een gedeelde taal te ontwikkelen waarmee de 
theorie begrepen kan worden. Helaas is dat nog geen garan-
tie voor een goed boek. 
 De overkoepelende vraag waarmee de teksten benaderd 
worden, is bovendien weinig specifiek: het gaat om niets 
minder dan de mogelijkheid van collectieve vormen van 
handelen, van verlangen, luxe en plezier, die de basis kun-
nen vormen voor een postkapitalistische maatschappij. 
Bijzondere terminologische relevantie hebben daarbij de 
stellingen van Nick Srnicek en Alex Williams (‘#Accelerate: 
A Manifesto for Accelerationist Politics’) over techno-utopi-
sche perspectieven van automatisering en algemene luxe. 
Daarop volgt een discussie van Herbert Marcuses Eros and 
Civilization (1955), waarin de esthetische vorming van col-
lectieve verlangens centraal staat. Marcuses kritiek bena-
drukt dat een dergelijke collectiviteit door vervreemdende 
vormen van technologie en rationaliteit continu onmoge-
lijk wordt gemaakt. 
 De ambities van Fishers politieke discours zijn dus toren-
hoog: een collectieve ‘passie’ ontwikkelen waarin zelfs pro-
jecties van romantische liefde en persoonlijk geluk in het 
politieke veld terugkeren. Dit verlangen is ook regelmatig 
in de populaire cultuur terug te vinden. In de communis-
tische rockmuziek, van The Redskins tot The International 
Noise Conspiracy, is een belofte van nabijheid en collectieve 
versmelting welhaast programmatisch: ‘Let’s all share our 
dreams under a communist moon.’
 Postcapitalist Desire is in dat opzicht een heel persoonlijk 
boek: het laat een verlangen naar postkapitalistische vormen 
van solidariteit en collectiviteit zien. En daar is het bij Mark 
Fisher wellicht niet alleen in biografische zin misgegaan, 
maar ook theoretisch. Het stelt de lezer de verontrustende 
vraag in hoeverre ideeën van geluk, van luxe en uiteindelijk 
ook van liefde daadwerkelijk politiek en collectief  op te lossen 
zijn – in de nabije toekomst of  überhaupt.  Johan Hartle

p Mark Fisher, Postcapitalist Desire. The Final Lectures, 
redactie Matt Colquhoun, Londen, Repeater Books, 2021, 
ISBN 9781913462482.

Onthulling van sculptuur Picasso op Daley Plaza, Chicago, 15 augustus 1967

Een muurschildering op Goldsmiths ter nagedachtenis aan Mark Fisher, 
Courtesy Goldsmiths, University of  London

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

SOLAR FUTURES Marjan van Aubel | As Above, So Below   Ruchama Noorda | What speaks to us. Arjan van Helmond Renee 
Schuiten-Kniepstra, Eleonoor Jap Sam [eds.] | How To Make Sculpture Move Ruta Butkute & Emily Kocken 
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434 Jan Kempenaers Belgian Colonial Monuments 2 80 p 22 x 22 cm € 24.00 ISBN 9789464460278 2022

433 Jürgen Bergbauer Le Chiffonnier (The Rag-Picker) 372 p 21 x 28 cm € 40.00 ISBN 9789464460261 2022 

432 Marijke van Warmerdam Then, now, and then 64 p 25 x 27 cm € 25.00 ISBN 9789464460247 2022 

430 Pauline Julier Meadow 192 p 18 x 25 cm € 24.00 ISBN 9789464460216 2022 

429 Dana Lixenberg Polaroid 54/59/79 296 p + 12 p 24 x 30.5 cm € 49.00 ISBN 9789464460223 2022 

428 Géraldine Jeanjean  Rock-paper-roots 80 p 19 x 26 cm € 25.00 ISBN 9789464460186 2022

427 The Serving Library (ed.)  The Serving Library Annual 2022/23 (Meander) 176 p 21 x 29.7 cm € 30.00 ISBN 9789464460193 2022 

426 Olivier Goethals Play Sincerely! 336 p 16 x 24 cm € 35.00 ISBN 9789464460162  2022 

425 Roger Willems (ed.) Roma Publications #1–425 at Sitterwerk, St.Gallen  160 p 14 x 20 cm € 18.00  ISBN 9789464460179  2022

424 Ari Marcopoulos Upstream 240 p 20 x 28 cm € 35.00 ISBN 9789464460155  2022 

423  Jochen Lempert Paare / Pairs 112 p + insert 21 x 29 cm € 32.00 ISBN 9789464460148  2022

422 Nicolas Floc’h  Deep Sea 68 p 31 x 23 cm € 32.00 ISBN 9789464460124 2022
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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

Zig Zag Gallery
❑ Privé collectie van eigentijdse Poolse 
Schilders [tot 15/11] 

Antwerpen

Art gallery De Wael 15
❑ Mirror touch – Yves Velter [tot 09/10] 
❑ Blow-Up – Loes Koomen [15/10 tot 
13/11] 

Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
❑ Clair/Obscur – Renato Nicolodi [24/09 
tot 10/12] ❑ Zoran Music, Barbarigo 
invites Music [08/10 tot 04/02/2023]

Cockerillkaai
❑ The Long Hand – Sammy Baloji [tot 
07/05/2023] 

deSingel Internationale Kunstcampus
❑ Tafelzetting #3 – Sophia Holst [tot 
23/10] ❑ On Sculpture – Gabriel Chaile 
[25/09 tot 30/10] ❑ BWMSTR Label: 
StadsStalling, collectieve urban bicycle 
parking structures [14/10 tot 12/03/2023]

Eva Steynen.Deviation(s)
❑ Robert Soroko [29/09 tot 29/10] 
❑ Diane Bogaerts [10/11 tot 17/12] 

FotoMuseum (FoMu)
❑ Umbau – Aglaia Konrad [tot 15/01/2023] 
❑ Recaptioning Congo [tot 29/01/2023] 

FRED & FERRY
❑ Hot Spell – Manon van den Eeden [tot 
01/10] ❑ Ein bißchen Goethe, ein 
bißchen Bonaparte – Antoine Waterkeyn 
[tot 01/10] ❑ | A L E P H | – Maxime 
Brigou [15/10 tot 12/11] 

Galerie Annie Gentils
❑ Pale Burnt Lake – Sina Hensel & 
Hannah Mevis [tot 16/10] 

Keteleer Gallery
❑ Darling Neo-Nature – Luc Deleu & 
T.O.P. office [tot 15/10] ❑ Who’s talking 
to me? – Giacomo Montanelli [tot 15/10] 
❑ Joëlle Dubois [22/10 tot 26/11] 

Kunsthal Extra City
❑ Periphery – Meryem Bayram, CMMC, 
Maëlle Dufour, Mekhitar Garabedian, 
Geert Goiris, Imge Özbilge [tot 31/12] 
❑ Revolting Times – Jonathas de 
Andrade, Grada Kilomba, Silvia Martes, 
Eglė Budvytytė [tot 23/10] 

LLS Paleis
❑ Können Sie das bitte buchstabieren? 
– Marie-Sophie Beinke [tot 30/10] 

M HKA
❑ Superhost 2022. Where Should We 
Begin? – Falke Pisano [tot 15/01/2023] 
❑ Museum in Motion – Gordon 
Matta-Clark – Anne-Mie Van 
Kerckhoven, Jimmie Durham, Lili 
Dujourie, Walter Swennen... [tot 
08/01/2023] ❑ What’s Wrong With 
Ideology? Life and work at the Institute 
of Idle Curiosity for Elements of 
Seduction – Gaston Meskens [tot 02/10] 

Micheline Szwajcer
❑ Matt Mullican [tot 12/11] 

Middelheimmuseum
❑ Wet job – Camille Henrot [tot 16/10]

ModeMuseum Antwerpen (MoMu)
❑ Mirror Mirror – Mode & de Psyche 
[08/10 tot 26/02/2023] 

Otty Park
❑ If You Could Predict the Future, Would 
You Share Your Knowledge? – David 
Maroto [tot 22/10] ❑ NEO FLORA – 
Jelle Spruyt [28/10 tot 03/12] 

Stadspark
❑ Public Figure #3 – Mekhitar 
Garabedian [tot 07/05/2023] 

valerie_traan gallery
❑ Fundaments – Destroyers/Builders [tot 
01/10] ❑ Kajetan at Valerie Traan – 
Shila Khatami, Harry Leigh, Haleh 
Redjaian, Erich Reusch, Elisabeth Vary, 
Jan Wawrzyniak [08/10 tot 12/11] 

Zeno X Gallery
❑ Mark Manders [tot 15/10]  
❑ 40 YEARS Zeno X Gallery: the 
two-thousands [24/09 tot 12/11]  
❑ The Middle Distance – Paulo 
Monteiro [05/11 tot 17/12]  
❑ Jockum Nordström [05/11 tot 17/12] 

Asse

Galerie De Ziener
❑ Mario De Brabandere [25/09 tot 
30/10] ❑ Sjoerd Buisman [13/11 tot 18/12] 

Brugge

Biekorf Exporuimte
❑ Curiosity Killed The Cat (but 
satisfaction brought it back) – Alice 
Vanderschoot [tot 03/02/2023]

Hallen Belfort
❑ SANT2022. Jacqueline 
Vanlandschoot / geselecteerden van de 
tweejaarlijkse wedstrijd voor Brugse 
kunstenaars [tot 23/10]

Poortersloge
❑ Quartet – Alice Vanderschoot &  
15 kunstenaars [24/09 tot 06/11] 

Sint-Janshospitaal
❑ Underneath the Shade We Lay 
Grounded – Otobong Nkanga [tot 25/09] 
❑ Oog in oog met de Dood. Hugo van der 
Goes, oude meesters, nieuwe blikken 
[28/10 tot 05/02/2023]

Brussel

ARGOS centrum voor audiovisuele 
kunsten
❑ The 1970s : video and film pioneers in 
Belgium [24/09 tot 09/12] ❑ Alexander 
Kluge: Minutenfilme #5 [24/09 tot 09/12] 

Baronian
❑ Black Hole Sun – Xavier Mary [tot 
08/10] ❑ Uncontrolled Bodies – Toufan 
Hosseiny [tot 08/10] ❑ Au crépuscule 
des dieux – Jean Bedez [13/10 tot 26/11] 
❑ Yvan Salomone [13/10 tot 23/12] 

Beige
❑ The end of the ancient world – Oriol 
Vilanova [tot 29/10] 

Beursschouwburg
❑ Tashweesh Festival – Ghita Skali, 
Basma Alsharif, Golnesa Rezanezhad 
[28/09 tot 08/10] [12/10 tot 16/12]

Bibliotheca Wittockiana
❑ Voyages | Paysages. Christian 
Dotremont – Georges A. Bertrand [tot 
02/10] ❑ Henry Bauchau, onder de 
woorden, de beelden [tot 27/11] 

BOZAR
❑ Mies Van der Rohe Award 2022 [tot 
25/09] ❑ Even Odd – Milena Dopitová 
[tot 30/10] ❑ Alexandrië: vervlogen 
toekomsten [30/09 tot 08/01/2023] 
❑ Selfportrait/Autobiography: A work in 
progress (1998) – Chantal Akerman 
[06/10 tot 15/01/2023]  
❑ AgwA [12/10 tot 08/01/2023] 
❑ STARTS4Water [21/10 tot 04/12] 
❑ To the Moon – Laurie Anderson en 
Hsin-Chien Huang [15/11 tot 
08/01/2023]

CIVA Stichting
❑ Picturesque – Jules Buyssens, 
Architecte Paysagiste [30/09 tot 
12/02/2023] 

CLEARING
❑ Cruiser’s Creek – Adam Alessi  
[tot 22/10] ❑ To Consider Colour Like a 
Great Variety of Shades of the Same 
Colour – Koenraad Dedobbeleer  
[tot 22/10]

Design Museum Brussels
❑ Belgisch Design Belge [tot 30/10/2022] 
❑ Design en transformatie. Verhalen over 
Tsjechisch design 1990–2020 [tot 
08/01/2023] 

Etablissement d’en face projects
❑ Régis Jocteur Monrozier & Nancy 
Moreno [tot 16/10] 

Fondation A Stichting
❑ Regards de Femmes – Diane Arbus, 
Judith Joy Ross, Martha Rosler, Jo 
Ractliffe... [24/09 tot 18/12]

