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MET ZACHTE DWANG

HET INZICHT VOORBIJ – HET GEVOEL NABIJ

Het overkomt mij vaker dat ik de eindigheid van een boek betreur. Soms stop 
ik bewust met lezen – ik stel het einde uit om langer te kunnen verwijlen bij 
een welbepaald verhaal of  bij de specifieke stem van een auteur. Zo heeft ook 
dit boek datzelfde spijtige, het heeft een einde. Of  misschien toch niet? De 
koffie die net voor het nawoord wordt aangeboden, de gedrevenheid van de 
auteur en zijn opvallende betrokkenheid stellen gerust. Bovendien is dit boek 
een bloemlezing. Er liggen nog tal van teksten en tekstmateriaal op zolder. 
Goed.

Ondertussen typ ik zwart op wit: dit is een goed boek. De pittige titel, de 
‘waarschuwing’ en de inleiding zetten meteen de juiste, zelfbewuste toon en 
scheppen verwachtingen waaraan voldaan wordt. De lezer vindt hier een 
verrassende verzameling broze en kordate teksten; schrijfsels over kunst die 
op zeer diverse wijze getuigen van een bijzondere blik, een ‘medeplichtige’ 
blik. Zij aan zij met de kunstenaar spreekt de auteur over kunst. Dit levert 
teksten op over kunst, die zich weten te onderscheiden omdat ze vertrekken 
vanuit de kunst.

Wat mij treft in dit boek is de drang van de auteur te begrijpen. Hij buigt 
zich met veel elan over de vraag: ‘Hoe werkt een beeld?’ Bovendien koppelt 
hij tijdens de vraagstelling terug naar zichzelf. Hij is zich bewust van zijn 
subjectiviteit die hij ten volle en geheel terecht uitspeelt en op een open 
manier inzet. Hij is voortdurend iets op het spoor en laat niet na zijn weten in 
te zetten om het weten van die ander, hier de kunstenaar, te weten te komen. 
Dit weten van die ander, is een zo-weten en een anders-weten. Een zo-zijn en 
een anders-zijn. Een zo-ervaren en een anders-ervaren. 

Dat de auteur zélf  zo-weet en anders-weet, maakt zijn schrijven specifiek 
en maakt zijn aanpak consequent. De vraag naar de werking van het beeld 
leidt hem onherroepelijk tot bij de kunstenaar, tot dicht bij de kunstenaar. 
Tot samen wandelen en samen kijken, samen zoeken naar woorden, naar het 
juiste gewicht van die woorden. Uren en uren en nog eens uren. Kijken vraagt 
tijd. Begrijpen vraagt tijd. Begrijpen vraagt kijken, een tweede keer kijken en 
dan durven zeggen: Ik was mis. Nu zie ik het!

Vanuit dat dichtbij-zijn, spreekt de auteur ook de lezer aan. Hij trekt ons 
binnen in de materie, in de weerbarstigheid of  de welwillendheid ervan. Hij 
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laat ons, samen met de kunstenaar, kleuren zien, texturen voelen, afmetingen 
inschatten, volumes omhelzen, vormen bewegen. Hij laat ons – en dat vind 
ik nog het mooist van al – ‘vormen zien die iets zeggen over het zoeken naar 
vormen’. 

Hij onthoudt zich hierbij niet van een regelmatig refereren aan andere vormen, 
van andere kunstenaars, aan andere woorden, van andere schrijvers en andere 
filosofen. Niet omdat hij zelf  niets te vertellen heeft, integendeel. Het is net 
omdat hij zoveel te vertellen heeft. Zijn ervaringen en zijn belezenheid vormen 
een essentieel deel van dit boek. Zijn verlangen het beeld te begrijpen, zich te 
laten ontroeren en thuis te komen, is evenzo verbonden met de taal als met 
de materie. En ook dit maakt de teksten bijzonder en herkenbaar als de zijne. 
Het woord bezoekt de materie. De materie dringt door tot in het woord.

Met zachte dwang leidt de auteur ons naar en door de verschillende dimensies 
van het kunstwerk, van het werk in wording tot het achtergelaten, terug 
opgepikte en getransformeerde werk. Hij formuleert broze intentieverklaringen 
en omschrijft creatieve processen. Via een veelvuldigheid aan invalshoeken 
en ervaringen bereiken we het concrete kunstwerk, het werk in al zijn zicht- 
en onzichtbaarheid. De auteur integreert hierbij zijn eigen projecties, wat de 
teksten absoluut verrijkt. 

Met even zachte dwang nodigen de kunstenaars en hun werk ons uit – naar 
andere en verdere bestemmingen.

Ruth Loos
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WAARSCHUWING

De ondertitel van dit boek (‘Kunst in België na 2015’) verwijst naar Stendhals 
terugkerende verontschuldigingen in Vie de Henry Brulard voor het feit dat hij 
zo vaak het woord ‘ik’ gebruikt.
 Samen met Victor Sjklovski beschouw ik een kunstwerk als een textuur die 
wordt toegevoegd aan de werkelijkheid, die voortgevloeid is uit een visuele 
strategie van de kunstenaar en die aanleiding geeft tot projecties door de 
toeschouwer. Kunstwerken vertalen geen emoties of  gedachten, maar roepen 
ze op bij de toeschouwer. Daarom zijn ook mijn eigen projecties belangrijk. 
Ze vervormen mijn blik op alle kunstwerken die ik bekijk. Ze beperken de 
zichtbaarheid van een werk.
 Dit boek kwam tot stand met steun van de Vlaamse Overheid. De 
brief  waarin de Beoordelingscommissie Publicaties mij meedeelt dat ze de 
uitgave van dit boek wenst te ondersteunen, bevat de volgende passage: ‘De 
commissie apprecieert vooral de aanpak in dit veelbelovende project, die 
heel wat frisser, prettiger en leesbaarder oogt dan de aanpak van de meeste 
kunstboeken. De meeste commissieleden staan achter de teksten van Hans 
Theys, ook al merken sommigen op dat de auteur zichzelf  meer centraal stelt 
dan het behandelde onderwerp.’
 Ik weet niet of  het waar is dat ik mijzelf  meer centraal stel dan de 
behandelde onderwerpen, maar ik weet wel dat ik het vaak over mijn eigen 
ervaringen heb. Ik zie daar twee redenen voor. Het is aan de lezer en lezeres 
om uit te maken of  dit ook goede redenen zijn. 
 De eerste reden is dat ik niet geloof  in de mogelijkheid van een objectieve 
benadering van de werkelijkheid. Daarom acht ik het noodzakelijk elke 
subjectieve instelling zoveel mogelijk expliciet te maken. Bij uitbreiding 
betekent dit ook dat ik mezelf  kwetsbaar moet opstellen, net zoals de 
kunstenaars dat doen. ‘Elke criticus weegt zo zwaar als zijn eigen verzen,’ luidt 
het bij Proust. Laat ik de meest persoonlijke passages van dit boek hierbij aan 
uw voeten leggen als bescheiden pogingen tot het vervaardigen van eigen 
verzen. 
 De tweede reden waarom ik vaak over mijzelf  spreek, heb ik pas onlangs 
ontdekt. Alle dingen die in mijn teksten beschreven worden, heb ik zelf  
meegemaakt, ervaren, bedacht, geverifieerd en besproken met de kunstenaars. 
Alle aangehaalde woorden, tenzij anders aangegeven, zijn afkomstig uit 
gesprekken die ik met de kunstenaars heb gevoerd. Geen enkele bewering 
is overgenomen uit teksten van andere auteurs, tenzij dit vermeld wordt. 
Alle bronnen worden genoemd. Nu ik meer en meer zie hoe mijn teksten 
zonder bronvermelding worden gekopieerd door andere auteurs, begrijp 
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ik dat het voor deze mensen vreemd moet lijken dat ik geregeld over mijn 
eigen ervaringen bericht. Zelf  hebben zij het immers nooit over hun eigen 
ervaringen. Ze zijn daar te bescheiden voor.
 Als ik auteurs citeer, bijvoorbeeld de vaak terugkerende Proust en 
Oliver Sacks, dan is dat niet omdat ik de besproken onderwerpen heb leren 
kennen door hun boeken te lezen en ook niet omdat ik hun woorden als 
gezagsargumenten beschouw, maar wel omdat ik, na het verwerven van 
bepaalde inzichten, blij was soortgelijke inzichten tegen te komen in hun 
werk. Het citaat betekent dan zoiets als: ‘Kijk, die man of  die vrouw is ook 
tot die bevinding gekomen!’ Dat geldt voor Prousts overtuiging dat er een 
rechtstreekse, niet discursieve weg naar in het geheim opgeslagen kennis bestaat 
(waarover Benjamin opmerkte dat die kennis vermoedelijk in een ongerepte, 
zintuiglijke staat bewaard is gebleven omdàt ze niet bewust is opgeslagen), dat 
geldt voor Oliver Sacks’ meervoudige bevestiging van dit vermoeden (onder 
andere gebaseerd op de vaststelling dat bepaalde hersenletsels onbewust 
opgeslagen kennis of  creatieve vermogens kunnen vrijmaken), dat geldt 
voor Camille Paglia, die stelt dat één derde van Shakespeares stukken wel 
altijd ‘in interpretatieve nevelen gehuld zal blijven’ en dat geldt voor Virginia 
Woolf  die de jonge Orlando zijn geliefde laat vergelijken met ‘een vos, een 
olijfboom, een met gras begroeide heuveltop en een golvende zee waarop 
je van grote hoogte neerkijkt’. Natuurlijk citeer ik ook auteurs omwille van 
de specificiteit van hun beelden. Zelf  zou ik nooit op het voorbeeld van de 
Chinese keizer gekomen zijn, zoals Borges. Als ik een auteur lees om iets te 
weten te komen over kunstwerken die ik zelf  niet zien en betasten (zoals 
het boek van Lucy Lippard over de pop art), dan probeer ik dat zo precies 
mogelijk aan te geven. In geen geval laat ik overgeschreven, onverifieerbare 
informatie in mijn teksten glippen.
 Maar nu een ernstig antwoord op bovenstaand bezwaar van sommige 
commissieleden. Nu ik het boek voltooid heb, en de draagwijdte en beperkingen 
ervan enigszins kan inschatten, kan ik mij inderdaad serieus afvragen of  ik in 
al de bestudeerde werken inderdaad niets anders heb gevonden dan mijzelf. 
Het lijkt immers alsof  al deze mensen bezig zijn met dingen die verdacht 
nauw aansluiten bij mijn eigen besognes. Allicht heeft dit te maken met de 
selectie van de kunstenaars. Vrijwel altijd hebben zij mij gecontacteerd, omdat 
ze zich verwant voelden met de manier waarop ik schrijf  en boeken maak. 
Anderzijds is het ongetwijfeld zo dat al onze pogingen tot het verwerven van 
nieuwe inzichten begrensd worden door onze kennis, onze talenten en onze 
verstandelijke vermogens. Als dit boek erin slaagt mijn eigen beperkingen op 
een eerlijke, maar genereuze manier aan het licht te brengen, dan kan ik het 
als geslaagd beschouwen. Deze begrenzing vormt immers het centrale thema 
van dit werk, in die zin dat vernieuwende kunstwerken er op een of  andere 
manier toch in slagen onze blik te verruimen.
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 Hieronder vindt u dus enkele vruchten van een meer dan twintig jaar 
durend onderzoek, dat ik heb aangevat toen ik als afstuderend student 
wijsbegeerte besefte dat mijn boekenkennis niet volstond om iets zinnigs te 
zeggen over hedendaagse kunst. Beïnvloed door de Franse positivistische 
traditie en de toen opgang makende historici uit datzelfde land nam ik mij 
voor zoveel mogelijk over hedendaagse kunst te leren door met kunstenaars 
samen te werken bij het maken van hun werk, het tentoonstellen ervan en 
het maken van boeken waarin ze hun werk trachten zichtbaar te maken voor 
mensen die de echte dingen niet gezien hebben. Jarenlang heb ik geloofd 
dat dit participerende veldonderzoek zou leiden tot een corpus dat door 
academici gebruikt zou kunnen worden voor hun analytische en theoretische 
benaderingen. Nu besef  ik dat onbewuste uitgangspunten mijn bevindingen 
misschien grotendeels besmet hebben voor de wetenschap. Welnu, hoe 
zichtbaarder de bron van deze besmetting, hoe beter, meen ik.