Fondation CAB
❑ On the Lookout – Ann Veronica 
Janssens, Luisa Mota, Pieter 
Vermeersch, Morgane Tschiember... [tot 
28/01/2023]

Fondation Thalie
❑ Warché – Lina Ghotmeh, Emilija 
Škarnulytė and Sara Ouhaddou [tot 03/12] 

Galerie Greta Meert
❑ Jeff Wall [tot 05/11]

Hopstreet
❑ Essentials 1972-2022 – Jan van 
Munster [tot 29/10]  
❑ Jonathan Callan [06/11 tot 23/12] 

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
❑ Blue Marble – Stéphanie Roland 
[07/10 tot 10/12]  
❑ Somatic Communism – Ève Gabriel 
Chabanon [07/10 tot 10/12]

Jan Mot
❑ Painted Ceiling and Floor – Andrea 
Büttner [tot 22/10] 

Joods Museum van België
❑ Why do you stand at the door – 
Nikolay Karabinovych [tot 23/10]  
❑ Arié Mandelbaum [tot 05/03/2023]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
❑ Een reis naar Algerije – Henri 
Evenepoel [tot 11/12/2022]  
❑ Onze verzameling in vraag [tot 
30/07/2023] ❑ Picasso & Abstraction 
[14/10 tot 12/02/2023] ❑ L’Amazone 
Érogène (Arc) – Prune Nourry [14/10 
tot 12/02/2023] ❑ Miradas de Mujeres 
– Isabelle de Borchgrave X Frida Kahlo 
[14/10 tot 12/02/2023]  
❑ Focus tentoonstelling: Jean-Pierre 
Ghysels [14/10 tot 22/02/2023]

La Loge
❑ In the Womb of the Glass Ship – 
Mathieu Kleyebe Abonnenc [tot 04/12] 

Maison des Arts
❑ Couleur / Lumière. Dix artistes 
exposent sur la thématique de la couleur 
et de la lumière – Greet Billet, Ann 
Veronica Janssens, Ariane Loze, Lieven 
De Boeck... [tot 06/11] 

Mendes Wood DM
❑ Thus to sleep is sweeter than to wake 
– Miranda Fengyuan Zhang [tot 08/10] 
❑ Slow Water – Seulgi Lee [tot 08/10] 

Parlamentarium van het Europees 
Parlement
❑ Imagine Ukraine – The Artist as a 
Witness – Sergey Bratkov, Nikita Kadan, 
Alevtina Kakhidze, Zhanna Kadyrova, 
Lesia Khomenko… [tot 30/09] 

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
❑ Double Exposition – Didier Vermeiren 
[tot 08/01/2023] ❑ Instrumental 
– Shimabuku [tot 08/01/2023] 

Xavier Hufkens
❑ Frank Walter’s Chessboard – Frank 
Walter [tot 22/10] ❑ New Paltz – Joe 
Bradley [tot 15/10] ❑ Luce buio – 
Giorgio Griffa [23/09 tot 05/11] 

Charleroi

Musée de la Photographie
❑ Lisette Model [24/09 tot 22/01/2023] 
❑ Mexico Solo – Ivan Alechine [24/09 
tot 22/01/2023] ❑ Paradise 
City – Sébastien Cuvelier [24/09 tot 
22/01/2023] ❑ En Attendant Saïgon – 
Joris Degas [24/09 tot 22/09/2023]

Deinze

Museum van Deinze en de Leiestreek 
(Mudel)
❑ 8e Biënnale van de Schilderkunst: 
Gamechangers & Eyeopeners [tot 02/10] 
❑ Leiestreek in woord en beeld [22/10 
tot 22/01/2023]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
❑ Antichambre: Shaked shocked (1989) 
– Liliane Vertessen [tot 02/10] 
❑ Wunderkammer – Hans Op de Beeck 
[tot 02/10] ❑ 8ste Biënnale van de 
Schilderkunst: ‘The ‘t’ is silent’ – 
gecureerd door Gabi Ngcobo en Oscar 
Murillo [tot 02/10] ❑ On Like Scenery 
– Magali Reus [30/10 tot 12/02/2023]

Museum Gust De Smet
❑ Hier, daar, elders – Portretten van een 
landschap / collectie MDD [tot 02/10] 

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst
❑ sweet zenith – Nika Schmitt [tot 
25/09] ❑ IKOB – Feministischer 
Kunstpreis 2022 [tot 25/09]  
❑ Une ligne (Eine Linie), 1954 – as part 
of the euregional exhibition ‘What The 
Flag?!’ – Vera Molnar [tot 27/11] 
❑ Redrawing the Lines – Matei 
Bejenaru, Irina Botea Bucan, Dani 
Ghercă [09/10 tot 08/01/2023]

Genk

C-mine
❑ Architecture for the People / een 
project van het Vitra Design Museum en 
de Wüstenrot Foundation i.s.m. de 
Vastushilpa Foundation – Balkrishna 
Doshi [tot 06/11] 

CIAP (C-mine)
❑ Mousinho Memory-Lab Pavilion – 
Erica Ferrari & Ana Catarina [tot 16/10] 
❑ Droomland – Marie Zolamian [tot 12/12] 

Gent

019
❑ Billboards – i.s.m. Design museum 
Gent (Drapstraat 2, Gent) – Boy 
Vereecken [tot 15/10] Julie Peeters 
[15/10 tot 15/12] ❑ Billboard Series 
i.s.m. artlead.net (Dok-Noord 5L, Gent) 
– Charline Tyberghein [tot 09/11]

AYNITL
❑ Aziz Becha [tot 02/10] 

Galerie S & H De Buck
❑ Mytho-Logics – Willy Vandendorpe-
Levi VVD [tot 01/10] 

Herbert Foundation
❑ Distance Extended / 1979-1997. Part 
II – Dan Graham, Mike Kelley, Martin 
Kippenberger, Michelangelo Pistoletto, 
Dieter Roth, Franz West, Heimo Zobernig 
[tot 04/06/2023] ❑ It is…, it isn’t… The 
Collection of Annick and Anton Herbert 
[vanaf 02/10]

Kiosk
❑ Morph Allure – Lisa Vlaemminck [tot 
27/11] ❑ Architectures – Richard 
Kaumba [08/10 tot 27/11] 

Kristof De Clercq Gallery
❑ Vicken Parsons [tot 09/10]

Kunsthal Gent
❑ Endless Exhibition [tot 31/01/2024] 
❑ We once where one – Femmy Otten 
[30/09 tot 18/12] ❑ Ghost Eat Mud – 
Pei-Hsuan Wang [30/09 tot 18/12]  
❑ De Nieuwe Organisatie – Ben 
Benaouisse [30/09 tot 29/01/2023] 
❑ Sheela’s Bar (a new bar for Kunsthal 
Gent) – Theo De Meyer & Olivier 
Goethals [30/09 tot 29/01/2023]

Museum Dr. Guislain
❑ Op losse schroeven. Over zenuwpezen, 
zwartkijkers en zielenknijpers [tot 
31/12/2022] ❑ Open Hart – Wim 
Opbrouck [tot 08/01/2023]  
❑ Mirror Mirror – Mode & de Psyche 
[08/10 tot 26/02/2023] 

Museum voor Schone Kunsten Gent
❑ De Pantoloog (danke Schön) – Patrick 
Van Caeckenbergh [tot 21/10/2022] 
❑ De collectie. Ontdek de 40 vernieuwde 
zalen [tot 31/12/2022]  
❑ Le peintre de Gand – Albert Baertsoen 
(1866-1922) [tot 27/11]

SMAK
❑ Broodthaerskabinet [tot 31/12/2022] 
❑ earth – N. Dash [tot 06/11]  
❑ Marc De Cock: Een denkbeeldig 
portret in kunstwerken. Uit de Collectie 
Matthys-Colle & S.M.A.K. [tot 
30/04/2023] ❑ Philippe Van Snick 
[22/10 tot 05/03/2023]

Tatjana Pieters
❑ the Crawling Space – Charles 
Degeyter [tot 23/10] ❑ Oh the Ripe Air! 
– M. Alphonse Dessauvage [tot 23/10] 
❑ The Labyrinth – Anneke Eussen / 
Takunda Regis Billiat & Julio Rizhi 
[30/10 tot 11/12] 

VANDENHOVE Centrum voor 
Architectuur en Kunst / UGent
❑ mijn, mijn werk – Paul De Vylder 
(1942-2022) [tot 01/10] ❑ Round About 
or Inside – Steve Van den Bosch, Valérie 
Mannaerts, Elizabeth Djakurrurr, Sarah 
Oppenheimer, Philip Metten, Archie 
Moore... [14/10 tot 12/11]

Grimbergen

Prinsenbos
❑ Under a Cloud I: Yawning stones, 
2021 – Michel François & Douglas 
Eynon [tot 09/10/2022] 

Hasselt

Cultuurcentrum Hasselt
❑ Malou Swinnen [tot 13/11] 
❑ Borderline – Paul D’Haese [tot 13/11] 
❑ knst. Hasselt – Fotokunst [tot 13/11]

Modemuseum Hasselt
❑ DressUndress. Vanwaar die fascinatie 
voor naakt in fashion? [tot 20/11]  
❑ Pol Vogels [tot 25/09] 

Z33
❑ Elias Ghekiere – In collaboration with 
Atelier VONK [02/10 tot 04/12] 
❑ Fitting in – Marwan Bassiouni, Ines 
Alpha, Woman Cave Collective: Léticia 
Chanliau & Chloé Macary-Carney... 
[02/10 tot 06/02/2023]  
❑ Composite Presence – Bovenbouw 
Architectuur [02/10 tot 12/02/2023]

Herzele

wals
❑ Henk Delabie, Wannes Lecompte, 
Denitsa Todorova, Stefaan Vermuyten 
[08/10 tot 30/10] 

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – CID
❑ At the coalface! Design in a 
post-carbon age [25/09 tot 08/01/2023] 

MAC’s – Grand-Hornu
❑ Les Fabriques du cœur et leur usage 
[23/10 tot 26/02/2023] ❑ Les Fabriques 
du cœur et leur usage [23/10 tot 
26/02/2023]

Kasterlee

Frans Masereel Centrum
❑ Лук Бук (Look Book) – Slavs and 
Tatars [tot 02/10]

Kemzeke

Verbeke Foundation
❑ Jubileumtentoonstelling ter ere van 
het 15-jarig bestaan van de Verbeke 
Foundation. Werken uit de eigen collectie / 
Nieuwe monumentale werken in de tuin / 
1000 pagina’s tellend boek [tot 12/06/2023] 

❑ Projecten – Marijke De Belie, Paul 
Panhuysen [14/11 tot 03/04]

Knokke

Baronian (Knokke)
❑ Dying Butterfly – Matthew Porter 
[29/10 tot 23/12] 

Cultuurcentrum Scharpoord
❑ Cosmopolitan Renaissance – Koen 
Vanmechelen [29/10 tot 15/01/2023] 

Kortrijk

Be-Part Kortrijk
❑ Koloniale monumenten in België – Jan 
Kempenaers [01/10 tot 11/12] 

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
❑ Oeuvres gravées – Pol Bury [29/10 tot 
12/03/2023] 

Leuven

M Leuven
❑ M-collectie. Alles voor de vorm [tot 
31/03/2024] ❑ Collectie: De Zeven 
Sacramenten [tot 31/12/2022] 
❑ Collectie: Bewogen [tot 31/03/2024] 
❑ Collectie: Neem je Tijd [tot 
31/03/2024] ❑ Museum in beweging 
– Nieuwe aanwinsten: Mater Dolorosa & 
De Man van Smarten / Bruikleen: De 
Ontmoeting van Abraham en Melchisedek 
– Dieric Bouts, Albrecht Bouts [tot 
31/03/2024] ❑ Collectiepresentatie: 
Maria Lactans [tot 31/03/2024] 
❑ Naufus Ramírez-Figueroa [tot 30/10] 
❑ Kato Six [14/10 tot 26/02/2023] 
❑ Albast i.s.m. het Musée du Louvre 
[14/10 tot 26/02/2023]

Manhattan (Studio STUK)
❑ Life’s a beach – Charles Atlas [26/09 
tot 02/10] ❑ Patrick – Luke Fowler 
[04/10 tot 09/10] ❑ La mano que canta 
– Alex Reynolds & Alma Söderberg 
[12/10 tot 16/10] ❑ Deux Soeurs (Qui 
Ne Sont Pas Soeurs) – Beatrice Gibson 
[18/10 tot 23/10] ❑ Limbé – Mathieu 
Kleyebe Abonnenc [25/10 tot 30/10] 
❑ Dream Diver – Jonas Bang [01/11 tot 
06/11] ❑ Undercurrent 528 – Evan 
Ifekoya [09/11 tot 12/11]

Sint-Pieterskerk
❑ Tussen Hemel en Aarde. ‘Het Laatste 
Avondmaal’ en ‘De Marteling van de 
Heilige Erasmus’ – Dieric Bouts 
(1410-1475) [tot 07/03/2023]

Liège

Centre Culturel Les Chiroux
❑ Now You See Me Moria [tot 15/10] 
❑ Qu’est-ce qu’un livre ? Une surprise ! 
[29/10/2022 tot 21/01/2023] 

Espace 251 Nord
❑ Inside India – Shine Shivan, Jangarh 
Singh Shyam, Tantra Paintings, Mayur 
and Tushar Vayeda, T. Venkanna, Acharya 
Vyakul [tot 29/10] 

Galerie Satellite
❑ Ne jugez pas un livre à sa couverture 
– Kelvin Konadu [tot 20/11]

La Boverie
❑ Collectionneuses Rothschild [21/10 tot 
26/02/2023] 

Lovenjoel

Whitehouse Gallery
❑ Brecht Heytens [tot 23/10]  
❑ A light’s narrative – Stefan Serneels / 
Ara Mendez Murillo [tot 23/10]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
❑ Kom door het venster kijken. Roger 
Raveel in de jaren 1970 en 1980 [tot 
06/11/2022] ❑ 8e Biënnale van de 
Schilderkunst: Scribble, dabble, splatter, 
smear / Gastcurator: Vaast Colson  [tot 
02/10] ❑ Time Without Future – 
Narcisse Tordoir [23/10 tot 05/03/2023]

Mechelen

De Garage, ruimte voor actuele kunst
❑ Navigating Turbulence ‘On a Horse 
with No Name’ – Hilde Overbergh [30/09 
tot 30/12] 

Galerie Transit
❑ Looking for Simurgh – Mehdi-Georges 
Lahlou [tot 30/10] ❑ Swinging Mirrors 
– Luc Dondeyne [06/11 tot 11/12] 

Merksem

cc Merksem
❑ kunstINgang #21 – Soetkin Verslype 
[22/09 tot 22/12] 

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
❑ L’essence des choses passées et 
présentes – Joan Miró [08/10 tot 
08/01/2023] 

Namur

Le Delta
❑ The Circus We Are [tot 25/09] 
❑ Palestinian Workers – Véronique 
Vercheval [tot 06/10]  
❑ Maëlle Dufour & Jean-Michel 
François [22/10 tot 08/01/2023] 

Musée Félicien Rops
❑ The Circus We Are [tot 25/09] ❑ Les 
Portes d’or. Charles Doudelet (1861-1938) 
et le symbolisme [22/10 tot 05/03/2023]

Ninove

garage neven
❑ Bram Van Stappen [01/10 tot 02/10] 

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
❑ Enter 14: Primordial Earth – Léonard 
Pongo [tot 13/11] ❑ Joris Ghekiere 
(1955-2016). Reizen op papier [tot 27/11] 

kunstINgang #21
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Otegem

Galerie 10a
❑ Sea of Teeth – Catherine Lemblé, 
Johan Tahon, Bart Vandevijvere [24/09 
tot 06/11] 

Sint-Amands

Emile Verhaerenmuseum
❑ Verstilde levens – Jacques Vilet [tot 
27/11] 

Sint-Niklaas

CC Sint-Niklaas / SteM Zwijgershoek
❑ There-is-no-planet-B [08/10 tot 27/11]

Strombeek-Bever

Kunsthal CC Strombeek
❑ They The Them Are We, Speak Like 
You Talk – Nástio Mosquito [30/09 tot 
30/10] ❑ Rachel Rose [14/10 tot 14/12] 
❑ Enough Room for Space (ERforS): 
Performing Objects – Guy Woueté, Alice 
De Mont, Sarah van Lamsweerde, 
Marjolijn Dijkman... [14/10 tot 14/12]

Tervuren

Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika
❑ Europa, Oxalá – work of twenty-one 
European artists and intellectuals whose 
families came from former colonies 
[06/10 tot 05/03/2023]

Turnhout

De Warande
❑ Oude wijn/Nieuwe zakken – Jubileum-
tentoonstelling [tot 29/01/2023] 

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
❑ Kabinet van de Conservator // Studio 
of the Artist – Johan van Geluwe // Hans 
Demeulenaere [23/10 tot 27/11] 
❑ Sunkissed by the moon – Shirley 
Villavicencio Pizango [23/10 tot 
29/01/2023] 

Watou

Hilde Vandaele Gallery
❑ Conrad Willems [23/10 tot 20/11] 
❑ Emergent nodigt uit – Herman 
Bellaert, Paul Bourgeois [30/10 tot 
08/01/2023]

Welle

Galerie EL
❑ Peel – Hedwig Brouckaert [04/09 tot 
02/10] ❑ Folded seven times – Frank 
Depoorter [16/10 tot 06/11] 

Duitsland
Aachen

Kunsthaus NRW Kornelimünster
❑ Sammlung mit losen Enden: 
aufbrechen [tot 05/03/2023]  
❑ Garten der Fragmente [tot 13/11] 
❑ screen time – digitale wirklichkeiten 
[01/10 tot 06/03/2023] 

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
❑ reboot: responsiveness Event and 
Performance Project [tot 30/09]  
❑ Bad Words – Keren Cytter [tot 25/09] 
❑ Die Sein: Para Psychics – Kerstin 
Brätsch [24/09 tot 05/02/2023]  
❑ Ya Estamos Aquí – Belkis Ayón [22/10 
tot 26/02/2023]

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
❑ Let your ( ) do the talking – Franca 
Scholz, Richie Culver, Thomas 
Hirschhorn, Barbara Kapusta... [tot 
30/10] ❑ TWODO – Kate Davis [06/11 
tot 04/12] 

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
❑ The Painters of the Sacred Heart – 
Henri Rousseau, Camille Bombois, André 
Bauchant, Louis Vivin, Séraphine Louis 
[tot 20/11]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
❑ Nature and State – Olga Chernysheva, 
Kavachi, Christoph Schäfer, Silvina Der 
Meguerditchian... [tot 16/10]

Berlin

Alte Nationalgalerie
❑ Mein Liebermann. Eine Hommage 
zum 175. Geburtstag – Max Liebermann 
[tot 13/11]

Berlinische Galerie
❑ Conrad Felixmüller. Works from the 
Wilke Collection in the Permanent 
Exhibition [tot 26/09]  
❑ Town and Country and Dogs. 
Photographs 1966–2010 – Sibylle 
Bergemann (1941–2010) [tot 10/10] 
❑ InterPlay – Tabea Blumenschein, 
Ulrike Ottinger [tot 31/10]  
❑ IBB Video Space – Pallavi Paul [tot 
17/10] ❑ Embracing Modernism. Big 
names from the Stadtmuseum Berlin 
[07/10 tot 21/11/2026]  
❑ Paint it all! Recent painting from 
Berlin [12/10 tot 06/02/2023]  
❑ Magyar Modern. Hungarian Art in 
Berlin 1910–1933 [04/11 tot 
06/02/2023] 

DAAD Galerie
❑ No Flag in the Sun – Dolores Zinny 
and Juan Maidagan [tot 25/09]

Gemäldegalerie
❑ Donatello. Inventor of the Renaissance 
– Donatello [tot 08/01/2023]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
❑ Under Construction. New Acquisitions 
for the Nationalgalerie’s Collection [tot 
15/01/2023] ❑ New presentation of the 
collection: Balance [tot 09/10] 
❑ Nothing left to be – Cameron Clayborn 
[tot 22/01/2023]

Haus der Kulturen der Welt
❑ Earth Indices. Processing the 
Anthropocene. An exhibition by Giulia 
Bruno and Armin Linke [tot 17/10]

KINDL – Zentrum für zeitgenössische 
Kunst
❑ Forming Communities: Berliner Wege 
[tot 05/02/2023] ❑ Turtleneck 
Phantasies – Gernot Wieland [tot 
26/02/2023] ❑ No Simple Way Out – 
Rémy Markowitsch [tot 26/02/2023] 
❑ all of a quiver – Mona Hatoum [tot 
14/05/2023] 

Kunsthaus Dahlem
❑ Art after the Shoah. Wolf Vostell in 
dialogue with Boris Lurie [tot 30/10] 

KW Berlin
❑ A Year with... BLESS N°72 BLESSlet 
[tot 22/12] ❑ sync – Lydia Ourahmane 
[01/10 tot 02/10] ❑ Early Works – 
Michel Majerus [22/10/2022 tot 
15/01/2023] ❑ The Unhomely – Atiéna 
R. Kilfa [22/10/2022 tot 15/01/2023] 
❑ Another World [22/10/2022 tot 
15/01/2023] 

Martin-Gropius-Bau
❑ Louise Bourgeois: The Woven Child 
[tot 23/10] ❑ YOYI! Care, Repair, Heal 
[tot 15/01/2023] ❑ Ellen Gallagher 
[11/11 tot 16/04/2023]

Neue Nationalgalerie
❑ The Art of Society 1900–1945: The 
Nationalgalerie Collection [tot 
02/07/2023] ❑ The Neue 
Nationalgalerie. Its Architect and Its 
Building History [tot 02/07/2023] 
❑ Sascha Wiederhold (1904–1962). 
Rediscovery of a Forgotten Artist [tot 
08/01/2023] ❑ Stop, Repair, Prepare: 
Variations on “Ode to Joy” for a 
Prepared Piano – Allora & Calzadilla 
[01/10 tot 30/10]

Neuer Berliner Kunstverein
❑ Mona Hatoum [tot 13/11]  
❑ n.b.k. Billboard – Gülsün Karamustafa 
[tot 26/02/2023] ❑ n.b.k. Facade – 
Haris Epaminonda [tot 31/08/2023] 
❑ The Pulp of Things – Aristide Antonas 
[tot 11/11] 

Schinkel Pavillon
❑ Fake-Estate – Anna Uddenberg [tot 
31/12] ❑ Jon Rafman [tot 31/12] 

Tchoban Foundation Museum für 
Architekturzeichnung
❑ The Classical Orders: Myth, Meaning 
and Beauty in the Drawings of Sir John 
Soane (1753–1837) [22/09 tot 
15/01/2023]

Bielefeld

Kunsthalle Bielefeld
❑ Dem Wasser Folgen (Prolog) – 
Katinka Bock [tot 03/10/2022]  
❑ Dem Wasser Folgen – Lovis Corinth, 
Max Ernst, Roni Horn, Hiroshi 
Sugimoto... [tot 16/10] ❑ miteinander 
gegenüber #5 – Kunstfigur verkörpert – 
Oskar Schlemmer / | TANZ Bielefeld: 
Carla Bossoms i Barra and Noriko 
Nishidate [tot 16/10] ❑ Dark Matter 
– Thomas Ruff, James Welling [05/11 tot 
05/03/2023] ❑ miteinander gegenüber 
#6 [05/11 tot 05/03/2023] 

Kunstverein Bielefeld
❑ Decomposition Evaluation – SoiL 
Thornton [tot 30/10] 

Bonn

Bonner Kunstverein
❑ Peter Mertes Stipend: Primordial 
Soup – Ellen Yeon Kim [tot 30/10]  
❑ In The Shadows of Tall Necessities 
– Megan Plunkett, Gianna 
Surangkanjanajai, Annika Eriksson, 
Graham Lambkin... [tot 18/12] 

Bundeskunsthalle Bonn
❑ Simone de Beauvoir and ‘The Second 
Sex’ [tot 16/10] ❑ Identity not Proven 
– New acquisitions in the federal 
collection [tot 03/10]  
❑ The Curve – Bettina Pousttchi [tot 
29/10] ❑ Opera Is Dead – Long Live 
Opera! [30/09 tot 05/02/2023] 
❑ Ridiculously Yours! Art, Awkwardness 
and Enthusiasm [11/11 tot 10/04/2023]