Montagne de Miel, 14 december 2007
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INLEIDING

EEN BOEK OVER BEELDEN EN OVER HET BEELD

Dit is mijn eerste niet-geïllustreerde boek. Dat is een beetje onhandig, 
omdat al mijn teksten vertrekken vanuit beelden. Van vrijwel alle besproken 
kunstwerken vindt u echter afbeeldingen op mijn website. Ook de teksten 
bevinden zich daar, zodat de uitgave van dit boek helemaal overbodig lijkt, 
ware het niet dat ik vermoed dat deze bundel door zijn specifieke volgorde 
terugkerende thema’s zichtbaar maakt. Misschien zal ik er voor het eerst ook 
lezers mee bereiken die in een boekhandel eerder naar boeken zonder prentjes 
grijpen.

Borges vraagt zich in een prachtig essay af  waarin de magie kan bestaan van 
de vaststelling dat dezelfde Chinese keizer de opdracht gaf  de Chinese muur 
te bouwen én alle geschriften van voor zijn tijd te verbranden. Na een aantal 
mogelijke, fraaie verklaringen te hebben voorgesteld, besluit hij dat de magie 
vermoedelijk terug te voeren is tot het feit dat het om twee sterke beelden 
gaat. 

De onderliggende gedachte van dit boek is een poging tot herwaardering 
van het woord en het begrip ‘beeld’. De meeste mensen die over kunst 
schrijven, gaan ervan uit dat onze waarneming gestructureerd wordt door 
taal. Deze benadering is echter alleen maar vol te houden als je de taal steeds 
breder gaat opvatten. Het spreekt immers vanzelf  dat je tot de taal ook 
dingen als timbre, intonatie, mimiek, houdingen, gebaren en zelfs collectieve 
vooronderstellingen moet gaan rekenen als je haar doeltreffendheid wil 
verklaren. Eigenlijk betekent dit dat je het beeld als onderdeel van de taal 
beschouwt. Terecht. Maar waarom de zaken niet eens omdraaien en de taal bij 
wijze van experiment beschouwen als een onderdeel van een in werkelijkheid 
veel bredere, motorische, fysieke en beeldende omgang met de werkelijkheid? 
Waarom niet erkennen dat beelden en woorden allicht samen zijn ontstaan 
en dat beelden soms vooraf  lijken te gaan aan het woord of, met andere 
woorden, dat de meeste woorden gewoon onbruikbaar zouden zijn zonder 
bijbehorend mentaal beeld? 

Gisteren zag ik toevallig dat de ogen van Canadaganzen ingebed liggen in een 
zwarte vlek. Daardoor ontstaat een soort van super-oog, dat er heel dreigend 
en tegelijk heel elegant uitziet. Ik dacht meteen terug aan Goldschmidts 
beschrijvingen van furu’s in het Victoriameer, die eivormige vlekken op 
hun lichaam dragen. Hoe groter de ei-vormige vlek, hoe aantrekkelijker het 
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individu zou kunnen worden voor een partner. Tot de vlek te groot wordt, 
natuurlijk, en daardoor niet meer aan een ei doet denken. Zo structureert de 
evolutie zichzelf. Alle vormen gaan op een blinde manier gehoorzamen aan 
een redeloze noodzakeljkheid. Toch denk ik niet dat vissen of  ganzen een taal 
nodig hebben om deze beelden te lezen. Althans niet in de zin dat ze eerst een 
vorm herkennen en vervolgens naar een betekenis gaan zoeken. 

Het reduceren van kunstvormen tot talen die door middel van vormen een 
betekenis overdragen kan best bruikbaar of  boeiend zijn, maar komt volgens 
mij meestal neer op een onderschatting en verknechting van iets dat even 
belangrijk is als het woord en dat ik voor de duur van dit boek zou willen 
omschrijven als het beeld.

In twee teksten over de kunstenaar Luc Tuymans die in deze bundel opgenomen 
werden, kan u lezen dat hij als kind bang was voor een schilderij waarop twee 
ganzen waren afgebeeld. Een van die ganzen had een eivormig zwart oog, 
waarvan het kind dacht dat het hem op een dag zou kunnen opslokken. Tot 
gisteren begreep ik niet hoe dit eivormige oog op dat oorspronkelijke schilderij 
terechtgekomen kon zijn. Nu ik de ogen van Canadaganzen heb gezien, zie 
ik waar het beeld vandaan komt en besef  ik nog beter hoe het een kind 
angst kan inboezemen. Mensen met zwarte kringen rond hun ogen wekken 
de indruk moe, ziek of  onbetrouwbaar te zijn. Dat een oog, dat gericht is op 
het licht, ingebed zit in een nachtelijk vlak, heeft bovendien iets krachtigs. 
Zowel het duister als het kijken worden erdoor versterkt. In De wenkbrauwen 
van de clown vertelt Tuymans dat hij aan zijn moeders kaptafel soms zolang 
naar zichzelf  keek, zonder met zijn ogen te knipperen, dat zijn gezicht een 
zwart gat werd. Leon Vranken, die zijn vader vroeg verloren heeft, vertelt ons 
dat zijn vader ‘een gat’ voor hem was. Dergelijke uitspraken prikkelen mijn 
nieuwsgierigheid.

In de inleiding tot zijn in 1975 gepubliceerde interview met Francis Bacon, 
schrijft David Sylvester dat deze schilder het woord ‘beeld’ op drie verschillende 
manieren gebruikt. De derde betekenis van het woord omschrijft hij als ‘een 
geheel van vormen dat een bijzonder krachtige en suggestieve weerklank 
heeft’. Bacon wilde schilderijen maken die precies waren (bijvoorbeeld door 
een gelijkenis met een echte persoon op te roepen) zonder illustratief  te 
zijn. Als Sylvester hem vraagt naar het verschil tussen illustratieve en niet-
illustratieve beelden, antwoordt hij: ‘Ik denk dat het verschil hierin berust 
dat een illustratieve vorm je via je intelligentie meteen zegt waar een vorm 
over gaat, terwijl een niet-illustratieve vorm eerst inwerkt op onze zintuigen 
en pas nadien terugsijpelt in de vorm van een feit. Waarom dit zo is, weten 
we niet. Misschien heeft het iets te maken met de omstandigheid dat feiten 
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zelf  ambigu zijn, dat verschijnselen zelf  ambigu zijn, zodat deze manier om 
vorm vast te leggen het feit meer benadert door de ambigue manier van 
vastleggen.’

In zijn inleiding tot De nulgraad van het schrijven, een hopeloos boek waarin 
een poging wordt ondernomen de ‘vrijheid’ en tegelijk ‘onvrijheid’ van de 
kunstenaar te omschrijven, geeft Roland Barthes onder andere de volgende 
omschrijving van het begrip stijl: ‘Beeldspraak, tempo, vocabulaire komen 
voort uit lichamelijkheid en verleden van de schrijver en worden gaandeweg 
nu net de automatismen van zijn kunst. Zo ontwikkelt zich een autarkische 
uitdrukkingswijze, die we stijl noemen en die zijn wortels alleen in de 
persoonlijke en geheime mythologie van de auteur heeft, in dat substraat van 
de expressie waar de eerste koppeling van woorden en zaken plaatsvindt, waar 
zich eens en voor altijd de grote verbale thema’s van zijn bestaan installeren’. 
[Vertaald door Axel van Caspel.]

Een mooie zin, vind ik, alleen jammer dat er bij die eerste koppeling van 
woorden en zaken schijnbaar geen beelden te pas komen, ook al lijkt het 
hier te gaan over hetzelfde substraat waaruit de grote visuele thema’s van 
kunstenaars voortkomen.

Zoals Luc Tuymans zegt in het interview De wenkbrauwen van de clown, heeft het 
even weinig zin vol te houden dat de werkwijze van een plastisch kunstenaar 
uitsluitend visueel is, als het zin heeft te geloven dat onze werkelijkheid 
volledig in woorden gevat kan worden. Het woord en het beeld komen samen 
tot stand en blijven onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sommige mensen 
hebben meer talent voor een omgang met woorden, sommigen hebben een 
bijzondere aanleg voor een omgang met beelden.

DE ONTROERING (INTENTIE, TEXTUUR EN PROJECTIE)

Net zoals we in de natuurkunde vaak niet kunnen beschrijven wàt iets precies 
is of  hoe het precies werkt (bijvoorbeeld de gravitatie of  een zwart gat), maar 
wel welke gevolgen het heeft, zo stel ik voor naar een beeld te kijken.

Ongetwijfeld stond Gerard Reve een gelijksoortige aanpak voor toen hij een 
definitie van kunst formuleerde: ‘Kunst is gestileerd menselijk handelen (of  
een product daarvan), dat een ontroering teweegbrengt’.

De schilder Walter Swennen zou het met deze definitie oneens zijn, omdat hij 
meent dat een kunstwerk ook zonder toeschouwer kan bestaan. Hij eist het 
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recht op om artefacten te maken die kunst genoemd mogen worden zonder 
dat ze iemand ontroeren of  door iemand begrepen worden. Dat recht weze 
hem gegund. Maar als zijn schilderijen binnen een paar duizend jaar ontdekt 
worden in een grot in Lascaux, zullen ze toch nog iemand moeten ontroeren 
om te kunnen bestaan als kunstwerk. (Het lijkt erop dat Swennen beweert dat 
hij zelf  ook blijft bestaan als hij niet waargenomen wordt, een beetje zoals 
de monaden van Leibniz of  de God van Spinoza. Hij heeft gelijk natuurlijk, 
al gaat het blijkbaar wel om een heel iel bestaan, dat levenslang vraagt om 
opdikking door het produceren van artefacten.)

Vermoedelijk blijft Swennen zo hardnekkig achter deze stelling staan, omdat 
hij het kunstwerk wil verdedigen tegen mensen die het op een rationele, talige 
manier benaderen en geen oog hebben voor het feit dat het artistieke wezen 
van een kunstwerk eigenlijk voortkomt uit de specifieke textuur ervan (of, 
om het in Swennens woorden te zeggen, voor het feit dat het gaat om een 
voorwerp dat vervaardigd is door een kunstenaar). In Sylvesters interview 
met Francis Bacon blijkt dit onder andere uit Bacons bewering dat niet-
illustratieve, maar precieze schilderijen per ongeluk tot stand komen. ‘An 
accident in what sense?’, vraagt Sylvester. Welnu, dààr gaat het voor mij om. 
Om wat voor soort ontsporing gaat het in elk afzonderlijk geval? En waar 
komt de ontroering vandaan?

Deze vragen kunnen op tientallen manieren benaderd worden. Mijn benadering 
bestaat erin bij het kijken naar een beeld een onderscheid te maken tussen de 
intentie van de kunstenaar, de eigenlijke textuur van het beeld en de projectie 
van de toeschouwer. Dit onderscheid is niet absoluut. Het is een methode om 
over kunst te kunnen denken. Naar mijn gevoel worden teksten onleesbaar 
als deze drie zaken verward worden. Verder voorkomt deze benadering 
de traditionele verwarring tussen het eigenlijke artefact (het kunstwerk als 
specifieke ontsporing van een vorm) en datgene wat het gaat betekenen voor 
iemand die het waarneemt.