Kunstmuseum Bonn
❑ Space for Imaginative Actions. New 
Presentation of the Collection [tot 
31/01/2024] ❑ Deutscher Kaviar. Die 
fotografische Sammlung [tot 16/10] 
❑ Max Ernst and Nature as an Invention 
[13/10 tot 22/01/2023]

Bremen

GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
❑ publics&publishings How to: … [24/09 
tot 18/12]

Kunsthalle Bremen
❑ Remix. Selections from the Collection 
of Contemporary Art [tot 13/11]  
❑ Who was Milli? An Intervention by 
Natasha A. Kelly [tot 30/04/2023] 
❑ The Naked Truth. The Male Nude on 
Paper – Agostino Carracci, Albrecht 
Dürer, Rembrandt van Rijn, Paul Cézanne, 
Paula Modersohn-Becker... [tot 06/11] 
❑ Prize of the Böttcherstrasse [tot 30/10]

Duisburg

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
❑ FULL HOUSE – Art from the Ströher 
Collection – Balkenhol, Dienst, Florschuetz, 
Höfer, Immendorff, Rissa, Sieverding [tot 
09/10] ❑ Because I am human – Martin 
Assig [04/11 tot 05/03/2023] 

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
❑ Vera Molnar [tot 06/11] ❑ Günther-
Peill-Stiftung – Kerstin Brätsch, Alexis 
Gautier, Britta Thie [25/09 tot 08/01/2023]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ Der Mucha – An Initial Suspicion – 
Reinhard Mucha [tot 22/01/2023] 

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
❑ “Lines and Lines” – Traces of a 
Collaboration – Sol LeWitt and Konrad 
Fischer [tot 31/12/2022] ❑ Shifting 
Dialogues. Photography from The 
Walther Collection [tot 25/09] 

KAI 10 Raum für Kunst
❑ Landscapes of Labour – Melanie 
Gilligan, Allan Sekula, Simon Denny, 
LaToya ruby frazier... [tot 08/01/2023] 

KIT – Kunst im Tunnel
❑ Down The Rabbit Hole – Philipp 
Baumann, Pia Litzenberger, Christoph 
Görke, Karoline Schultz, Emil Walde... 
[08/10 tot 15/01/2023]

Kunsthalle Düsseldorf
❑ Mur Brut 24: Catch me off guard – 
Janis Löhrer [tot 25/09]  
❑ Martha Jungwirth [tot 20/11] 

Museum Kunst Palast
❑ Christo and Jeanne-Claude. Paris. 
New York. Crossing Borders – Christo 
und Jeanne-Claude / Arman, Niki de 
Saint Phalle, Jean Dubuffet, Lucio 
Fontana, Yves Klein [tot 22/01/2023]  
❑ Evelyn Richter [22/09 tot 08/01/2023]

Essen

Museum Folkwang
❑ New Worlds. Discovering the 
Collection [tot 30/12/2022] ❑ “Even the 
expert marvels!” Works from the Olbricht 
Collection [tot 15/01/2023] 
❑ Expressionists at Folkwang. Discovered 
– Defamed – Celebrated [tot 08/01/2023] 
❑ Image Captial – Estelle Blaschke & 
Armin Linke [tot 11/12] ❑ 6 ½ Weeks 
– What is depicted here? – Asortymentna 
Kimnata [tot 30/10] 

Frankfurt am Main

Frankfurter Kunstverein
❑ Where will we go from here? Twelve 
Art Stories Told from Spain – Momu & No 
Es, Petrit Halilaj, María Alcaide, Regina 
de Miguel... [14/10 tot 29/01/2023] 

Museum für Moderne Kunst MMK
❑ Marcel Duchamp [tot 03/10] 
❑ Stéphane Mandelbaum [tot 30/10] 

Portikus
❑ Diversion – Asad Raza [tot 25/09] 
❑ HOW(EVER) – Portikus Art Book 
Festival [20/10 tot 23/10] ❑ Ximena 
Garrido-Lecca [12/11 tot 12/02/2023] 

Schirn Kunsthalle Frankfurt
❑ Aernout Mik [tot 03/10] ❑ Chagall 
– World in Turmoil [04/11 tot 19/02/2023] 

Städel Museum
❑ Self Determined. The Painter Ottilie 
W. Roederstein [tot 16/10]  
❑ Before Dürer [28/09 tot 22/01/2023] 
❑ Michael Müller [14/10 tot 19/02/2023]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
❑ Preprogrammes – Dan Walwin [tot 30/10] 

Hamburg

Deichtorhallen
❑ outdoor exhibition – Anastasia 
Taylor-Lind [tot 31/10] ❑ The New 
Abnormal. A cooperation with Odesa 
Photo Days [tot 06/11] ❑ working grants 
for visual art from the city of hamburg 
2020/2021 [24/09 tot 06/11]  
❑ In the Heart of Another Country. The 
Diasporic Imagination in the Sharjah Art 
Foundation [28/10 tot 12/03/2023]

Hamburger Kunsthalle
❑ Eight Centuries of Art. The Permanent 
Collection of the Hamburger Kunsthalle 
[tot 31/12/2023] ❑ Making History. Hans 
Makart and the Salon Painting of the 19th 
Century [tot 31/12/2023] ❑ On Hybrid 
Creatures. Sculpture in Modernism [tot 
31/07/2023] ❑ Impressionism. 
Franco-German Encounters [tot 
31/12/2023] ❑ Collection – something 
new, something old, something desired [tot 
18/02/2024] ❑ Viermalvier / Fourtimes-
four – Josef Albers, Imi Knoebel, Sigmar 
Polke, Roni Horn... [tot 31/10] ❑ Breathing 
– Francisco de Goya, Caspar David Friedrich, 
Jenny Holzer, Nina Canell, Forensic 
Architecture... [30/09 tot 15/01/2023]

Kunsthaus Hamburg
❑ Sand !Hū Sand – Garth Erasmus, Ruth 
May, Nesindano Xhoes Namise, Peter 
Thiessen [tot 02/10]  
❑ Leyla Yenirce [15/10 tot 04/12]

Kunstverein in Hamburg
❑ Flint is Family, Act III – LaToya Ruby 
Frazier [tot 02/10] ❑ Mirror of Desire 
– Bruce & Norman Yonemoto [tot 02/10] 
❑ Flying Foxes – Cory Arcangel [12/11 
tot 29/01/2023] ❑ Data Streaming – 
Michel Majerus [12/11 tot 12/02/2023]

Hannover

Kestner Gesellschaft
❑ A Fragment of Eden. A Project within 
Open Worlds [tot 30/09]  
❑ Untitled – Shilpa Gupta [tot 25/09] 
❑ That other world, the world of the 
teapot. tenderness, a model [tot 25/09] 
❑ Sleeping Throat, Bitter Thirst – Joanna 
Piotrowska [tot 25/09]  
❑ Bañistas – Diango Hernández [tot 
25/05/2023] ❑ A Fragment of Eden – 
Malte Taffner [tot 22/01/2023]  
❑ There and Back Again / Theatrum 
Mundi – Paula Rego [30/10 tot 
29/01/2023] ❑ Remember The First Time 
You Saw Your Name – Marinella Senatore 
[30/10 tot 29/01/2023]  
❑ To All My Roaring Bodies, the Seeds 
and the Mountains – Lucila Pacheco 
Dehne [30/10 tot 29/01/2023]

Kunstverein Hannover
❑ Preis des Kunstvereins Hannover – 
Sven-Julien Kanclerski, Luise Marchand, 
Till Wittwer [tot 09/10]  
❑ Yuri Ancarani [04/11 tot 08/01/2023]

Sprengel Museum Hannover
❑ Elementarteile. Grundbausteine des 
Sprengel Museum Hannover und seiner 
Kunst [tot 31/12/2024] ❑ Vom Beginnen 
– 50 Jahre Spectrum Photogalerie [tot 
08/01/2023] ❑ Vonovia Award für 
Fotografie. Zuhause no.5 [tot 
08/01/2023] ❑ Michel Majerus zum 20. 
Todestag [tot 08/01/2023] ❑ Dirk 
Dietrich Hennig. Die Sammlung Rudolf 
[tot 30/10] ❑ Kurt Schwitters-Preis der 
Niedersächsischen Sparkassenstiftung: 
Breach – Phyllida Barlow [15/10 tot 
19/03/2023] ❑ Körper in Gesellschaft 
[08/11 tot 12/02/2023]

Karlsruhe

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
❑ Between Order and Entropy. Works 
1978–2022 – John Sanborn [tot 30/10] 
❑ Lazy Clouds – Soun-Gui Kim [tot 
05/02/2023] ❑ Talking Heads. Digitally 
enhanced photography – Katharina John 
[29/09 tot 06/11] ❑ Walter Giers. 
Electronic Art [15/10 tot 16/04/2023] 
❑ Then, now, and then – Marijke van 
Warmerdam [29/10 tot 05/02/2023]

Kiel

Kunsthalle zu Kiel
❑ ÜberLeben – Die Dreigroschenoper 
und die Kunst ihrer Zeit [tot 23/10] 
❑ 1+1=3. The Art Worlds of Mary 
Bauermeister [08/10/2022 tot 
05/03/2023] 

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
❑ Schatzhaus & Labor. 25 Jahre 
Museum Kurhaus Kleve [tot 20/11]  
❑ 49 Aktenordner. Richard Long & das 
Ausstellen von Ausstellungen [tot 20/11]

Köln

Kölnischer Kunstverein
❑ Cavapool – John Russell [tot 16/10] 
❑ Nervous System – José Montealegre 
[tot 16/10] 

Museum Ludwig
❑ Schultze Projects#3 – Minerva Cuevas 
[tot 30/11/2023]  
❑ Kolkata – Raghubir Singh [tot 06/11] 
❑ Green Modernism: The New View of 
Plants [tot 22/01/2023]  
❑ HERE AND NOW at Museum Ludwig: 
Anticolonial Interventions – Daniela 
Ortiz, Paula Baeza Pailamilla, Paloma 
Ayala, Pável Aguilar [10/10 tot 
05/02/2023]

SK Stiftung Kultur
❑ Jahrestage. Geschichten aus der 
Geschichte des Tanzes [tot 26/02/2023] 
❑ Photographische Konzepte und 
Kostbarkeiten – Sammlungspräsentation 
Teil 2 – Urbanes Leben, Architektur, 
Industrie [tot 08/01/2023]

Temporary Gallery
❑ Riding the crest of a high and 
beautiful wave: art as a state of mind – 
Jakub Woynarowski, Aneta Rostkowska, 
Man Ray / Marcel Duchamp, Ana 
Prvački, Orson Welles, Les Arts 
Incohérents... [24/09 tot 18/12]

Wallraf-Richartz-Museum
❑ Die Karlsruher Passion. Ganz – Schön 
– Heftig [tot 16/04/2023]  
❑ Sensation des Sehens. Die Sammlung 
Nekes: Vol. 1 Barock [tot 23/04/2023] 
❑ Bann und Befreiung – Über Lesen und 
Schreiben. Kuratiert von Hanns Zischler 
[23/09 tot 15/01/2023]  
❑ Susanna. Bilder einer Frau vom 
Mittelalter bis MeToo [28/10 tot 
26/02/2023]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
❑ Adolf Luther [tot 25/09]  
❑ Julio Le Parc [tot 25/09]  
❑ Maison Sonia Sonia Delaunay and the 
Atelier Simultané [23/10 tot 
26/02/2023] ❑ Personal Patterns – 
Andrea Zittel [23/10 tot 26/02/2023] 

Mannheim

Kunsthalle Mannheim
❑ Urban Nature – Rimini Protokoll 
(Haug / Huber / Kaegi / Wetzel) [tot 
16/10] ❑ Liebermann, Slevogt und 
Corinth – Druckgraphik und Zeichnung 
[tot 20/11] ❑ Verena Issel [tot 23/10] 
❑ Focus Collection Newly Presented 
[12/11 tot 31/12] 

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
❑ The Camera of Disaster – Studio for 
Propositional Cinema [tot 25/09] 

München

Alte Pinakothek
❑ Von Goya bis Manet – Meisterwerke 
der Neuen Pinakothek in der Alten 
Pinakothek [tot 31/12]  
❑ Vive le Pastel! Pastellmalerei von 
Vivien bis La Tour [tot 23/10] 
❑ Eleganz, Schauspiel und Natur [tot 
23/10] ❑ Sensual Pleasures – Hendrick 
ter Brugghen’s ‘Merry Drinker’ [27/09 
tot 26/02/2023] 

Haus der Kunst
❑ Fragments, or just Moments – Tony 
Cokes [tot 23/10] ❑ Still No Guides 
– Jan Erbelding [tot 31/12]  
❑ Ihor Okuniev [tot 30/04/2023]  
❑ Joan Jonas [tot 26/02/2023] 

Kunstbau München/Lenbachhaus
❑ The Remains of 100 Days … 
documenta and the Lenbachhaus [tot 
11/06/2023] ❑ Art and Life, 1918 to 
1955 [15/10 tot 16/04/2023]  
❑ Etel Adnan [25/10 tot 26/02/2023] 

Museum Brandhorst
❑ Future Bodies from a Recent Past. 
Sculpture, Technology, and the Body since 
the 1950s [tot 15/01/2023] 

NS-Dokumentationszentrums 
München
❑ TO BE SEEN. queer lives 1900–1950 
[07/10 tot 21/05/2023]

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
❑ Mix & Match. Rediscovering The 
Collection [tot 14/01/2024]  
❑ Emil Nolde. Meine Art zu malen [tot 
28/02/2023] ❑ On your knees – Astrid 
Jahnsen [tot 25/09]  
❑ Albert Renger-Patzsch (1897–1966). 
The early books – Albert Renger-Patzsch 
[tot 25/09] ❑ Constantly Shifting – 
Philipp Messner [tot 25/09] 
❑ Measuring the Universe – Roman 
Ondák [tot 25/09] ❑ (Counter) 
Narratives – Mounira Al Solh, Yael 
Bartana, Walid Raad [tot 25/09] 
❑ (Gegen-)Entwürfe [tot 25/09]

Münster

Kunsthaus Kannen
❑ Meine Alte Zeit. Die 
Psychiatriegeschichte in den 
Zeichnungen Robert Burdas. [tot 16/10] 
❑ 24. Jahres und Verkaufsausstellung 
2022 [30/10 tot 01/02/2023] 

Westfälischer Kunstverein
❑ Architektonische Psychodramen – 
Suchan Kinoshita [15/10 tot 
12/02/2023] 

Neuss

Langen Foundation – Raketenstation 
Hombroich
❑ Controlled Burn – Julian Charrière 
[tot 06/08/2023]

Thomas Schütte Foundation
❑ Schneefall erzählt (Snowfall retold) 
– Harald Klingelhöller [tot 11/12] 

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
❑ MGKWalls – Florence Jung [tot 
26/02/2023] ❑ Gemischtes Doppel. Die 
Sammlung Lambrecht-Schadeberg [tot 
26/02/2023] ❑ Zweigeteilt – Antoni 
Tàpies [tot 16/10]  
❑ Miriam Cahn [tot 23/10]

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
❑ Frischzelle_28: Hannah Zenger [tot 
09/10] ❑ Kubus. Sparda Art Prize 2022 
– Ulla von Brandenburg, Camill Leberer, 
Ülkü Süngün [24/09 tot 08/01/2023] 

Staatsgalerie Stuttgart
❑ Moved by Schlemmer. 100 Jahre 
Triadisches Ballett [tot 09/10] 
❑ Hyperimage. Sammlung Rolf H. 
Krauss [07/10 tot 05/02/2023]

Württembergischer Kunstverein
❑ The Ocean In A Drop – Trinh T. 
Minh-ha [22/10 tot 22/01/2023] 

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
❑ Empowerment [tot 08/01/2023] 

Kunstverein Wolfsburg
❑ Diverse Realities – Tamiko Thiel [tot 
06/11]

Wuppertal

Von der Heydt-Museum
❑ Fokus Von der Heydt: ZERO, Pop und 
Minimal – Die 1960er und 1970er Jahre 
[tot 16/07/2023]  
❑ Fremde sind wir uns selbst: Bildnisse 
von Paula Modersohn-Becker bis Zanele 
Muholi [tot 29/01/2023]  
❑ Senga Nengudi [tot 29/01/2023]

Frankrijk
Dunkerque

Frac Grand Large
❑ Ship of Fools – Objects as Partners in 
Transport, from the Design Museum 
Gent, together with a selection of films 
and other works by artists [tot 31/12] 
❑ Vrac Multivrac – Delphine Reist [tot 
31/12]  
❑ HORIZON(S) [tot 23/04/2023]

Metz

Centre Pompidou Metz
❑ Sculptures pour amoureux – Thomas 
Houseago [tot 10/10]  
❑ Le Musée sentimental d’Eva Aeppli 
[tot 14/11]  
❑ Rêver la ville idéale – Shigeru Ban & 
Jean de Gastines [tot 16/01/2023] 
❑ Mimèsis. Un design vivant [tot 
06/02/2023] 

Paris

Centre Pompidou
❑ Atelier Brancusi [tot 31/12/2022] 
❑ Modern and Contemporary Collection 
[tot 31/12/2022]  
❑ Chris Ware [tot 10/10]  
❑ Gérard Garouste [tot 02/01/2023] 
❑ Alice Neel [05/10 tot 16/01/2023] 
❑ Prix Marcel Duchamp 2022 – Philippe 
Decrauzat, Mimosa Echard, Iván Argote, 
Giulia Andreani [05/10 tot 02/02/2023]  
❑ Dessins – Giuseppe Penone 
[19/10/2022 tot 06/03/2023] 
❑ Evidence. Soundwalk Collective & 
Patti Smith [20/10 tot 29/01/2023] 
❑ Décadrage colonial [07/11 tot 
27/03/2023]

Fondation Cartier
❑ Mirdidingkingathi Juwarnda Sally 
Gabori [tot 06/11]

Fondation Henri Cartier Bresson
❑ L’expérience du paysage – Henri 
Cartier-Bresson [tot 25/09] 

Fondation Louis Vuitton
❑ Monet & Mitchell [05/10 tot 
27/02/2023]

Jeu de Paume
❑ Renverser ses yeux. Autour de l’arte 
povera 1960 -1975: photographie, film, 
vidéo [11/10 tot 29/01/2023] 

Lafayette Anticipations
❑ Humpty \ Dumpty – Cyprien Gaillard 
[19/10 tot 08/01/2023] 

Le Plateau – Frac Ile de France
❑ Énergies – Judith Hopf [22/09 tot 
11/12] 

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
❑ Nouveau parcours contemporain [tot 
25/02/2023] ❑ Donation Anni et Josef 
Alberspar. The Josef and Anni Albers 
Foundation [tot 25/06/2023]  
❑ Oskar Kokoschka (1886-1980). Un 
fauve à Vienne [23/09 tot 12/02/2023] 
❑ Le Poumon et le coeur – Francisco 
Tropa [15/10 tot 29/01/2023]  
❑ Al río – Zoe Leonard [15/10 tot 
29/01/2023]

MEP – Maison Européenne de la 
Photographie
❑ Boris Mikhaïlov [tot 15/01/2023]

Musée d’Orsay
❑ Les pavillons nationaux aux 
expositions universelles. Un musée de 
plein-air des identités [tot 13/12] 
❑ Kehinde Wiley [tot 08/01/2023] 
❑ Paul Helleu (1859-1927): portraits et 
intimité [tot 01/01/2023]  
❑ Un poème de vie, d’amour et de mort 
– Edvard Munch (1863-1944) [tot 
22/01/2023] ❑ Rosa Bonheur 
(1822-1899) [18/10 tot 15/01/2023] 

Musée de l’Orangerie
❑ Paysages Méridionaux – André Derain 
(1880-1954) [tot 06/03/2023] 
❑ Obsessions d’un peintre – Sam Szafran 
[28/09 tot 16/01/2023]  
❑ Avec Monet – Mickalene Thomas 
[13/10 tot 06/02/2023]

Musée du Louvre
❑ L’Âge d’or de la Renaissance 
portugaise [tot 10/10]  
❑ Dessins bolonais du 16e siècle dans les 
collections du Louvre [22/09 tot 
16/01/2023] ❑ Les Choses. Une histoire 
de la nature morte depuis la Préhistoire 
[12/10 tot 23/01/2023]

Palais de Tokyo
❑ Tupi or not tupi – Lívia Melzi [19/10 
tot 27/11] ❑ Humpty \ Dumpty – Cyprien 
Gaillard [19/10 tot 08/01/2023]  
❑ Difé – Minia Biabiany [19/10 tot 
08/01/2023] ❑ Parade – Guillaume 
Leblon [19/10/2022 tot 08/01/2023] 
❑ Shéhérazade, la nuit – Minia Biabiany, 
Miguel Gomes, Ho Tzu Nyen, Pedro 
Neves Marques, Lieko Shiga, Ana Vaz 
[19/10 tot 08/01/2023]

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris
❑ Vertiges de l’imagination – André 
Devambez (1867-1944) [tot 31/12] 
❑ Peindre et transgresser – Walter 
Sickert (1860-1942) [14/10 tot 
29/01/2023] 

Villeneuve d’Ascq

LaM – Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art 
brut
❑ Planètes brutes. Marcus Eager et 
Michel Nedjar, globe-trotteurs et 
donateurs [tot 10/12/2022]  
❑ Chercher l’or du temps. Surréalisme, 
art naturel, art brut, art magique [14/10 
tot 29/01/2023]

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
❑ Wilhelmina Barns-Graham and 
Jonathan Michael Ray [tot 02/10] 
❑ Biosfera Peluche / Biosphere Plush 
– Ad Minoliti [tot 30/10]  
❑ Prabhakar Pachpute [tot 04/12]

Liverpool

Tate Liverpool
❑ Liverpool Mountain – Ugo Rondinone 
[tot 31/10/2023] ❑ Love Story – 
Candice Breitz [tot 14/05/2023]  
❑ Dark Waters – JMW Turner with 
Lamin Fofana [27/09 tot 04/06/2023] 
❑ Turner Prize 2022 – Heather 
Phillipson, Ingrid Pollard, Veronica Ryan, 
Sin Wai Kin [20/10 tot 19/03/2023]

London

Barbican Art Gallery
❑ Body Politics – Carolee Schneemann 
[tot 08/01/2023] ❑ Rebel Rebel – 
Soheila Sokhanvari / soundtrack: Marios 
Aristopoulos [07/10 tot 26/02/2023]

Royal Academy of Arts
❑ The Making of an Artist: The Great 
Tradition [tot 31/12/2022]  
❑ London Masque – John Hejduk [tot 
21/05/2023] ❑ Milton Avery (1885-
1965). American Colourist [tot 16/10] 
❑ William Kentridge [24/09 tot 11/12] 
❑ Making Modernism – Paula 
Modersohn-Becker, Käthe Kollwitz, 
Gabriele Münter, Marianne Werefkin 
[12/11 tot 12/02/2023] 

Tate Britain
❑ Display: Walk Through British Art – 
from 1545 to the present day [tot 
31/12/2022] ❑ Tate Britain Commission: 
The Procession – Hew Locke [tot 
22/01/2023] ❑ Cornelia Parker [tot 16/10]

Tate Modern
❑ Yayoi Kusama: Infinity Mirror Rooms 
[tot 30/09/2022] ❑ A Year in Art: 
Australia 1992 [tot 14/11/2023] 
❑ Lubaina Himid [tot 02/10/2022] 
❑ Thamesmead Codex – Bob and 
Roberta Smith [tot 07/05/2023] 
❑ Maria Bartuszová [tot 16/04/2023] 
❑ Hyundai Commission Cecilia Vicuña 
[11/10 tot 16/04/2023] 

The Courtauld Gallery
❑ Traces: Renaissance Drawings for 
Flemish Prints [tot 25/09] ❑ Fuseli and 
the Modern Woman: Fashion, Fantasy, 
Fetishism [14/10 tot 08/01/2023] 