In het algemeen vormen mijn teksten een pleidooi voor een pragmatische 
benadering van hedendaagse kunstwerken. Ik probeer te achterhalen en te 
beschrijven wat specifiek is aan elk kunstwerk of  oeuvre.

DE GEHEIME THUISKOMST EN HET KIJKBEELD

De ondertitel van dit boek verwijst ook naar Stendhals overtuiging dat zijn 
werken pas door de volgende generaties geapprecieerd zouden worden en 
naar het vermoeden dat kunstenaars minder blind zijn dan hun tijdgenoten 
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en daarom werk maken dat pas later ten volle begrepen of  aangevoeld 
kan worden. In dezelfde geest zou je kunnen stellen dat kunstenaars de 
werkelijkheid in mindere mate als vanzelfsprekend beschouwen dan andere 
mensen en dat die manke vanzelfsprekendheid vorm krijgt in hun werk. 
Achter de cinema die ons brein distilleert uit de lichtstralen die ons netvlies 
bereiken, gaat een nachtelijke wereld schuil die niemand wenst te zien, maar 
die op een gecontroleerde manier wordt opgeroepen door de kunstenaars. 

Een kunstwerk ontroert. Het gaat hierbij niet om een sentimentele of  louter 
emotionele ervaring, maar om een vorm van geraakt worden. Soms speelt 
dit geraakt worden zich af  op louter intellectueel vlak, soms gaat het om 
een zintuiglijke ervaring, waarbij onze fysieke intelligentie – zoals Tuymans 
het noemt – ons beelden influistert die wij niet begrijpen. De ontroering 
bestaat in een soort van thuiskomst. De toeschouwer herkent iets, dat door 
de nieuwe vorm niet meteen herkenbaar is: een raster, dat vervat ligt in de 
textuur van het kunstwerk. 

Ik denk dat kunstenaars, hoe vernieuwend hun oeuvre ook moge zijn, meestal 
zonder het te beseffen, bezig zijn met de reconstructie van een kijkbeeld dat 
hen dichter brengt bij hun jeugd of  bij bepaalde schokkende ervaringen. Het 
doel van hun werk is een geheime thuiskomst. De toehoorder of  toeschouwer 
herkent dit beeld en komt zelf  ook thuis. 

Het is niet mijn bedoeling kunstwerken psychologisch te verklaren, maar wel 
te beschrijven hoe iemand visuele overlevingsstrategieën kan ontwikkelen. Die 
strategieën kunnen voortkomen uit theoretische inzichten, maar ze kunnen er 
zeker nooit toe herleid worden.

De eerste keer dat ik op het spoor ben gekomen van een persoonlijk 
raster of  kijkbeeld was natuurlijk bij Panamarenko, met wie ik jarenlang 
heb samengewerkt, maar de eerste keer dat ik er onverbloemd over heb 
geschreven, was in een tekst over het werk van Robert Devriendt. Ook mijn 
ontmoeting met James Lee Byars is van groot belang geweest, omdat het 
meteen duidelijk was dat hij in het gouden vogeltje zichzelf  herkende, zonder 
dat dit ergens expliciet gemaakt werd. Het heeft mij geleerd hoe je iets op 
een beeldende manier kan vertellen. Een andere belangrijke tekst, ook uit 
1997, was Binnen zonder kloppen, waaruit blijkt waarom Michel François zoveel 
werkt met open en gesloten vormen en de grens tussen private en publieke 
ruimte. De wenkbrauwen van de clown is de eerste tekst die ik heb geschreven 
met dit boek in het achterhoofd. Voor mij gaat het om een belangrijke tekst, 
omdat ik Tuymans vraag wat hij vindt van mijn hypothese over het raster 
of  het kijkbeeld en ik dit meteen toepas op zijn eigen werk. Ik zou hier ook 
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willen wijzen op De tweelingbroer van Picasso en Zie mij graag, waarin ik mijn 
eigen projecties probeer te ontleden en op De geheime thuiskomst, waarin ik 
mijn intuïtieve manier van werken toets aan de indrukwekkende, analytische 
aanpak van Bart Verschaffel.

SLOTOPMERKINGEN

Tot slot wens ik nog iets te zeggen over de woorden ‘vorm’, ‘formeel’, 
‘formalistisch’ en ‘esthetisch’. Voor mij is het woord ‘esthetisch’ verbonden 
met de oorspronkelijke betekenis van ‘zintuiglijke waarneming’, net zoals het 
woord ‘theorein’ oorspronkelijk ‘zien’ en ‘reizen’ betekende. In het hierboven 
vermelde interview met Sylvester gebruikt Bacon het woord in zowel positieve 
als negatieve zin. Jonge kunstenaars gebruiken het woord ‘esthetisch’ vaak 
in pejoratieve zin. Ze hebben het dan over een werk dat grond mist, dat 
oppervlakkig is, dat geen kloten aan het lijf  heeft. Het gaat dan als het ware 
om een weinig oorspronkelijk, dun, krachteloos beeld dat geen ontroering 
oproept, een beeld dat een idee illustreert in plaats van bij de toeschouwer 
gedachten of  gevoelens op te roepen door middel van zijn vorm of  textuur. 
Het werk heet dan louter formeel of  louter esthetisch te zijn. (Een voorbeeld 
hiervan vindt u in de eerste tekst over Vaast Colson.) In tegenstelling met de 
literaire wereld, waar de vorm van een werk onlosmakelijk verbonden geacht 
wordt met de artistieke waarde ervan, hebben jonge plastische kunstenaars 
(door hun opleiding of  hun lectuur van niet door kunstenaars geschreven 
teksten over kunst) vaak een wantrouwen jegens de vorm ontwikkeld dat 
ze slechts gaandeweg overwinnen. Oudere kunstenaars spreken onder elkaar 
zelden over de ‘betekenis’ van hun werk. Ze hebben het vrijwel altijd over 
de vorm ervan. Toch kost het elke kunstenaar veel moeite en volharding om 
op dit vlak zelfvertrouwen te verwerven. Moge dit boek sommigen hierbij 
helpen.

En nu nog enkele woorden naar aanleiding van de prachtige tentoonstelling 
Head Shop / Shop Head van Paul McCarthy in het S.M.A.K. Ik vermoed dat 
dit een heel belangrijke tentoonstelling is, een beetje zoals de tentoonstelling 
van Panamarenko in het Paleis voor Schone Kunsten in 1978 een grote 
indruk heeft gemaakt op adolescenten die later kunstenaar zijn geworden (zie 
bijvoorbeeld op pagina 398). Frank Maes vertelde mij dat vooraanstaande 
academici hun licht hebben laten schijnen over deze tentoonstelling en haar 
te licht hebben bevonden. Vroeger begreep ik niet hoe het mogelijk was dat 
een academicus zich boven zijn onderzoeksobject kon stellen en normatieve 
conclusies trekken, maar nu ik het pas vertaalde, meest recente boek van Oliver 
Sacks gelezen heb, begint het mij te dagen. Sacks heeft het in dit boek onder 
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andere over het vreemde fenomeen dat mensen die een absoluut muzikaal 
gehoor hebben, soms niet in staat zijn tot enige gevoelsmatige belevenis 
van muziek. Andersom bestaan er mensen die erg veel houden van muziek, 
maar absoluut geen inzicht hebben in de structuur ervan en zelf  bijvoorbeeld 
vals zingen. Er blijken tal van vormen van ongevoeligheid voor muziek te 
bestaan. Sommige mensen kunnen gewoonweg geen muziek waarnemen: 
ze horen uitsluitend onverdraaglijke geluiden. Andere mensen kunnen 
geen melodie, timbre, ritme, harmonie of  toonhoogte herkennen (amusie, 
amelodie, dystimbrie, harmonie- en toondoofheid). Nu vraag ik mij af  of  er 
vergelijkbaar onderzoek is gebeurd naar vormen van blindheid op het vlak van 
harmonieën, kleurtemperatuur, ritme, textuur en symboliek in de plastische 
kunst, die zouden kunnen verklaren waarom sommige mensen ‘symboolblind’ 
kunnen zijn, zoals Gerard Reve het noemde, of  volledig voorbijgaan aan 
de vormelijke, concrete kwaliteiten van een kunstwerk. Elders had Sacks al 
opgemerkt dat hij mensen met een heel laag intelligentiecoëfficiënt kende die 
een uitzonderlijk gevoel hadden voor ‘beelden’, waardoor hij de overtuiging 
was toegedaan dat het concrete denken het eigenlijke, waarachtige denken was, 
een denken zwanger van beelden, terwijl het theoretische denken meer iets 
was als een kruk voor mensen die niet bij machte zijn een normale omgang 
te onderhouden met hun omgeving. ‘Door een omkering of  ontwrichting 
van de natuurlijke orde der dingen,’ schrijft hij, ‘wordt concreetheid door 
neurologen vaak gezien als iets armzaligs, niet de moeite waard, incoherent, 
achterlijk… Ik noem dit een omkering want het concrete is elementair – het is 
wat de werkelijkheid “werkelijk”, levend, persoonlijk en vol betekenis maakt… 
Het concrete raakt snel bezield van gevoel en betekenis – sneller misschien 
dan welke abstracte begripsvorming dan ook. Het gaat makkelijk over in 
het esthetische, het dramatische, het komische, het symbolische, kortom de 
hele wereld van kunst en geest… Een mens kan intellectueel gesproken heel 
“laag” staan, niet in staat een sleutel in het sleutelgat te steken, nog minder 
in staat de wetten van Newton te begrijpen, absoluut niet in staat de wereld 
te bevatten, als concept, en toch volkomen in staat, zelfs op hoog niveau, de 
wereld als een concreetheid, als symbolen te begrijpen.’

Misschien hou ik mij al zolang met kunst bezig, omdat ik voel dat ik eigenlijk 
aan een onbekende, specifieke vorm van blindheid lijd en dat een groot deel 
van de visuele rijkdom mij altijd zal ontgaan?

Montagne de Miel, 14 december 2007
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DE GOUDEN VOGEL