The National Gallery
❑ Picasso Ingres: Face to Face [tot 
09/10] ❑ Winslow Homer (1836–1910): 
Force of Nature [tot 08/01/2023] 
❑ Lucian Freud: New Perspectives 
[01/10 tot 22/01/2023]  
❑ Discover Manet & Eva Gonzalès 
[21/10 tot 15/01/2023] ❑ Turner on 
Tour – two ground-breaking paintings by 
Turner are coming home for a special 
exhibition [03/11 tot 19/02/2023]

Victoria and Albert Museum
❑ Richard Batterham: Studio Potter [tot 
26/09/2022] ❑ Known and Strange: 
Photographs from the Collection [tot 
06/11/2022] ❑ Maurice Broomfield: 
Industrial Sublime [tot 06/11/2022] 
❑ Beatrix Potter: Drawn to Nature [tot 
08/01/2023] ❑ Fashioning Masculinities: 
The Art of Menswear [tot 06/11] 
❑ Beguiling Beni: Safflower Red in 
Japanese Fashion [tot 31/03/2023] 
❑ Sokari Douglas Camp [tot 
14/05/2023] ❑ Africa Fashion [tot 
16/04/2023] 
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Whitechapel Art Gallery
❑ Tracing Absence – Explore your 
relationship with absence in this new 
exhibition from 10 student curators – 
Wolfgang Tillmans, Sophie Calle, Nan 
Goldin, Francesca Woodman, Andreas 
Gursky... [tot 02/01/2023]  
❑ Portal de Plata (The Silver Gate) – 
Else Hagen, Louise Bourgeois, Bjørn 
Carlsen [tot 01/01/2023] ❑ Back Out of 
the Margins: Performance in London’s 
institutions 1990s – 2010s [tot 
15/01/2023] ❑ House Gods, Animal 
Guides and Five Ways 2 Forgiveness – 
Zadie Xa [tot 31/05/2023]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
❑ Repräsentatinnen (2021) – Louisa 
Clement [tot 28/11] ❑ Sound Without 
Music [01/10 tot 27/11]  
❑ Jours de lenteur – Adrien Vescovi 
[01/10 tot 29/01/2023]

Mudam Luxembourg
❑ 25 years of the Mudam Collection [tot 
02/01/2023]  
❑ Garden of Resistance – Martine Feipel 
& Jean Bechameil [tot 09/01/2023] 
❑ Tacita Dean [tot 05/02/2023] 
❑ Waters’ Witness – Tarek Atoui [24/09 
tot 05/03/2023]  
❑ Civic Floor – Sung Tieu [08/10 tot 
05/02/2023] ❑ Face-à-Face. Group 
exhibition [08/10 tot 02/04/2023]

Nederland
Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
❑ BAKSTEEN | BRICK – Harun 
Farocki, Jennifer Tee, John Körmeling, 
Filip Dujardin, Lara Almarcegui, Per 
Kirkeby... [tot 08/01/2023]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
❑ Cobra en Noord-Afrika [tot 20/11] 
❑ Verzameld voor Amstelveen – de 
gemeentelijke kunstcollectie [tot 25/09] 
❑ Corneille 100 [tot 20/11]  
❑ Visies uit Oekraïne [tot 30/10] 
❑ Kosmogonie. Zinsou – een Afrikaanse 
kunstcollectie – Frédéric Bruly Bouabré, 
Cyprien Tokoudagba, Mallick Sidibé, 
Chéri Samba, Zanele Muholi... [07/10 
tot 08/01/2023]

Amsterdam

ABN AMRO Kunstruimte
❑ We just want to be closer – Neo 
Matloga [tot 30/09] 

Allard Pierson Museum
❑ Book Manifest – presentatie van 
boekprojecten voor Ellsworth Kelly, Rem 
Koolhaas, Sheila Hicks, Jennifer Butler, 
Chanel, Victor & Rolf en Martin 
Margiela – Irma Boom [tot 25/09]

andriesse eyck galerie
❑ Echoes and Traces – Lidwien van de 
Ven [tot 22/10]  
❑ Rory Pilgrim [29/10 tot 17/12] 

De Appel
❑ Soft Curve – Stephan Keppel [tot 
30/09] ❑ On the poverty of lived 
experience [tot 19/10] ❑ Curatorial 
Programme 2022 / Melissa Appleton, 
Monika Georgieva, Ka-Tjun Hau, Chala 
Westerman: Super Feelings – Jota 
Mombaça, Paola Siri Renard, Kate 
Cooper, Thùy-Hân Nguyễn-Chí [tot 
06/11] ❑ Domestic Optimism – Emma 
Wolf-Haugh [13/10 tot 18/12] 

De Brakke Grond
❑ .tiff 2022 i.s.m. FOMU Antwerpen. 
Emerging Belgian photography [tot 
02/10] 

De Oude Kerk
❑ Ibrahim Mahama [05/11 tot 
19/03/2023]

EENWERK
❑ Celebration show five years 
EENWERK – Sheila Hicks [tot 05/11] 

EYE Film Instituut Nederland
❑ Mountains and Molehills – Fiona Tan 
[02/10 tot 08/01/2023] 

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
❑ Blessings from Mousganistan – Mous 
Lamrabat [tot 16/10]  
❑ Foam 3h: Becoming a Ghost – Giath 
Taha [tot 30/10]

Framer Framed
❑ To those who have no time to play – 
Gluklya [14/10 tot 22/01/2023] 

Galerie Onrust
❑ Ricardo van Eyk, Frank Nitsche, 
Benjamin Roth, Han Schuil [tot 08/10] 

Galerie Van Gelder
❑ We say we saw last less and now we 
see may more – Ian Page [tot 12/10] 
❑ Corrections – Kimball Gunnar Holth 
[tot 12/10] ❑ Paintings – Nicolas 
Chardon [22/10 tot 17/12] 

Hermitage Amsterdam
❑ Exhibition of the tenth ABN AMRO 
Art Award winner: Neo Matloga [tot 
02/10] ❑ Museum van de Geest – 
Outsider Art [22/09 tot 27/08/2023]

Huis Marseille
❑ Hug of a swan – Nhu Xuan Hua [tot 
04/12]  
❑ Archive of Dr. Joseph M. Carrier 
1962–1973 – Danh Vo [tot 04/12] 
❑ Diane Severin Nguyen [tot 04/12] 
❑ Natural Sources – Jochen Lempert 
[tot 04/12] 

Kunstverein
❑ Barbara Kozłowska [tot 17/12] 

Museum Het Rembrandthuis
❑ Rembrandt Revival – Manet, Morisot, 
Whistler, Cassatt... [tot 30/10] 

Nieuw Dakota
❑ Never Let a Good Crisis Go to Waste 
– Ehsan Ul Haq, Faysal Mroueh, Annelies 
Kamen, Paulien Oltheten [23/09 tot 
18/12] 

Nxt Museum
❑ UFO – Unidentified Fluid Other – Lu 
Yang, Audrey Large, The Fabricant, Julius 
Horsthuis, Harriet Davey, Ksawery 
Kirklewski... [tot 30/04/2023]

P/////AKT
❑ Mutter: Modders and Poachers – 
Janne Schimmel [tot 16/10]  
❑ Main Course – Kristina Sedlerova 
Villanen [tot 16/10] ❑ Some Things 
Bleak – Charlott Markus [tot 16/10] 

PS
❑ Late Works – Willem Hussem [tot 
29/10] 

Rijksmuseum
❑ Rijksmuseum & Slavernij. Onderzoek 
naar de vaste opstelling [tot 30/09/2022] 
❑ Barbara Hepworth [tot 23/10] 

ROZENSTRAAT – a rose is a rose is 
a rose
❑ Kathe Burkhart [tot 04/12] 

Slewe
❑ Permanent Changes – Martina Klein 
[tot 08/10] ❑ Darkness and Color – 
Günter Tuzina [15/10 tot 19/11] 

Stedelijk Museum Amsterdam
❑ Abstracting Parables – Sedje Hémon 
(1923-2011) / Imran Mir (1950-2014) / 
Abdias Nascimento (1914-2011) [tot 
16/10] ❑ At the end of the day – Özgür 
Kar [tot 23/10] ❑ Youth – Anne Imhof 
[01/10 tot 29/01/2023]  
❑ De Best Verzorgde Boeken 2021 
[08/10 tot 06/11]  
❑ Bad Color Combos – Yto Barrada 
[22/10 tot 05/03/2023]

Van Gogh Museum
❑ De Gasfabriek: Van Gogh x Van Eeden 
[tot 11/12] ❑ Golden Boy Gustav Klimt 
[07/10/2022 tot 08/01/2023]

W139
❑ Sonic Acts Biennial 2022: one sun 
after another [30/09 tot 23/10] 

Zone2source
❑ Shadow Floriade. Proeftuin voor kunst 
en ecologie, 50 jaar Amstelpark [tot 16/10] 
❑ Het Amstelpark – De bomen vertellen 
hun verhaal – Elmo Vermijs [tot 16/10] 
❑ Sonic Acts 2022: In Curved Water 
– Tomoko Sauvage [30/09 tot 23/10] 
❑ Sonic Acts 2022: One sun after 
another [30/09 tot 23/10] 

Arnhem

Museum Arnhem
❑ Van links naar rechts. Een nieuwe kijk 
op een eeuw neo-realisme [tot 20/11] 
❑ Tenminste houdbaar tot [tot 
29/01/2023] ❑ Open [tot 01/04/2024]

Beetsterzwaag

Kunsthuis Syb
❑ Steven Jouwersma [tot 09/10] 
❑ Sybren Hellinga Art Prize [24/10  
tot 13/11]  
❑ Sanne Kabalt [14/11 tot 24/12]

Breda

Club Solo
❑ Wineke Gartz [tot 23/10]

Bunnik

Landhuis Oud Amelisweerd
❑ Then, now, and then – Marijke van 
Warmerdam [tot 13/11]

Delft

38CC
❑ Spirit U All – Shertise Solano [tot 
30/10]

Galerie De Zaal
❑ Anjes Adriaansens en Jaap van den 
Ende [tot 30/10] 
❑ Portretten – Bram Zwartjens [13/11 
tot 18/12] 

RADIUS – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst en Ecologie
❑ Benedenwereld Hoofdstuk 3: Verstrengeld 
Leven – Ursula Biemann, Kamilla 
Langeland, Nona Inescu, Abbas Akhavan... 
[24/09 tot 27/11] ❑ Nets of Hyphae – 
Diana Policarpo [24/09 tot 27/11] 

Den Bosch

Design Museum Den Bosch
❑ Sneakers Unboxed [tot 16/10]  
❑ De Grote Versierder – posterkoning 
Engel Verkerke [tot 02/10] 
❑ Screenwear – Exploring digital 
fashion [15/10 tot 26/02/2023] 
❑ PROCESS – Design Drawings from 
the Rijksmuseum [05/11 tot 26/02/2023]

WILLEM TWEE
❑ Tangled up in words – Cecilia 
Rebergen [tot 25/09] ❑ I know what it 
is... but what is it? – Bram van Helden 
[tot 25/09] ❑ Future of Work [08/10 tot 
30/10] ❑ Koen Kievits [22/10 tot 27/11]

Den Haag

1646 – Experimental Art Space
❑ Tan lines from a Spiritual Retweet – 
Carmen Roca Igual [tot 23/10] 

Dürst Britt & Mayhew
❑ Alexandre Lavet [tot 23/10]  
❑ Worms – Piotr Łakomy [tot 23/10] 

Fotomuseum Den Haag
❑ Ouders [tot 13/11] ❑ Whatever the 
Weather – Bruno van den Elshout [tot 
30/10] ❑ Donkere Duinen – Rein Jelle 
Terpstra [tot 08/01/2023]  
❑ Vrij belangrijke foto’s – W.F. Hermans 
[tot 08/01/2023] 

Galerie Maurits van de Laar
❑ Die Wahlverwandtschaften – Cedric 
ter Bals, Paul Klemann [tot 02/10] 
❑ Moving Up. Kunstenaars van de 
galerie [16/10 tot 13/11] 

Galerie Ramakers
❑ FACE – SWAP. Saints & Martyrs of 
this era – Ton of Holland [tot 02/10] 
❑ Botanica Poetica – herman de vries, 
Sjoerd Buisman, Warffemius, Stefan 
Cools, Lilian Cooper [16/10 tot 13/11] 

KM21
❑ Omweg – Moshekwa Langa [tot 04/12] 