EEN HERINNERING AAN JAMES LEE BYARS

Ik ontmoette James Lee Byars in oktober 1996, een half  jaar voor zijn overlijden. 
Enkele weken eerder had Maria Gilissen hem bezocht in een bejaardentehuis 
in Santa Fe, waar hij in afwachting van zijn dood rustig gehouden werd met 
pillen. Maria Gilissen bleef  enkele dagen bij hem, week niet van zijn zijde, 
bood de verplegers aan zich te ontfermen over het toedienen der medicijnen 
en verstopte de pillen. Toen ze merkte dat Byars langzamerhand herstelde, 
besloot ze terug te keren naar België om een volmaakte reddingspoging voor 
te bereiden. Bij haar tweede bezoek liet ze zich aflossen door Jule Kewenig 
en Stephen Mckenna tot Byars in staat was het bejaardentehuis te verlaten en 
naar Europa te reizen. Enkele dagen na zijn aankomst belde ik aan bij Maria 
Gilissen om enkele notities op te halen. Maria was niet thuis, maar ik werd 
opengedaan door haar veelarmige assistente Krystyna Szymorowski, die mij 
voorstelde aan de kunstenaar. 
 Byars zat aan de eettafel en knipte met een grote schaar cirkels uit foto’s. 
Hij droeg een zwart fluwelen pak en een heel lange, zwarte, kanten sjaal. Hij 
dronk rode wijn en stopte af  en toe een heel dun plakje parmaham in de mond, 
dat had liggen drogen op een voor de open haard gelegd, bordeauxkleurig, 
fluwelen kussen. 
 ‘Leg nog wat blokken op het vuur,’ zei hij tegen Krystyna, ‘waar verstoppen 
jullie dat hout, trouwens? Leg nog wat blokken op het vuur, ik bevries. Wat 
vind je van dit portret van Maria?’ vroeg hij aan mij. ‘Het is een goed portret, 
vind ik. Ik heb het zelf  gemaakt.’ Hij toonde mij het gezicht van Maria Gilissen, 
dat hij uit een foto had geknipt alsof  het voor een medaillon bestemd was. 
 ‘Ze lijkt op een madonna’, zei ik, ‘zo heb ik haar nog nooit gezien.’
 ‘Een tank,’ zei hij, ‘ze is een tank… Zo’n armen heeft ze. Ze pakt hier 
een ton op en daar, in elke hand een ton, en dan begint ze te stappen. Ze is 
opgegroeid in een Nederlands dorpje in de buurt van Maastricht… Welke 
vind jij de beste?’
 Hij had een nog niet verknipt portret van Maria Gilissen van een stapeltje 
genomen en schoof  erover met een wit blad waar een cirkel was uitgespaard. 
Hij toonde twee manieren om de foto te kadreren. Ik zei dat ik de tweede 
manier de beste vond. ‘OK,’ zei hij, ‘knip maar uit.’ Dan riep hij naar Krystyna, 
die in een andere kamer werkte. 
 ‘Krystyna heb je nog een kopie van die foto? Breng nog eens een kopie 
van die foto! En een schaar voor Hans! En meer hout op het vuur!’
 Ik keek naar de andere cirkelvormig uitgeknipte fotootjes en ik herkende 
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het door Marcel Broodthaers gemaakte portret van Marcel Lecomte, een foto 
van Marie-Puck, een portret van Isi Fiszman en een piepkleine ballekenskop 
van Mario Merz. 
 ‘Zou je even naar boven willen lopen en in mijn kamer naar een fotootje 
zoeken?’ vroeg Byars. ‘Ik moet het op de vloer hebben laten vallen.’
 Ik ging naar de derde verdieping en begon de vloer af  te zoeken. Na 
enkele minuten vond ik een rond fotootje met een diameter van ongeveer 
drie millimeter. In het midden ervan bevond zich een vrijwel onzichtbaar 
zwart stipje. Ik raapte het fotootje op en bracht het naar beneden. 
 ‘Het is een vogel,’ zei Byars, ‘je moet ernaar kijken met het vergrootglas.’
 Ik keek naar de foto met het koperen vergrootglas dat op de tafel stond 
en ik ontdekte dat het zwarte stipje twee vleugeltjes had… twee ragfijne, 
naar beneden doorbuigende lijntjes. Ik was getroffen door de elegantie die 
schuilging op dit onooglijke stukje papier.
 ‘Er staat een vogel op,’ zei ik. ‘Mooi!’
 ‘Ik heb in Parijs pas een fraaie tentoonstelling over vogels gezien,’ zei Byars. 
‘Er staat een wonderlijk vliegtuig van Panamarenko, een soort van vliegend 
platform genaamd Bernouilli. Het is een werk naar mijn hart. Er is ook een 
petieterig oorhangertje met vijf  witte veertjes te zien, en daar hebben ze dan 
de vogel van Brancusi naast gezet. Prachtig! Een magnifiek evenwicht. Hier 
een vliegtuig van Panamarenko, daar een minuscuul hangertje en ginder de 
Brancusi! En de kooi! De kooi is buitengewoon! Met vijf  paartjes zeldzame 
vogels die Franse ornithologen hebben meegebracht uit het Australische 
regenwoud. Ze zijn ze zelf  gaan halen. Ze hebben zorgvuldig vijf  paartjes 
uitgekozen, en die zitten nu in die kooi. Vijf  bij zes bij acht meter! En de 
achterwand is een zilveren spiegel! En dan vijf  roestvrijstalen staven waar ze 
op kunnen zitten, de ene boven de andere, waar ze willen. En hun voedsel 
wordt geserveerd in twee keer vijf  kommetjes van Chinees porselein van de 
Sung-dynastie en in elk kommetje zit verschillend voedsel. En elke dag komen 
die ornitologen met verrekijkers kijken of  alles nog in orde is. Om te zien of  
ze gelukkig zijn. En ze zijn gelukkig! Ze hebben niet één veertje verloren! En 
de vrouwtjes zitten zichzelf  de hele tijd te bekijken in de spiegel en ze geven 
zichzelf  kusjes tegen de spiegel en de mannetjes kijken een beetje rond. Maar 
er is één mannetje… dat is de chef. Hij is ongeveer één centimeter groter 
dan de andere vogels. En hij is de baas. Hij zit helemaal boven. Te slapen. 
Behalve als er wat mis is, dan trekt hij één oog open. En die vogel – het is 
een mannetje – dat is de chef. Hij is helemaal geel, keizerlijk geel, en hij zit 
altijd boven. Zijn vrouwtje is olijfgroen. Olijfgroen, met gele pootjes en een 
geel snaveltje. Daaraan kan je zien dat ze zijn vrouwtje is, aan die gele pootjes 
en dat gele snaveltje. Maar hijzelf  is helemaal geel, keizerlijk geel, met gele 
pootjes en gele lippen en gouden ogen. Hij is de chef. En toen ik toekwam 
zat hij zich te wassen in de grote porseleinen kom die dienst doet als bad. Ik 
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droeg de jas die achter je hangt.’
 Ik keek achter me en zag een roodfluwelen jas die versierd was met zwarte, 
kanten vlinders. 
 ‘Hij was zich volop aan het wassen, maar zodra ik de zaal binnenkwam 
hield hij ermee op om rustig te kunnen kijken. Hij keek niet naar mij, maar 
naar de vlinders. Want die eet hij normaal gezien op. En dan deed hij een 
onzichtbaar teken naar zijn vrouwtje, dat zichzelf  boven voor de spiegel zat te 
kussen, maar dat meteen naar beneden kwam gevlogen en aan zijn linkerzijde 
ging zitten, een beetje naar achteren, zoals het hoort. En dan zei hij: “Kijk, 
vlinders!”
 Maar zijn vrouw antwoordde: “Idioot, dat zijn geen vlinders, dat zijn 
kanten versierselen, en jij zit opgesloten in een kooi.” En toen vloog ze weer 
naar boven om zichzelf  te gaan bewonderen voor de spiegel… De chef  
beëindigde rustig zijn toilet en vloog dan ook naar boven om een tukje te 
doen op de hoogste zitplaats. 
 Misschien waren hun woorden lichtjes verschillend,’ besloot Byars, ‘maar ze 
hadden het in elk geval over die vlinders en het is een waar gebeurd verhaal.’

Montagne de Miel, 2 augustus 1997
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ALLEMAAL VLIEZEN OVER ELKAAR

ENKELE WOORDEN OVER HET WERK VAN ROBERT DEVRIENDT

‘Onlangs zat ik ergens aan een waterkant te schilderen toen er plotseling een 
gans opvloog. Ik had haar al zien zitten, op zo’n tien meter afstand van mij. 
Ik had haar kop zien bewegen door het riet en af  en toe had ik haar horen 
kwaken. Ineens vloog ze met veel gedruis op en stortte ze voor mij neer 
in het water. Dood. Ik heb haar mee naar huis genomen en een paar keer 
geschilderd en dan meegegeven aan een vriend die haar zou opzetten. Hij zou 
haar nog een tijdje bewaren in zijn diepvries, want ik wilde haar nog één keer 
schilderen. Maar toen ik een paar dagen later bij hem arriveerde, had hij haar 
al opgezet. Dat heeft mij onaangenaam getroffen. De gans was weg. Zo’n 
leeggemaakt ding met alleen maar huid verliest alle uitdrukking.’
 Robert Devriendt en ik wandelen over de Brugse Grote Markt, op weg 
naar zijn atelier. Ik luister naar zijn verhaal en kijk naar zijn schoenen. Ze zijn 
bordeauxrood. 
 ‘Toen ik klein was heb ik eens gezien hoe ze bij ons thuis een kalf  uit een 
koe hebben gehaald met een keizersnede… Ik kende die koe. Ik weet nog hoe 
ze heette… Eerst zag ik die koe als iets vols, als iets heel vols, maar toen ze 
haar opensneden, laag na laag, eerst haar huid en dan die andere vliezen, het 
buikvlies, de wand van de baarmoeder, enzovoort, veranderde ze in één grote, 
donkere holte… Het zijn allemaal maar vliezen over elkaar, en dat noemen 
we dan de werkelijkheid.’
 Onder de halflange, grijze wollen jas met een fijn visgraatmotief  draagt 
hij een karmijnrood, fluwelen jasje en daaronder een vest met afwisselend 
blauwgrijze en roodgouden ruiten met geborduurde rozen. Daaronder draagt 
hij een wit zijden hemd waarvan de paarlemoeren col een losjes geknoopt 
wit zijden sjaaltje omsluit, dat zelf  gedeeltelijk schuilgaat achter een tweede 
sjaaltje met gedempte donkerblauwe, donkergroene en okeren vlakken. Aan 
zijn linkerhand draagt hij een ring met een rode steen. Ik kijk opnieuw naar 
de bordeauxkleurige schoenen. 
 ‘Hoe zou je de kleur van je schoenen noemen?’ vraag ik, ‘is dat acajou?’
 ‘Ik ben niet zo sterk in benamingen,’ antwoordt hij, ‘maar het is een soort 
van bordeauxrood. Een beetje te mat naar mijn smaak. Er zit een beetje teveel 
wit in.’
 ‘Maak je een kleur dan matter door er wit aan toe te voegen?’
 ‘Deze schoenen hebben iets mistigs, omdat de bovenste kleurlaag meer 
wit bevat dan de ondergrond, die donkerder is. Zo wordt mist geschilderd. 
Eerst schilder je bijvoorbeeld een donkere hemel en dan schilder je daar 
lichtere kleuren overheen. Dat is het omgekeerde van een glacis. Om een rode 
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appel te schilderen, schilder je eerst een mooi oranje en daarover een laagje 
karmijnrood. Zo krijg je een diep, helder rood. Het licht valt erdoor, loopt tot 
op de oranje ondergrond en kaatst terug. Dat is het verschil tussen Jordaens 
en Rubens. Bij Jordaens lijken die matrones soms gekalkt. Bij Rubens ontstaat 
het grijs optisch door de boven elkaar liggende kleurlagen. Jordaens komt 
veel platter over door het wit en het grijs dat in de huidskleur gemengd zit. 
Onder onze huid zit ook een donkerder rood. Een goede schilder zal eerst 
een donkere laag schilderen en daarbovenop een oranje tint. Het grijs ontstaat 
dan uit zichzelf. Zo krijg je een paarlemoeren tint.’

In het atelier hangen tientallen werken naast, boven en onder elkaar, als in 
een zwerm zonder centrum. Het zijn kleine schilderijen op hout of  doek, 
ongeveer zo groot als een hand, al hebben ze allemaal een lichtjes verschillend 
formaat. De verf  is vloeibaar aangebracht in dunne laagjes, half  doorschijnend 
en niet echt dekkend. Het zijn vooral natuurgezichten en voorstellingen van 
dode vissen, dode vogels en dode bomen, meestal van dichtbij en vanuit 
verschillende standpunten geschilderd. Sommige van deze werken heb 
ik al eerder gezien, als onderdeel van een door Marie-Puck Broodthaers 
samengestelde tentoonstelling in Keulen, bijvoorbeeld de portretten van 
een omgevallen, dode boom die vanuit verschillende gezichtspunten werd 
geschilderd, zodat het lijkt alsof  we er als toeschouwer omheen kunnen 
wandelen.
 ‘Ik hou van het kubisme,’ zegt Devriendt, ‘mijn schilderijen zijn natuurlijk 
niet kubistisch, maar ik voel veel voor hun kleurgebruik, voor hun contrasten, 
licht tegen donker, warm tegen koud, en voor dat naast elkaar plaatsen van 
verschillende aanzichten van dingen, zodat je ze in je hoofd weer moet sa-
menstellen…’
 Ik herken ook een natuurgezicht met een door bomen omringd water. 
 ‘Het is een leugen,’ antwoordt Devriendt, ‘het lijkt een idyllische plek, 
maar eigenlijk zat ik bovenop een betonnen rioolpijp waar regelmatig ratten 
uitslierden met het snelstromende water… Het stonk er ook verschrikkelijk.’ 
Hij toont een ander natuurgezicht. ‘Dit heb ik vanuit een boot geschilderd. 
Ik wilde een oever schilderen, gezien vanop het water… Het is nogal 
romantisch.’
 Hij neemt een schilderij van de muur en houdt het in het binnenvallende 
licht. Het stelt een eendenkop voor met een hals die naar boven lijkt uit te 
waaieren. 
 ‘Onze blik laat zich nooit tot stilstand brengen. De laatste tijd ben ik op 
zoek naar een beeld dat wegvloeit en toch dichtbij is.’
 We kijken naar een schilderij van een op de rug liggende vogel met 
verfomfaaide verdertjes op de buik. 
 ‘Die matte, grijze, fluwelen tinten vind ik geslaagd.’
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 Zijn wijsvinger zweeft boven het schilderij. 
 ‘Het lijkt alsof  er een wind kan over waaien, zodat alle pluimpjes opnieuw 
anders kunnen gaan liggen. Verf  en beeld vloeien, maar toch zetten ze zich 
op bepaalde punten vast. Bijvoorbeeld op de rand van de bek en op de rand 
van de vleugel.’
 Dan wijst hij naar het portret van een vis met gapende mond. 
 ‘Hier vind ik het leuk dat die mond een echte karmijnen holte geworden is. 
Het lijkt alsof  je erin kan, je kan er echt ingaan met je vinger. Je voelt ook iets 
van een vernietigingsdrang, een beetje alsof  ik die vis kapot gemaakt heb. Er 
is emotie… Als ik nu op straat loop, zie ik overal vissen. Mensen zijn vissen. 
Ken je die laatse videoclip van Janet Jackson? Je moet eens goed naar haar 
mond kijken… Prachtig! Wat een mooie, knappe vis!’
 Hij neemt een schilderij van de muur en legt het in mijn hand. 
 ‘Kijk eens naar deze kop,’ zegt hij. ‘Dat effect van zilver en goud, dat 
paars, die keel van paarlemoer, die roze tong… Vogels en vissen veranderen 
nauwelijks,’ vervolgt hij, ‘het zijn ongeveer dezelfde vogels en dezelfde vissen 
als in de zeventiende of  de achttiende eeuw, alleen de context waarin ik ze 
schilder is veranderd. Wanneer wordt iets kitsch? Met zo’n tijdsgebonden 
vragen wil ik mij niet bezighouden als ik begin te schilderen. Vanuit welke 
hoek ga ik deze vogel schilderen? Dàt houdt mij dan bezig. De dingen kijken 
naar ons. Het gaat om het contact dat we kunnen hebben met de dingen 
en dat onmogelijk wordt als je het probeert in te snoeren of  te verklaren 
met begrippen… Kijk, dit zijn drie portretten van een opgezette arend. Kan 
dat? Is die leugen gepermitteerd? Of  is er alleen deze leugen, deze illusie, en 
moeten we daar genoegen mee nemen?’
 Ik kijk naar de opgezette gans, die in een hoek van het atelier staat. Robert 
Devriendt volgt mijn blik. 
 ‘Het is een pop geworden,’ zegt hij. ‘Eerst zie je het volle dier en dan het 
lege voorwerp, alsof  je beetgenomen bent. En dan zie je opnieuw het volle 
dier. Het wisselt af. Telkens is datgene wat je net hebt gezien weer verdwenen. 
Het is alsof  je geen voorwerp ziet, maar een spiegel van je eigen onrust.’

Montagne de Miel, 28 december 1997





 33

DE WENKBRAUWEN VAN DE CLOWN

EEN GESPREK MET LUC TUYMANS

PRELUDE

Onlangs stond ik op een trein te wachten in de buurt van een tiental oudere 
dames die samen op stap waren. Het trof  mij dat ze allemaal tegelijk spraken, 
zonder werkelijk naar elkaar te luisteren, alsof  niet de betekenis van hun 
woorden belangrijk was, maar wel de mogelijkheid klanken te uiten en gebaren 
te maken in een ingewikkelde, maar elegante polyfonie en groepsdans, een 
beetje zoals ganzen samen snaterend en kwekkend rondscharrelen. De 
zogezegde betekenis van de gebruikte woorden was duidelijk niet meer dan 
een aanleiding voor een spel met vormen (toon, ritme, gebaar) dat bij de 
dames een gevoel van vertrouwdheid, veiligheid en geborgenheid scheen op 
te roepen. 
 Sommige mensen kunnen om een of  andere reden geen aansluiting vinden 
bij dit soort samenspel. Ze nemen de woorden te letterlijk, een beetje zoals 
autisten. Ze begrijpen niet hoe ze een plaats voor zichzelf  kunnen maken in 
dit soort spektakel. Ze voelen zich snel ongemakkelijk. Er is iets mis met hun 
zijn. Ze denken dat ze zich beter zullen voelen als ze iets bijzonders doen. 
En daarom worden ze doeners. Hun doen wordt een masker. Ze worden 
clowns. 
 Sommige clowns doen het met woorden. Ze stoppen niet met praten. 
Wat ze zeggen klinkt heel logisch, heel redelijk en heel doordacht, maar 
hun gedachten zijn onpersoonlijk, gevoelloos en zonder aandacht voor de 
anderen. Het lijkt alsof  ze hetzelfde doen als de ganzen, maar ze hebben 
iets krampachtigs. Hun spreken is geen samenspel, maar een dwingende 
monoloog. Hun praten is een wanklank. Wie lang naar deze clowns blijft 
kijken of  luisteren voelt alleen nog angst. Het is de angst van de materie die 
naar zichzelf  kijkt en stokt. 
 Sommige clowns trouwen met elkaar en verwekken kinderen. 

INLEIDING

Tweeëntwintig jaar geleden, in 1983, was ik bevriend met de acteur Johan 
Heestermans, die enkele schilderijen van Luc Tuymans bezat. Toen ik in 1985 
vernam dat deze kunstenaar enkele schilderijen zou tonen in het zwembad 
van de Oostendse thermen, ben ik samen met Andrea Van Maele naar de 
opening gegaan. We waren zo goed als de enige bezoekers. Tuymans, de 
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dichter Bob Van Ruyssevelde en nog twee of  drie vrienden stonden aan de 
ingang van het zwembad naast een krat bier, waar ze af  en toe een flesje 
uitvisten. Toen ik drie jaar later, in november 1989, samen met Damien De 
Lepeleire het tijdschrift NOUS oprichtte, was Tuymans de eerste kunstenaar 
die we uitnodigden om een bijdrage te leveren. We bezochten zijn atelier. 

Hij legde uit dat hij veel met foto’s werkte en gaf  ons twee foto’s mee die 
we mochten publiceren. Tegen de muren stonden honderden schilderijen, 
waarvan sommige nu wereldberoemd zijn. De Lepeleire herinnert zich vooral 
het schilderij met de ganzen. Ik herinner mij vooral de omzichtigheid waarmee 
Tuymans bij ons gezamenlijk vertrek de asbak in een klaarstaande emmer 
met water leegde en de manier waarop hij, toen we het huis hadden verlaten, 
zich vijftig meter verder omkeerde en het huis minstens twee minuten lang 
fixeerde. ‘Waar kijk je naar?’ vroeg ik. ‘Ik wil zeker zijn dat er geen brand is 
uitgebroken,’ antwoordde hij. 

Vandaag is Luc Tuymans een internationaal bekend kunstenaar. Terecht. 
Zijn werk is poëtisch en compleet. Hij maakt échte schilderijen, die snel 
en direct geschilderd zijn, met mooie dunne verfpartijen. Maar behalve als 
schilderij functioneren zijn werken ook als beeld: ze roepen gevoelsmatige en 
rationele beelden en gedachten op, ze nemen stelling binnen de geschiedenis 
van het beeld en ze geven gestalte aan een vorm van intelligentie die niet 
louter beeldend en niet louter discursief  is, maar beide benaderingen als 
onscheidbaar ziet. Allicht spreekt hij daarom altijd over ‘beelden’ en niet over 
‘schilderijen’, ook al trekt hij zijn beelden uit verf  en doek. 

Wat mij het meest getroffen heeft in de schilderijen van Tuymans, naast 
de lichte, soms sensuele textuur, de kleurtemperatuur en het gebruik van 
schaduwlijnen, is dat ze vorm geven aan instabiele beelden. Daarmee bedoel 
ik geen beelden die zomaar wazig zijn of  moeilijk te vatten, maar beelden 
die door hun vorm laten aanvoelen dat elk beeld een verzinsel is en dat elke 
poging dit te verbergen – door gedachten of  beelden als absoluut voor te 
doen – neerkomt op machtsmisbruik of  ordinaire luiheid. Iedereen zoekt naar 
vaste vormen en stabiele woorden waarin hij of  zij zich kan nestelen, maar het 
kunstwerk wenst zoveel mogelijk evidenties te tarten. Ik denk dat Tuymans 
zou zeggen dat hij precaire beelden ‘iconiseert’ zonder ze te institutionaliseren. 
Het doel is beelden te maken met een politieke, ontwrichtende kracht. Zijn 
beelden tonen gaten of  scheuren in het behang van de macht. Tegelijk, en 
daarom boeien ze mij vooral, tonen ze ook gaten in het behang dat wij over 
de werkelijkheid draperen. 



 35

In de beeldenwereld van Luc Tuymans zijn we getuige van de ontmoeting 
tussen een hotelkamer en een gaskamer. De gaskamer is gebouwd om te 
misleiden en te vernietigen. De hotelkamer is ingericht om je een indruk 
van huiselijkheid en beschutting te bieden. Maar deze beschutting is schijn. 
Je voelt dat de hotelkamer altijd zal blijven bestaan, terwijl jouw verblijf, en 
bij uitbreiding ook je verblijf  op aarde, maar tijdelijk is. De inrichting van 
de hotelkamer wordt bedreigend. Maar dan ontstaat er een barst. Het beeld 
dat we hebben van de hotelkamer is maar schijn. Wat zien we eigenlijk? We 
zien een beeld dat we zelf  over een bundeling atomen projecteren. We zien 
een hotelkamer uit onze herinnering. We zien onszelf, twijfelend. We zien 
een schilderij van Hopper zonder personage. We voelen een verlies. En dan 
vinden we opnieuw beschutting in de gedachte dat iemand dit schilderij heeft 
gemaakt. 

Maar hoe gaat dit in zijn werk? Hoe kan iemand een beeld creëren dat de 
zichtbare werkelijkheid en het gangbare, tautologische gebruik van beelden 
overstijgt of  ontwricht? Elke kunstenaar creëert zijn eigen voorlopers, zoals 
Borges zei. Wie het werk van Tuymans kent, herkent de schuine composities 
en het gebruik van harde, bijna zwarte schaduwen in het werk van Edward 
Hopper. Soms lijken zijn beelden op overbelichte schilderijen van Hopper 
(zonder personages, dan) waarvan alleen de donkere partijen nog zichtbaar zijn. 
Het werk van Tuymans doet ook denken aan Manet, over wiens schilderijen 
Zola schreef  dat de toeschouwers onder andere geschokt waren door de 
bleke, gestileerde gezichten van de personages, die sterk contrasteerden 
met bepaalde zwarte partijen zoals de wenkbrauwen. Bij Hopper neemt dit 
contrast de vorm aan van de zwarte, schijnbaar uitgestoken ogen van de vrouw 
in Morning Sun. (Tuymans vertelde mij dat hij dit werk zag in Londen. Hij 
omschrijft de ogen als ‘ge-icepickt’.) Zou het kunnen dat Manets schilderijen 
hun politieke kracht putten uit deze specifieke vormeigenschappen? Ik geloof  
van wel. Naar alle waarschijnlijkheid gebeurde dit zelfs ongewild. Manet wilde 
gerespecteerd worden en medailles winnen op het jaarlijkse Salon, maar iets 
in hem maakte dat hij telkens weer beelden maakte die voor bijna al zijn 
tijdgenoten onverdraaglijk waren. 