Kunstmuseum Den Haag
❑ Harm Kamerlingh Onnes [tot 
09/10/2022] ❑ Rondom Mondriaan [tot 
25/09] ❑ Bezielde leegte – Anton 
Heyboer [tot 25/09] ❑ Cubic 3 Design 
(1981-1995) [tot 09/10] ❑ Hot skillet 
Mama – Wiebke Siem [tot 30/10]  
❑ As we lay dying – Mire Lee [tot 
27/11] ❑ Meesterlijk zwart: Cristóbal 
Balenciaga (1895–1972) [24/09 tot 
05/03/2023] ❑ Anni en Josef Albers 
[15/10 tot 15/01/2023]

Museum Beelden aan Zee
❑ Tuin der Lusten – Elmar Trenkwalder 
[15/10/2022 tot 19/03/2023] 

Nest – ruimte voor kunst
❑ Non-Profit At All Cost – Clélia Zida, 
Farida Sedoc, Roxette Capriles, Sandim 
Mendes... [tot 06/11] 

PAGE NOT FOUND
❑ The Hague artists publish messages of 
urgency and vulnerability in Page Not 
Found’s window – Danit Ariel [tot 28/09] 
– Maitiú Mac Cárthaigh [29/09 tot 
27/10] / Exercise in mediumship #3, 
genealogy of refusal – Adele Dipasquale 
[28/10 tot 29/11]

Parts Project
❑ PP-23 Collecting Collection. Personal 
Reflection – Works and stories from the 
Agnes & Frits Becht Collection. Curated 
by Eline Becht – Co Westerik, Natasja 
Kensmil, Mimmo Rotella, Marlene 
Dumas, Lucio Fontana... [tot 06/11]

Stroom Den Haag
❑ Positions – Alejandra López [tot 09/10] 
❑ Anna Dasović [tot 16/10] ❑ From the 
Sea to the Clouds to the Soil – Risk 
Hazekamp (i.s.m. Lars van Vianen), 
Femke Herregraven, Urok Shirhan, Yeon 
Sung, Natasha Tontey [01/10 tot 18/12] 

WEST DEN HAAG
❑ The Artist as Revolutionairy – Paul 
Robeson [tot 04/03/2023] ❑ Bottleneck 
– Katarina Sidorova [tot 02/10]  
❑ It Might be a Mirage – David 
Claerbout, Robert Kusmirowski, Mark 
Leckey, Moshe Ninio, Wolfgang Plöger, 
James Richards en Leslie Thornton, Danh 
Vo [08/10 tot 22/01/2023]

Deventer

R.S.O.L. – Room for the Study Of 
Loneliness
❑ Four inbetween days (these are the last 
images of a world that soon will no longer 
exist) – Bas de Weerd [05/10 tot 02/11]

Diepenheim

Drawing Centre Diepenheim
❑ Sketchy Fables – Alle Jong [tot 23/10] 
❑ Buiten Westen #3 – werk van 
startende, veelbelovende kunstenaars 
afkomstig van academies in het oosten 
van Nederland [12/11 tot 29/01/2023] 

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt 
op 15 november 2022. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór
15 oktober 2022 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 November 15th, 2021.
Please send your information before
October 15th, 2021 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Basel

Fondation Beyeler
❑ Mondrian Evolution [tot 09/10] 
❑ Palimpsest – Doris Salcedo [09/10 tot 
29/01/2023] ❑ 25 Years of Fondation 
Beyeler. A unique combination of art, 
nature and architecture [30/10 tot 
08/01/2023] ❑ Anniversary Exhibition 
– Special Guest Duane Hanson [30/10 
tot 08/01/2023] 

Kunsthalle Basel
❑ Daniel Turner [tot 08/01/2023] 
❑ Back wall project: Verkleidung – Ketuta 
Alexi-Meskhishvili [tot 06/08/2023] 
❑ Kunstkredit Basel-Stadt: Cat’s Cradle 
[25/09 tot 09/10] ❑ The Most Beautiful 
Swiss Books 2021 [23/10 tot 06/11] 

Kunstmuseum Basel
❑ Picasso – El Greco [tot 25/09]  
❑ I’d like a typical Chagall – spotlight on 
various private collectors who helped 
Marc Chagall achieve his breakthrough 
[tot 22/01/2023] ❑ Castaway Modernism. 
Basel’s Acquisitions of “Degenerate” Art 
[22/10 tot 19/02/2023] 

Museum Tinguely
❑ Universal Tongue – Anouk Kruithof 
[tot 30/10] ❑ Territories of Waste. On 
the Return of the Repressed [tot 
08/01/2023] ❑ Cinema before cinema: 
Lavanchy-Clarke, the Swiss Film Pioneer 
[19/10 tot 29/01/2023]

Bern

Kunsthalle Bern
❑ 7 Winds [tot 28/05/2023]  
❑ Bird Sound Orientations – Rahima 
Gambo [tot 25/09] ❑ dissonated 
underings [hic!], after-happenings and 
khuayarings (sithi “ahhhhhh!”) – 
Simnikiwe Buhlungu [08/10 tot 04/12] 

Kunstmuseum Bern
❑ Works from the Collection. From the 
Late Medieval Period to Ferdinand 
Hodler, from Pablo Picasso to Meret 
Oppenheim [tot 01/01/2023]  
❑ «Vivre notre temps!» Bonnard, 
Vallotton und die Nabis [tot 16/10] 
❑ Taking stock. Gurlitt in Review [tot 
15/01/2023] 

Zentrum Paul Klee
❑ Paul Klee: About Technical Frenzy [tot 
21/05/2023] ❑ Isamu Noguchi 
[23/09/2022 tot 08/01/2023]

Lugano

MASI Lugano
❑ Industrial Poems – Marcel 
Broodthaers [tot 13/11] ❑ A Collection 
of Italian Modern Art – Carrà, Campigli, 
Manzù, Rosai, Scipione, Sironi [tot 
29/01/2023] ❑ Paul Klee: The Sylvie 
and Jorge Helft collection [tot 
08/01/2023] ❑ Bally Artist of the Year 
Award 2022 [tot 02/10] ❑ Chi è che ride 
– Pietro Roccasalva [tot 18/12] 
❑ Manor Award Ticino 2022 [23/10 tot 
19/02/2023]

St.Gallen

Kunsthalle St.Gallen
❑ Entangled Events – Camille Aleña, 
Mohamed Almusibli, Camille Kaiser, 
Roman Selim Khereddine, Natalie 
Portman, Eva Zornio [tot 06/11] 

Kunstmuseum St. Gallen
❑ Che bella voce – Manon de Boer [tot 
09/10] ❑ Perfect Love. On Love and 
Passion [tot 14/05/2023]  
❑ On – On Kawara / Bethan Huws, Tatsuo 
Miyajima, Barbara Signer, Aleksandra 
Signer, and Roman Signer [tot 06/11] 
❑ Defiant Bodies – Grace Schwindt [tot 
05/02/2023] ❑ Memory of Light – Light 
of Memory – Alexander Hahn [29/10 tot 
02/04/2023]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
❑ Chosen Family – Less alone together 
[tot 16/10] ❑ Silent Transition – Georg 
Aerni [tot 16/10] 

Kunsthalle Winterthur
❑ Awake in a Nightmare – Richard 
Kennedy [25/09 tot 13/11] 

Kunstmuseum Winterthur
❑ Hurricanes and Other Catastrophes 
– Monica Bonvicini [tot 13/11]  
❑ Kunst und Krieg. Von Goya bis Richter 
[08/10 tot 12/02/2023] ❑ Christoph 
Rütimann [29/10 tot 19/03/2023] 

Zürich

Kunsthalle Zürich
❑ Maximum Security Society – Julia 
Scher [08/10 tot 15/01/2023]  
❑ DYOR (do your own research) [08/10 
tot 15/01/2023]

Kunsthaus Zürich
❑ Niki de Saint Phalle [tot 08/01/2023] 
❑ Aristide Maillol. The Quest for 
Harmony [07/10 tot 22/01/2023]

Migros Museum für Gegenwartskunst
❑ Inevitable Distances – Renée Green 
[24/09 tot 08/01/2023]

Museum für Gestaltung
❑ Pavillon Le Corbusier: Architecture 
Icons Revisited [tot 27/11] 
❑ Collectomania – Universes of 
Collecting [tot 08/01/2023]  
❑ Textile Garden [tot 30/10] 
❑ Haettenschweiler from A to Z – 
Creator of Typefaces, Graphic Designer, 
and Artist [14/10 tot 19/02/2023]

Eindhoven

Onomatopee – bookshop and 
exhibition space
❑ Re-Assembling Motherhood(s) [tot 
19/10] ❑ Dutch Design Week 2022: 
Re-de-signer [22/10 tot 30/10]

Van Abbemuseum
❑ Dwarsverbanden. Nieuwe multi-
zintuigelijke collectiepresentatie [tot 
01/07/2025] ❑ Omsluiten – Silvia 
Martes [tot 09/10] ❑ Dwarsverbinding 
– Richard Bell [tot 04/12]  
❑ De collectie is... / de privéverzameling 
van Lidewij Edelkoort [08/10 tot 06/11] 
❑ Dutch Design Week 2022: 1m2 
Collective – De kleinste expo met de 
grootste impact [22/10 tot 30/10] 

Enschede

Rijksmuseum Twenthe
❑ Homo Symbioticus. Een verkenning 
van het ‘groene futurisme’ door schrijver 
Atte Jongstra [25/09 tot 19/02/2023] 
❑ The Setting of Violence. Een 
fotografische benadering van ‘Salò o le 
120 giornate di Sodoma’ (1975) van 
Pier Paolo Pasolini – Rein Jelle Terpstra 
[25/09 tot 19/02/2023] ❑ Marinetti en 
het futurisme: manifest voor een nieuwe 
wereld [25/09 tot 19/02/2023]

Gorssel

MORE – Museum voor modern 
realisme
❑ Norbert Tadeusz (1940-2011) [tot 
02/10] 

Heerlen

SCHUNCK
❑ The End of Sitting – Rietveld 
Architecture-Art-Affordances (RAAAF) 
[tot 31/12/2022] ❑ U bevindt zich hier 
– Geschiedenis van het Glaspaleis [tot 
03/10/2022] ❑ If then is now – 
muurschildering – Vera Gulikers [tot 
31/12/2022] ❑ Grace House Mural – 
Keith Haring [tot 25/09] ❑ Dreaming 
Out Loud: Future (P)roof [tot 02/10] 
❑ The Heerlen Rooftop Project [tot 
24/10] ❑ Academy of Architecture 
Maastricht: Euregionale Architectuur 
Prijs (EAP) 2022 [17/10 tot 04/11] 
❑ Genomineerden Parkstad Limburg 
Prijs [30/10 tot 15/01/2023] 

Helmond

Kunsthal Helmond
❑ NOW – Andrei Roiter [04/10 tot 
02/04/2023]  
❑ Walker Evans Revisited – Walker 
Evans en 19 hedendaagse fotografen uit 
o.a. de Verenigde Staten, Australië, 
Frankrijk en Duitsland [11/10 tot 
05/03/2023]

Laren

Museum Singer Laren
❑ Klaas Gubbels [tot 02/10] 
❑ Impressionisme & modernisme in 
Nederland [tot 08/06/2023]  
❑ De Nieuwe Vrouw – Toorop, Dumas, 
Loeber, Sluijters, Besnyö, Israels, Berg... 
[tot 08/01/2023]

Leeuwarden

Fries Museum
❑ Hindeloopen [tot 31/12/2027] 
❑ Hindeloopen: Éric Van Hove [tot 
31/12/2027]  
❑ Petrit Halilaj [tot 05/03/2023] 
❑ Fertile grounds. Een nieuwe blik op 
friese veenweide met Christien 
Meindertsma [tot 10/04/2023] 
❑ Somebody’s Homeland, Somebody’s 
Goldmine [tot 19/02/2023]  
❑ Vrijheid, Vetes & Vagevuur: de 
middeleeuwen in het Noorden [tot 
07/05/2023] 

Keramiekmuseum Princessehof
❑ Thuis bij M.C. Escher [tot 31/12/2022] 
❑ Sea Silt: Linking Elements – 
Ontwerpstudio Humade (Lotte Dekker en 
Gieke van Lon) [tot 30/10]  
❑ 450 jaar Tichelaar [tot 30/10] 
❑ Winnaar Van Achterbergh-prijs – 
Alexandra Engelfriet [tot 09/04/2023]