Zo’n wringende, beschamende, onhandige, persoonlijke benadering is onver-
mijdelijk. Soms wordt ze op gang gebracht door technische vernieuwingen 
die nieuwe vormen mogelijk maken, meestal gaat ze uit van een afwijkend 
kijkbeeld dat nieuwe vormen zoekt om zichzelf  gestalte te geven en te onder-
scheiden van bestaande beelden en kunstwerken. 

Ik denk dat elke kunstenaar specifieke beelden maakt die voortvloeien uit en 
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gestalte geven aan dit persoonlijke kijkbeeld: een raster dat hun waarnemingen 
filtert en hun werken herkenbaar maakt. Omdat Luc Tuymans niet alleen 
prachtige schilderijen maakt, maar ook veel heeft nagedacht over beelden in 
het algemeen, wilde ik hem vragen wat hij dacht van deze overtuiging en of  
hij haar ook op zijn werk van toepassing achtte. 

Spreken met een kunstenaar is onmogelijk. Om met het paradigmabegrip 
van Kuhn te spreken: twee wetenschappers of  kunstenaars die uitgaan van 
verschillende paradigma’s spreken noodzakelijk langs elkaar heen, omdat de 
inhoud van hun woorden afhangt van hun paradigma. Het moeilijkst bij het 
spreken met een kunstenaar is luisteren. Elke keer als je een woord denkt 
te herkennen, hoor je niet echt meer wat er wordt gezegd en wijk je af  van 
het specifieke. Eigenlijk kan je niet echt luisteren als je niet weet wat je moet 
horen. De enige manier om deze hermeneutische cirkel te doorbreken is je 
onderdompelen in het werk van de kunstenaar: een oefenende omgang met 
de dingen, zoals Benjamin het ergens uitdrukte. 

Zodra dit luisteren een gewoonte wordt, een houding, ontwikkel je een besef  
van de gelijkwaardigheid van elk paradigma. In het licht van het onkenbare 
ding op zich en de eeuwige schemerzone waarin voorwerpen of  feiten aan 
woorden en zinnen gekoppeld worden, kan je de wereld voortaan alleen nog 
zien als een landschap van wisselende talen en beeldenreeksen die meer of  
minder losmaken in ons gemoed, meer of  minder praktisch resultaat afwerpen, 
maar allemaal een evenwaardige schoonheid en logica bezitten. 

De absolute gelijkwaardigheid van verschillende benaderingen van de 
werkelijkheid betekent echter niet dat het geen zin heeft ons in deze 
benaderingen te verdiepen. Integendeel. De rijkdom van ons geestesleven 
berust juist in deze verschillen, die alleen na nauwgezet onderzoek zichtbaar 
worden. Daarom probeer ik in het onderstaande gesprek het woordgebruik 
van Luc Tuymans zoveel mogelijk te respecteren, ook als sommige woorden 
zogezegd niet bestaan, omdat je ze niet terugvindt in woordenboeken. 

Tuymans spreekt op een intense, zeer precieze manier in lange stapelzinnen 
die een onderwerp van alle mogelijke zijden tegelijk willen belichten. Omdat 
je deze manier van spreken alleen kan weergeven door voortdurend bijzinnen 
tussen komma’s, haakjes of  gedachtestreepjes te plaatsen, heb ik echter 
besloten sommige zinnen op te delen. U moet zich zijn verhaal voorstellen 
als een ononderbroken stroom van overwegingen, kantelend en kerend, als 
een eindeloze slang die zich om de holle of  zelfs onbestaande boom van de 
werkelijkheid slingert. 
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DE CLOWN EN DE PRAALWAGEN

- Ik heb een boek met beelden van clowns voor je meegebracht. 

 Luc Tuymans: Dank je. 

- De clown staat in jouw werk voor het masker, de stijl, de esthetiek of  de interieurinrichting: 
elke vorm van aankleding of  representatie die je als bedreigend kan ervaren omdat de ware 
wereld verborgen blijft achter een schijnwerkelijkheid die als absoluut wordt voorgesteld. Ik 
denk daarbij aan de figuren van de dood in de films van Lynch, die vaak een clownmasker 
dragen. 

Tuymans: De ‘candy colored clown’ van Blue Velvet. 

- Of  de clown in ‘Lost Highway’. 

Tuymans: Ik heb maar twee werken gemaakt met het beeld van een clown. 
Een tekening en een schilderij. Ze gaan allebei terug op John Casey. 

- Een seriemoordenaar die zich verkleedde als clown. 

Tuymans: Ja. 

- Het gaat mij niet om de figuur van de clown op zich, maar om het beeld van een vermomde, 
verborgen werkelijkheid. Ik zie bijvoorbeeld een verband met je tekening van een met 
bloemen uitgedoste praalwagen. Groot vertoon aan de buitenzijde, maar binnenin zitten 
mensen verborgen die de constructie moeten voortduwen. 

Tuymans: Ja, ik heb dat zelf  ooit gedaan. Ik herinner mij vooral het contrast 
tussen het enorme kabaal van de omstanders en de stilte van de mensen aan 
de binnenkant. 

- Je bent zelf  ook onzichtbaar in je werk. Het lijkt alsof  je jezelf  wegsnijdt uit de 
werkelijkheid om tot krachtiger beelden te komen. Zoals Kafka of  zelfs Proust… Er zijn 
veel overeenkomsten tussen jouw werk en dat van Proust. Eerst is er de overtuiging dat de 
ware mens, zo die al bestaat, schuilgaat achter een reeks sociale en andere vermommingen. 
Dan is er de verlossende werking van het licht, dat de voorwerpen minder star maakt en 
een wereld van bewegende beelden oproept, en ten slotte is er de tijdloze werkelijkheid die 
schuilgaat achter de wereld van de verschijnselen en het sociale verkeer. Voor Proust bestaat 
onze identiteit in de continuïteit tussen onze verschillende indrukken. Die continuïteit speelt 
zich af  in het verborgene. Buitenstaanders zien alleen maar maskers. De kunstenaar heeft 
echter een direct contact met een tijdloze werkelijkheid die hij of  zij in zich draagt. 
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 Ik zie een verband met jouw werk omdat het zich op een soortgelijke manier schrap zet 
tegen autoritaire, verstarde beelden. Het lijkt alsof  je daarom verwonde beelden maakt, 
overlevende beelden, beelden die uit een tijdloze werkelijkheid afkomstig lijken te zijn en 
toch actueel overkomen. Elk beeld is een inbreuk, een overtreding, een voorzet, een uitdaging 
waar je geen vat op krijgt, een dreigende uitnodiging, een troostende afschrikking. De 
schuine lijnen en de asymmetrie creëren beelden die we ons moeilijk kunnen herinneren, ook 
al blijven ze ons achtervolgen. Eigenlijk heb je een vorm gevonden om onstabiele beelden te 
laten verschijnen. Voorwerpen deemsteren weg of  doemen op, bijna uitsluitend aangegeven 
door schaduwlijnen of  door donkere, vaak lineaire partijen van een overbelicht beeld. Als 
je die lijnen van dichterbij bekijkt, blijkt bovendien dat ze zijn samengesteld uit tientallen 
tot honderden onregelmatige verftoetsen, die bovendien vaak in de dwarsrichting aangebracht 
worden, zodat de lijnen uiteen lijken te vallen. Zelfs de verftoetsen lijken door hun ribbeltjes 
uit elkaar te vallen. Alles verbrokkelt. 

Tuymans: Dat sommige beelden vanuit een bepaalde hoek bezien worden, 
geen ideale, maar een schijnbaar toevallige hoek, heeft natuurlijk te maken 
met de thematiek van het document (omdat mijn werken geen artistieke 
composities zijn van in het begin), maar ook met het feit dat ik een beeld pas 
achteraf  van een kader voorzie en dat ik ook zo denk: ik wil beelden maken 
die (net zoals wanneer je naar de werkelijkheid kijkt) blijven bewegen en ik wil 
de kijker dwingen altijd betekenis te geven, zoals ik als kind ook gedwongen 
werd betekenissen te geven aan een werkelijkheid die weerstand bood, die 
zich niet gaf. 

- Er is altijd een samenkomst tussen kilte en warmte in je beelden. Je zou hieruit kunnen 
afleiden dat kilte voor jou iets warms is, omdat je er vertrouwd mee bent vanuit je kindertijd, 
maar een louter psychologische verklaring interesseert mij niet. Wat mij boeit is hoe zo’n 
ervaring een visuele structuur kan krijgen, bijvoorbeeld doordat het strijken van het licht en 
het verstrijken van schaduwen een onwerkelijk en tijdelijk karakter kunnen verlenen aan 
voorwerpen, waardoor ze minder definitief, ontoegankelijk of  bedreigend overkomen. 

Tuymans: Ja. 

- Ik denk dat een kind de verpletterende indruk kan hebben zeer vergankelijk en bijna 
onzichtbaar te zijn in vergelijking met het omringende decor, zodat elke aantasting van dit 
decor bevrijdend kan werken. Je zou bijvoorbeeld ook het werk van Guillaume Bijl kunnen 
zien als een opeenvolging van ontmaskeringen van decors die hij als agressief  en dwingend 
ervaart of  ervoer. In jouw werk zou je dit kunnen afleiden uit de asymmetrische composities, 
de harde kadrering en de ongelijkmatige behandeling van de verschillende elementen van een 
figuur, zoals je die ook bij Manet aantreft (bijvoorbeeld zijn portretten waarbij de handen 
onafgewerkt blijven). 
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Tuymans: Eerst zou ik iets willen zeggen over het fragmentarische in mijn 
werk. Op een bepaald moment heb ik besloten dat ik geen fragmentarisch 
werk wilde maken – in de zin van afbeeldingen van onderdelen van een 
grotere, onzichtbare werkelijkheid –, maar wel beelden waarbij het zogezegde 
fragment het volledige beeld wordt. Dat is een belangrijke nuance. 
 Wat de insteek van de werkelijkheid betreft is er zeker sprake van 
onthechting. Dat klopt. Maar tegelijkertijd is er een soort van onverschilligheid, 
die te maken heeft met het statement van de dingen zelf  en de manier waarop 
je daarmee omgaat, zoals je net hebt gezegd. Dat is elementair, omdat de 
werkelijkheid zoals ik ze uiteindelijk ervaar eigenlijk dingen genereert, meer 
dan ik ze zelf  genereer. In die zin beschouw ik mijzelf  als ondergeschikt aan de 
werkelijkheid. Ik denk dat zelfs een imaginaire wereld niet bestaat zonder een 
bepaalde voorstelling van de werkelijkheid. Mijn werk heeft vooral daarmee 
te maken: met de vraag naar het auteurschap, in termen van wat origineel is en 
wat niet, hoe men approprieert, hoe men dingen tot zich neemt. Niet zozeer 
in het idee van het samplen, maar eerder in het enkelvoudig poneren van een 
beeld dat zich immobiliseert. 
 Binnen deze immobilisering krijgt het beeld wel een totaal andere functie, 
en dat is de functie waarover je spreekt in verband met die onstabiliteit. Of  
het beeld eerder destabiliseert dan stabiliseert heeft te maken met de manier 
waarop het beeld gefocust wordt. Ik schilder nooit op een opgespannen doek. 
Het beeld wordt pas achteraf  gekadreerd door er wit rond te schilderen. Daarna 
wordt het doek opgespannen. Al mijn schilderijen hebben een verschillend 
formaat. Ik kan ze tot op de millimeter scherpstellen. Door de wisselende 
formaten worden mijn schilderijen heel fysiek teruggekoppeld naar de kijker, 
maar ondanks die fysieke terugkoppeling – ook door het feit dat ik nooit aan 
meer dan één schilderij tegelijk werk – krijg je raar genoeg een soort van… 
afstand. Dit spel van afstand en aantrekking heeft te maken hebben met mijn 
obsessieve interesse voor het stilstaande beeld en hoe ik mij dat binnen een 
bepaald onvermogen herinner of  niet, wat ik weglaat, waarop ik mij specifiek 
ga focussen. 
 Eigenlijk vraag je mij of  ik weet waar die levenslange fascinatie voor 
beelden vandaan komt… Maar zelf  vind ik die fascinatie niet zo uitzonderlijk. 
Dat is een belangrijk standpunt, omdat andere mensen haar wel uitzonderlijk 
schijnen te vinden. Ik vind dat raar, omdat ik in mijn werk probeer naar een 
evidentie te gaan. Bij Proust zie je dat ook: een specifieke logica in de manier 
van denken, in de manier van kijken en observeren, in de manier van zintuiglijk 
reageren en in de manier waarop dat zintuiglijke wordt ingeschakeld in een 
soort van intelligentie die, of  ze de persoon nu overstijgt of  niet, tracht zich 
binnen een groter geheel of  patroon in te passen. 
 Al heel vroeg in mijn ontwikkeling ben ik beïnvloed door een boek van 
Ernst Bloch, Ästhetik des Vorscheins, of  de esthetiek van het verschijnen, 



40

waarin hij spreekt over de verhouding tussen het niet en het niets. Ik heb daar 
eens iets over geschreven dat in Bern is gepubliceerd. Tussen het niet en het 
niets heb je het gebied van alles wat wordt of  verwordt. Die zone is voor mij, 
binnen haar banaliteit, het boeiendst, omdat ze fungeert als incubator. Het 
stilleggen van dit wordingsproces, om te zien wat er dan gebeurt, leidt tot het 
fragmentarische, dat in principe als een geheel wordt voorgesteld. 

DE OORLOG EN HET KIND

- Je vertelt vaak dat je fascinatie voor beelden die te maken hebben met de Tweede 
Wereldoorlog voortkomt uit het feit dat je ouders aan tafel vrijwel elke dag over die oorlog 
spraken. Ik zou die vaststelling in verband willen brengen met het schilderij van de ganzen 
dat in je slaapkamer hing toen je een kind was en waarover je vertelt dat je bang was dat 
het zwarte, eivormige oog van een van deze ganzen je op een dag zou opslokken. Ik neem 
aan dat je ouders het schilderij met de ganzen in je slaapkamer gehangen hebben omdat 
ze je kamer gezellig wilden maken, zoals ze vermoedelijk het hele huis gezellig wilden 
maken, terwijl het op een of  andere manier juist heel bedreigend moet zijn geweest. Als 
ik naar je werk kijk, krijg ik de indruk dat je voorwerpen probeert op te lossen, omdat 
ze tijdens je kindertijd een onverdraaglijke, verpletterende aanwezigheid moeten hebben 
gehad. Misschien waren de gesprekken van je ouders over de verschrikkingen van de Tweede 
Wereldoorlog vooral zo moeilijk te plaatsen, omdat die verschrikkingen, als je ze rationeel 
benaderde, inderdaad zoveel aandacht schenen te verdienen en zo aan het oog onttrokken 
dat ze misschien misplaatst waren als dagelijks gespreksonderwerp. Is het mogelijk dat je 
als kind de indruk had dat die oorlog voor jouw ouders een grotere realiteit was dan jouw 
aanwezigheid en dat je eigen bestaan heel broos was, bijna onzichtbaar misschien?

Tuymans: Ja. Deels ook door het overkoepelende gegeven dat je die oorlog 
als kind niet kon bevatten, omdat je hem niet had ervaren, en doordat hij 
altijd terugkeerde als referentiepunt in een situatie. Meestal spraken ze erover 
wanneer we aan het eten waren, dat maakte het nog harder. Dat eten werd er 
agressiever door, of  minder vredig, laat ik het zo maar zeggen, zodat ik niet 
van mijn eten kon genieten. 
 Anderzijds creëerde dit terugkerende onderwerp ook een soort van fobie, 
in termen van een toch wel extreme fascinatie voor dit onderwerp. Niet zozeer 
een fascinatie voor de dingen die we allemaal wel weten, de documentaires 
die we allemaal wel hebben gezien, de gruwelen die allemaal naar boven zijn 
gekomen, maar eerder voor het feit van het constante, dagelijkse refereren 
aan die oorlog binnen een huiselijke context, dus de trivialisering van dat 
gegeven eigenlijk. Later is daar een zoektocht uit voortgekomen die eerst 
onbewust was, maar zich nadien gerationaliseerd heeft. In die zin is er een 
klare lijn in mijn hele oeuvre, die ook rechtstreeks te maken heeft met het 
belangrijke thema van de onthechting. 
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 Mijn werk gaat minder in op het element van de tijd als een tijdelijk 
fenomeen: het daglicht, het onderweg zijn, de ervaring daarvan of  het 
nabeeld van die ervaring. Dikwijls krijg je bij mij eerder het idee van de 
tijd in zijn verwezenlijking en ook de tijd als reconstructie of  het beeld als 
reconstructie. Want elk beeld dat door mij geapproprieerd wordt, wordt 
natuurlijk geschilderd en in die zin eigenlijk verwerkt en gereconstrueerd. 
Door een soort van mimicry ontstaat er een soort van toe-eigening van het 
beeld, maar eigenlijk wordt het beeld omgevormd tot iets dat zich niet zozeer 
in de herhaling van dat beeld zelf  inpast. 
 Naast deze extreme fascinatie was er ook de extreme fascinatie voor het 
object an sich, als doorgetrokken element. Want in tegenstelling met veel 
Duitsers voor wie de holocaust een soort van barbaars gegeven is dat niet 
deelachtig kan zijn aan de cultuur, zag ik die verschrikking – en zeker na het 
zien van een film als Hitler: ein Film aus Deutschland van Syberberg, die daar 
hetzelfde over dacht – eerder als een normatief  ingeschakeld iets dat vanuit 
de cultuur ontwikkeld is. Voor mij ging het om een etnische zuivering die in 
de eerste plaats cultureel beslagen was. Zo kwam ik tot de overtuiging dat 
het veel boeiender was die zaak op een of  andere manier te objectiveren 
en binnen het poneren van die objecten de werkelijkheid te fetisjiseren, 
bijvoorbeeld met dat schilderij van een gaskamer waarin de kleurtemperatuur 
en andere emotieve elementen een beeld zouden kunnen creëren dat de kijker 
op het verkeerde been zet en waar het beeld aan metonymie begint te lijden 
omdat het een soort van overbenoeming wordt: door de manier van afbeelden 
wordt de gaskamer opnieuw een gemaskeerde ruimte, iets wat in mijn ogen 
noodzakelijk is, omdat ze destijds ook al een gemaskeerde ruimte was. 
 Juist dat extreme wantrouwen ten opzichte van de werkelijkheid en het 
object an sich wordt tot op de dag van vandaag continu doorgetrokken in 
mijn werk. Dat gebeurde in verschillende stappen. Het begon met emotieve, 
tamelijk existentiële beelden waarin het gestuele een rol speelde en waarin het 
kleurgebruik anders was. Op een bepaald moment ben ik daarmee opgehouden 
omdat de afstand te klein werd. Ik heb dan een noodzakelijke stop ingebouwd 
en vier à vijf  jaar met film geëxperimenteerd – op een totaal organische, 
toevallige manier –, waarna ik teruggekeerd ben naar het schilderen, maar 
dan met een ander vermogen tot conceptualisering, waarbij de afstand zich 
vertienvoudigd had. Toen maakte ik bijvoorbeeld die beelden van speelgoed 
dat een eigen logica begint te ontwikkelen binnen de waarneming van de 
werkelijkheid, beelden als Wiedergutmachung, waarin ik het heb over dingen 
als genetische manipulatie of  het vermarkten van levende, organische 
voorwerpen of  het leven an sich. Of  beelden zoals Der diagnostische Blick, die 
extreem losgekoppeld worden van zoiets als de holocaust, maar vertrekken 
van een medisch, klinisch waarnemen van de werkelijkheid. Ten slotte is er 
de huidige benadering, waarin een aantal dingen meer worden geactualiseerd, 
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maar tegelijkertijd toch steeds dat soort van elementaire visie gaan vertolken. 
Eigenlijk is het een never ending story die mij nieuwsgierig maakt, want er 
zijn een hoop dingen die ik vroeger nooit zou hebben geschilderd en nu wel. 
Ik vind het boeiend om te zien hoe een interesse zich aandient, welke dingen 
zich aandienen en hoe je verder kan kijken… In die zin is het thema dat je 
hebt aangehaald inderdaad heel belangrijk voor mijn oeuvre, maar dat belet 
niet dat er een enorme verscheidenheid is in de manier waarop de beelden 
evolueren. 

VISUELE STRATEGIEËN

- Ik zou de vraag nog eens willen stellen: zou het kunnen dat de buitensporige aandacht van 
je ouders voor dit onderwerp jou het gevoel gaf  dat je amper bestond?

Tuymans: (Bitter.) Het was in elk geval niet plezant. 

- Wat mij interesseert zijn niet de zogenaamde psychologische conclusies die je uit dit gegeven 
zou kunnen trekken, maar wel hoe een gevoelig kind, bij gebrek aan rationele argumenten, 
bepaalde visuele strategieën kan ontwikkelen om weerstand te bieden aan een verpletterende 
verschijningsvorm van de werkelijkheid. Een van de gevolgen hiervan is bijvoorbeeld dat je 
schilderijen bij sommige toeschouwers waarschijnlijk overkomen zoals het interieur van je 
ouders bij jou moet zijn overgekomen: als dingen waar ze geen vat op hebben en die gevoelens 
en gedachten kunnen oproepen waar ze geen meesterschap over hebben. 

Tuymans: Ja, het interieur is belangrijk. Mijn werk gaat in de eerste plaats 
over de wereld van het binnen, niet van het buiten, ook al bestaan er intussen 
wel beelden van landschappen, bijvoorbeeld in de laatste tentoonstelling in 
Berlijn. Kijk, onlangs heb ik dit geschilderd. 
 (Hij toont een reproductie van Dusk, een schilderij van een torengebouw 
met een blauwe hemel als achtergrond. De reflectie van het gouden licht van 
de ondergaande zon lijkt een gedeelte van het gebouw op te lossen.)
 Het is een vrij groot schilderij. Door het gouden zonlicht krijg je een 
soort van idylle. Het belangrijkste is de overstraling van het beeld – in het 
schilderij is het licht nog veel harder dan in deze reproductie –, waardoor je 
een onthechting krijgt ten opzichte van de vormen die je eigenlijk ziet. Als je 
dan kijkt naar de andere werken die in deze tentoonstelling te zien waren, dan 
gaat het duidelijk over een soort van waarnemen van iets ambigus binnen het 
religieuze. Je kon hetzelfde zien in de tentoonstelling over de passiespelen in 
Oberammergau, met die acteurs van het dorp, die ik heb herleid tot een soort 
van mannequinachtige, compleet onwezenlijke verschijningen die volledig 
zijn uitgevlakt en waarin de schaduwen nog eens dat onwezenlijke gaan 
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beklemtonen omdat ze zo dicht tegen de muur staan. Door aanduidingen 
zoals een gestileerde kerstboom of  zo, krijg je die fundamentele vraagstelling 
van wat je nu eigenlijk kan geloven en wat niet. 