Leiden

Ars Aemula Naturae
❑ Bert Kienjet [01/10 tot 16/10] 
❑ Schilderijen en grafiek – Matilde Zijp 
en Paul Minnebo [22/10 tot 06/11] 

Maastricht

Bonnefantenmuseum
❑ Beating Around the Bush #7: Vals Plat 
– Vormen van schilderkunst in en rond de 
collectie van het Bonnefanten [tot 
08/01/2023]  
❑ Raul Marroquin [tot 26/03/2023]  
❑ I am a Ghost in My Own House – 
Melati Suryodarmo [tot 30/10]  
❑ The Studio #6: Gladys Zeevaarders & 
Sophie Johns [tot 27/11] 

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
❑ Reis Bureau Europa [tot 20/11] 
❑ Toko Su. Hoekpresentatie – Su 
Tomesen [tot 09/10] 

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
❑ Kolkata: Run in the Alley – Arunima 
Choudhury, Henri Jacobs, Koen Taselaar, 
Amritah Sen, Ruchama Noorda, Tim 
Breukers... [tot 13/11] 

Middelburg

FAÇADE 2022
❑ Façade 2022: reconsidering our 
freedom – Marinus Boezem, Folkert de 
Jong, Tanja Smeets, Erwin Wurm... [tot 
06/11]

Stichting IK
❑ Marien Schouten [tot 09/10] 

Vleeshal Middelburg
❑ Alice Slyngstad [25/09 tot 11/12] 

Oost-Souburg

Galerie Bacqueville – Netherlands
❑ Inventaire – Gautier Deblonde [tot 
16/10]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
❑ Presentatie met nieuwe aanwinst 
Anish Kapoor [tot 09/10]  
❑ Running in circles – Jeroen Jongeleen 
[tot 30/10] ❑ Botanischer Wahnsinn. 
Vegetaal denken in hedendaagse kunst 
[tot 30/10] ❑ Vestibulum 5: Ask the Sky 
– Esther Tielemans [tot 20/11]  
❑ De regels en het spel – Klaas 
Kloosterboer [tot 08/01/2023] 

Rotterdam

A Tale of a Tub
❑ Being as a Tree – Alexandra Navratil 
[tot 06/11] ❑ Seeds for (ex)change – De 
Onkruidenier [tot 06/11] 

Chabot Museum
❑ Roaring Twenties Rotterdam – Van 
Josephine Baker tot Bombardement. 
Collectie Kees Schortemeijer 
(1894-1979) [15/10 tot 12/03/2023]

Garage Rotterdam
❑ Horizon, Interrupted – Lana 
Čmajčanin, Jan Dibbets, Xandra van der 
Eijk, Manal Mahamid, Josef Schulz, 
Giuditta Vendrame, Stijn Verhoef [tot 
06/11] 

Het Nieuwe Instituut
❑ Het Ontwerp van het Sociale [tot 
07/07/2024] ❑ Wey Dey Move. Dans en 
masquerades in een nieuwe wereld 
– samengesteld door Dele Adeyemo [tot 
08/01/2023] ❑ Hoor Haar [tot 30/09] 
❑ The Energy Show. Zon, zonne-energie 
en menskracht [tot 06/03/2023] 
❑ Nieuw Binnen #1. Aanwinsten voor de 
Rijkscollectie [tot 16/10]  
❑ Pravda (Правда – “Waarheid”) – 
Daria Khozhai [tot 29/09] ❑ Sunne 
Experience – Marjan van Aubel en 
Pauline van Dongen [tot 14/10]  
❑ The Flush – Jowi Len & Naomi He-Ji 
[tot 20/10] ❑ The Solar Biennale [tot 
30/10] ❑ Menyunting Arsip / Editing the 
Archive. Resequencing the Tillema 
Collection – Paoletta Holst & Paolo 
Patelli [tot 24/10] ❑ Ruimte in de Stad 
– The School [03/10 tot 23/10]  
❑ Deep Time Agency [06/10 tot 22/10] 
❑ Open Archief 3.0 [28/10 tot 
26/03/2023] ❑ This Too Shall Pass – 
Rein Kooyman [10/11 tot 07/12]

Huidenclub
❑ Night Watch – Paulius Šliaupa [tot 
13/11] 

Joey Ramone
❑ F.A.T.A.L. Legacy – Momu & No Es 
[tot 22/10] 

Kunsthal Rotterdam
❑ Here We Are! Women in Design 1900 
– Today [tot 30/10]  
❑ Home is where the Art is. Collectie 
Poort – Visser [tot 11/12] ❑ Een beer in 
de polder – Loek Buter [tot 08/01/2023] 
❑ Staying Power. Hiphophuis invites 
Lakwena [24/09 tot 15/01/2023] 
❑ Wonderful Things – Tim Walker [24/09 
tot 29/01/2023] 

Kunstinstituut Melly
❑ 84 STEPS [tot 16/04/2023]  
❑ Grens autoficties – Pablo Castañeda 
[tot 31/12] ❑ De navel van de droom – 
Beatriz Santiago Muñoz [tot 31/12] 
❑ Een tuin van wolken – Sam Samiee 
[tot 31/12] ❑ Rotterdam Cultural 
Histories #22: Hortus Botanicus [tot 
31/12] 

Nederlands Fotomuseum
❑ Verbeelding [tot 25/09] ❑ Typisch 
Nederland [tot 30/10] ❑ Johan van der 
Keuken [08/10 tot 05/02/2023] 
❑ Steenbergen Stipendium 2022 [11/11 
tot 08/01/2023] 

TENT – Platform voor hedendaagse 
kunst
❑ Traveling without Moving [tot 06/11] 

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
❑ Fiona Banner. Collectie en nieuw werk 
[tot 29/01/2023] ❑ One Hundred Steps 
– Wagner en De Burca [tot 27/11] 
❑ Time Changes Everything – Ragnar 
Kjartansson [tot 29/01/2023] 

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
❑ The Hauntologists [tot 10/12] 

Centraal Museum
❑ Silhouetten – Yasmina Ajbilou [tot 
27/11] ❑ Double Act: monumentale 
video-installaties van de Amerikaanse 
familie Kramlich en 17de-eeuwse 
schilderwerken van het Centraal Museum 
[08/10 tot 15/01/2023]

IMPAKT [Centre for Media Culture]
❑ Enter New Babylon. Een theatrale 
virtual en mixed reality-installatie [tot 
15/10] 

Velp

Art Gallery O-68
❑ Terra Incognita – Daphne van de Velde 
en Simone Albers [tot 25/09] 
❑ Finalisten O-68 Award – Bas 
Ketelaars, Charlotte Koenen, Emanulele 
Dainotti [16/10 tot 13/11] 

Zaandam

Het HEM
❑ Chapter 5IVE: Samir Bantal & Rem 
Koolhaas [tot 25/09] ❑ Sweet Harmony: 
Out of the Underground – derde editie 
van een reeks tentoonstellingen die 
vanuit artistiek oogpunt reflecteren op 
40 jaar rave cultuur [tot 30/10]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
❑ Collection Presentation: Time stories. 
Contemporary works from the collection 
[tot 13/11] ❑ A woman is a woman is a 
woman. A history of the female artists 
[tot 15/01/2023] Deventer NL tonkruse.nl/RSOL 
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Personalia

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

Evelien Bracke studeerde kunstwetenschappen en is sinds 
2018 curator in Design Museum Gent.

Liska Brams voltooit een master in Contemporary Art 
History aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze schrijft 
haar thesis over het archief  van De Appel.

Octavia E. Butler (1947-2006) was een Amerikaanse auteur 
van speculatieve fictie. In augustus verscheen Verbonden, de 
eerste Nederlandse vertaling van Kindred (1979), bij uitgeve-
rij Signatuur.

Kristí Fekete is grafisch ontwerper en schrijver, en stu-
deerde recent af  aan de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten Antwerpen.

Christophe Van Gerrewey is auteur van enkele romans, 
redacteur van De Witte Raaf en professor architectuurtheo-
rie (EPFL Lausanne). Een essaybundel over architectuur in 
België verschijnt eind volgend jaar bij MIT Press.

Johan Hartle is rector van de Akademie der bildenden Künste 
Wien en adjunct professor voor filosofie en kunsttheorie 
aan de China Academy of  Art (CAA) in Hangzhou, China.

Laura Herman is hoofd van de internationale postgradu-
aatsopleiding Curatorial Studies en van de master beelden-
de kunsten, afstudeerrichting Vrije Kunsten van KASK & 
Conservatorium Gent.

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.

Marc De Kesel is bijzonder hoogleraar aan de faculteit 
Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en weten-
schappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut, 
Radboud Universiteit, Nijmegen. Voorjaar 2023 verschijnt 
Seks in biopolitieke tijden. Levenskunst met Foucault en Lacan 
bij uitgeverij Boom. 

Roos van der Lint studeerde kunstgeschiedenis en werkt 
als redacteur kunst bij De Groene Amsterdammer. 

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

Eva Van Regenmortel studeerde geschiedenis en kunst-
wetenschappen en is sinds 2016 wetenschappelijk mede-
werker in Design Museum Gent.

Ilse van Rijn is kunsthistoricus. Ze is verbonden aan de 
Universiteit van Amsterdam, de Gerrit Rietveld Academie 
en DAS Graduate School.  

Daniël Rovers is schrijver – meest recent van de roman 
Vergeten meesters – en redacteur van De Witte Raaf.

Koen Sels is schrijver en secretaris. Hij publiceerde twee 
boeken en teksten over kunst en voor kunstenaars. Sinds 
2020 werkt hij aan een boek over leven, werk en werkleven, 
onder de werktitel Een dag in België.

Merel van Tilburg is universitair docent kunstgeschiede-
nis (Rijksuniversiteit Groningen) en is als wetenschappelijk 
onderzoeker verbonden aan de Université de Genève.

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

Martin Warnke (1937-2019) was een Duitse kunsthis-
toricus, verbonden aan de Universiteit Marburg en later de 
Universiteit Hamburg. Hij publiceerde onder meer Hofkünstler 
(1996), Velázquez (2005) en Künstlerlegenden (2019).

Arnold A. Witte is hoofddocent aan de Universiteit van 
Amsterdam en publiceert regelmatig over institutionele 
patronage, zowel tijdens de Italiaanse Barok als in de twin-
tigste eeuw.

Thema’s van de komende nummers:  
ouderschap, redigeren en corrigeren, Zwitserland, 
beeldenstorm, tijdgebrek.

Bijdragen (ongevraagde inzendingen) over deze en
andere onderwerpen kunnen worden ingestuurd via
redactie@dewitteraaf.be

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

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

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

— Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.

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

IT MIGHT BE A MIRAGE 08.10.2022 — 22.01.2023

DAVID CLAERBOUT, ROBERT KUSMIROWSKI,  
MARK LECKEY, MOSHE NINIO, WOLFGANG PLÖGER,  
JAMES RICHARDS AND LESLIE THORNTON, DANH VO 
—————————————————————————————————————————————

PAUL ROBESON THE ARTIST AS REVOLUTIONARY  TILL 04.03.2023
————————————————————————————————————————————— 
PAUL ROBESON SYMPOSIUM JARED BALL, MOHAMMED ELNAIMI,  
LISENNE DELGADO, MINKAH MAKALANI, TANIA MONTEIRO,  
SHANA REDMOND, MIREILLE TSHEUSI ROBERT, LOUNA SBOU,  
SYLVANA SIMONS & ANNE WETSI MPOSA  21.10.2022 & 22.10.2022
————————————————————————————————————————————— 
KATARINA SIDOROVA BOTTLENECK  22.07.2022 — 02.10.2022
—————————————————————————————————————————————
HARAWAY BOOKSHELF / READING GROUP  EVERY LAST SUNDAY OF THE MONTH
————————————————————————————————————————————— 
VENUE: FORMER AMERICAN EMBASSY BY MARCEL BREUER  /  OPEN: WEDNESDAY TILL SUNDAY 12:00 — 18:00  H. & THURSDAY 12:00  — 21:00 H.
—————————————————————————————————————————————
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