- Iemand wees erop dat de rechterhand van Boudewijn in het schilderij ‘Mwana Kitoko’ zo 
onwezenlijk slap naar beneden hangt. Dat deed mij denken aan de gesepareerde handjes 
van het schilderij ‘Wiedergutmachung’ waar het, in tegenstelling met de gelijknamige 
tekening, lijkt alsof  de handjes doorlopen en afkomstig zijn van kinderen die zich buiten 
beeld bevinden. Dat schilderij deed mij denken aan een schilderij waarop twee voeten worden 
afgebeeld, vermoedelijk de voeten van de schilder…

Tuymans: Het was de bedoeling de jeugdigheid van de koning terug te dringen. 
In de gereserveerdheid van zijn houding zit een extreme onzekerheid. De 
rechterhand is een beetje wak, een beetje minder beslist dan de hand die de 
sabel omklemt. Dat vond ik een schone discrepantie binnen het beeld. 

- Je hebt onlangs beelden gemaakt waarvan je vroeger niet had gedacht dat je ze ooit zou 
maken, bijvoorbeeld ‘Dusk’, maar je schildert dat kantoorgebouw wel op een moment dat 
het beeld niet meer functioneert, omdat er zoveel licht weerkaatst wordt dat je denkt dat je 
een kolkende, gesmolten massa ziet. Het obstakel lost op. 

Tuymans: Ja, zoals je in het begin van dit gesprek hebt gezegd gaat het erom 
zoveel mogelijk uit de beelden weg te nemen om ze uit te zuiveren. Om 
het beeld te perfectioneren probeer je het echter ook ergens te laten falen. 
Dat breekpunt is eigenlijk de insteek naar het beeld, de beginvorm van 
waaruit het beeld geanalyseerd en gemaakt wordt. Om dat te bereiken werk 
ik met materiaal dat in principe al onzuiver is of  de tussenliggende stappen 
formuleert. 

- Bijvoorbeeld door bestaand, verkleurd papier te gebruiken voor je tekeningen?

Tuymans: Ja, dat was vooral in het begin zo. Nu iets minder, maar toch… 
Ik werk bijvoorbeeld nooit op een wit doek, altijd op een doek dat een kleur 
wit heeft, of  een schakering van wit. Voor een aantal werken heb ik ook 
maquettes gemaakt en heel vaak gebruik ik polaroidfoto’s om te kunnen 
visualiseren hoe een beeld evolueert van zeer licht naar donker. Ze verkrijg 
ik contrasten waardoor ik verschillende lagen kan separeren om een beeld te 
formuleren en op te bouwen. Dat zijn belangrijke tussenstappen. Er worden 
intermediairs ingebouwd ten opzichte van het beeld en de manier waarop het 
verschijnt en ten slotte wordt het ook nog eens geschilderd, wat nog eens een 
andere verschijningsvorm oplevert. 
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- Het breekpunt biedt zowel jou als de toeschouwer een toegang tot het beeld?

Tuymans: Ja. In veel beelden kan je zo’n ingang aanwijzen. Het gaat om het 
punt dat je eerste en sterkste gewaarwording bepaalt. Van daaruit gaat je blik 
uitwaaieren over de rest van het beeld. Dat punt hoeft zeker niet centraal 
gelegen te zijn. Het is het idee van een verwonding, van een litteken, zoals je 
dat al had met het werk Body, maar dan op intuïtief  vlak. In bijna elk beeld 
krijg je zo’n gerationaliseerd litteken doorgestuurd. Elk schilderij bevat een 
punt dat wak genoeg is om een mogelijkheid tot ingang te doen ontstaan. 
Mijn beelden zijn dus anders dan bij de Vlaamse Primitieven, bij wie alle 
voorwerpen even gedetailleerd en volledig uitgebeeld worden vanuit een 
soort extreme fascinatie met de werkelijkheid. Heel bewonderenswaardig, 
natuurlijk, maar het ging toch om een perfectere voorstelling van de wereld 
die zin kreeg vanuit een dogma dat nu allang niet meer bestaat. De huidige 
kunstenaar kan alleen nog werken vanuit een bewust dilettantisme. In die zin 
krijg je sowieso een andere insteek. 

HET KIJKBEELD

- Als maker van boeken over hedendaagse kunst ga ik altijd op zoek naar het specifieke 
‘kijkbeeld’ van een kunstenaar. Doorgaans kom je daar slechts gaandeweg achter, na een 
maandenlange of  meestal jarenlange samenwerking. Je probeert zoveel mogelijk met de 
beelden en de materialen te werken en achter de bewuste intenties van de kunstenaar te 
komen en plotseling, werkend aan een boek, een tentoonstelling of  een film, begin je het te 
zien. Soms gaat het sneller. Ik heb ooit een wonderlijk gesprek gehad met de schilder Robert 
Devriendt, waarin de puzzelstukken sneller dan ooit ineenvielen. 
 Devriendt gaat altijd gekleed in laagjes, hij draagt verschillende lagen kleren boven 
elkaar. Vaak bordeauxkleurig. Toen we elkaar in 1997 ontmoetten op de Brugse Grote 
Markt, zag ik dat hij bordeauxkleurige schoenen droeg en ik vroeg hem of  hij die kleur 
voor mij wilde beschrijven. Als gevolg van deze vraag (het was bordeaux met wit, op 
de wijze van Jordaens) legde hij mij uit dat hij schildert met de glacistechniek, waarbij 
verschillende, semi-transparante laagjes over elkaar heen worden geschilderd. Een half  uur 
later vertelt hij mij over een beeld dat hem als kind heeft geraakt: een koe die laag per laag 
werd opengesneden voor een keizersnede. Het had hem getroffen dat het grote beest eigenlijk 
uitsluitend bestond uit tal van vliezen en laagjes met binnenin een karmijnrode holte. 
 Het verband tussen zijn manier van kleden, zijn schildertechniek en het verhaal over 
de koe is niet toevallig. Niet omdat de gebeurtenis met de koe de oorsprong vormt van zijn 
werk, maar wel omdat het verhaal aantoont dat hij als jongen al keek zoals hij later als 
schilder zou kijken en werken. Zijn werk bestond al als een manier van kijken. Een 
ander kind zou dezelfde keizersnede niet op Devriendts manier hebben gezien, geduid of  
onthouden. 
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 Jouw kijkbeeld heeft onder andere iets te maken met wat je ‘overstraling’ noemt: het 
overbelichte beeld dat het voorwerp onwezenlijk maakt. 

 Tuymans: Ja, natuurlijk. Het schilderij van Boudewijn in Congo (Mwana Kitoko) 
en het schilderij van de Belgacomtoren (Dusk) zijn heel verschillend, maar in 
beide heb je het idee van de overstraling. Die extreme belichting gaat bijna over 
tot een soort van verkitsching van de werkelijkheid. Het uniform van de koning 
en het torengebouw zijn echter niet zomaar gekozen. Het zijn voorwerpen 
die iets propageren. Het zijn symbolen die iets met een machtsprincipe te 
maken hebben. Dat is belangrijk. Mijn fascinatie voor het maken van beelden 
heeft ongetwijfeld iets te maken met de macht die de beelden zelf  hebben, 
het wantrouwen dat ze opwekken en het destabiliseringsproces dat het beeld 
zelf  al in zich draagt, nog voor het door mij geschilderd wordt. 
 Meestal gaat het om beelden die ik heb waargenomen en die pas na een 
zichzelf  duidende analyse een bepaalde betekenisgelaagdheid krijgen. Door 
die beelden te reproduceren ga ik hun betekenisgelaagdheden verdubbelen 
en verveelvoudigen. In plaats van ze te vereenvoudigen, ga ik ze complexer 
maken en tegelijkertijd toch proberen terug te keren tot een eenduidig beeld. 
Eigenlijk gaat het hier om het beeld dat zich immobiliseert. Dat is niet nieuw, 
dat is ook niet iets dat ik heb uitgevonden, maar door het feit dat we met een 
ballast aan beelden te maken krijgen, hebben we een nieuwe tijdservaring die 
nieuwe beelden nodig maakt. 
 Onze tijdservaring is er een van extreem verlies, omdat we weinig vat 
hebben op het contemporaine van de tijd zelf. In die zin is er ook een 
noodzaak om die tijd ofwel te gaan verlengen ofwel te gaan verbinden met 
een bepaalde manier van kijken, met een bepaalde, contemporaine reactie 
op een gevirtualiseerde wereld. Die manier van kijken is een constante, die 
is gelinkt aan een persoon, die heeft een soort van continuüm, die heeft een 
soort van beperking. 
 Die beperking komt tot uitdrukking in de manier waarop iemand rondkijkt 
en hoe sommige dingen worden gevalideerd en andere niet. In het begin 
van mijn werk waren er beelden als Die Zeit of  Our New Quarters of  Body 
of  zelfs Gaskamer. Dat zijn werken met een eerder onmiddellijke, grafische 
gesteldheid die een rechtstreekse werking hebben binnen het icoon en zijn 
symboolfunctie. Vandaag is mijn werk geëvolueerd naar een meer complexe, 
eerder opnieuw schilderkunstig geformuleerde manier van kijken naar de 
werkelijkheid, maar wel met de bagage en de onderbouw van de beginperiode. 
Zo is het mogelijk geworden dingen te gaan contemporaniseren, opnieuw te 
actualiseren, zonder de band met mijn oorspronkelijke ervaring te verliezen. 
Continu leg ik de link naar het uitgangspunt, maar elke keer probeer ik mijn 
beelden een stap verder te duwen, ook in termen van grootteorde, in termen 
van schaal, in termen van de kunde van het schilderen zelf. Dat zijn dingen 
die met elkaar verbonden zijn. 
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 Ik heb wel de indruk dat de afstand ten opzichte van wat geportretteerd 
wordt – een gebouw, een persoon of  wat dan ook – eigenlijk alleen maar groter 
is geworden. Dat is het rare: hoe ouder ik word, hoe groter de onthechting 
en hoe abstracter het object, zeker als motiefelement dat je als fetisjiserend 
moment kan inschakelen. En dat is wat mij nu al een aantal jaren interesseert, 
omdat je daardoor een graad van abstrahering krijgt die begint te botsen met 
de manier waarop de zaak wordt verbeeld. 

LEGE SCHILDERIJEN EN PORNOGRAFIE

- Toen ik de schilderijen van de tentoonstelling ‘The Arena’ zag, met die beelden van lege 
diaprojecties, was ik vooral getroffen door de manier waarop ze geschilderd zijn. Ze hebben 
een sensuele, concrete kwaliteit die in deze schilderijen meer opvalt omdat het motief  terug-
gedrongen is. Tegelijk vond ik het onverwacht grappige schilderijen, omdat het ogenschijnlijk 
gaat om abstracte beelden, terwijl het gewoon lege beelden zijn… geprojecteerd niets. 

Tuymans: Ja, in die lege schilderijen ging het over de idee van totaal niets en 
een oude fascinatie voor het licht. Die lege dia’s gaan over een totale negatie 
van het beeld en het materialiseren van zo’n lichtvlek en zijn verschijnen als 
een constructie op een constructie, namelijk als een niet langer cohabiteren 
met een ruimte. Toch leunen ze dicht aan bij beelden zoals het stilleven dat 
in Kassel getoond is. 
 Voor mij vormden de Slides een tegenstelling met de schilderijen van de 
apen, die deel uitmaakten van dezelfde tentoonstelling: een soort van porno-
grafische beelden die zich vermenselijken binnen hun ontmenselijking, omdat 
de lichamen van die kleine apen dichter bij een menselijke structuur komen 
dan die van een chimpansee of  een gorilla. Net die apen werden in een Japans 
museum door een taxidermist in die posities gedrongen en verschijnen binnen 
onze inhibities als een soort van informatieoverdracht. 

- De apen, als kinderen, zijn machteloos. In die zin spreken deze schilderijen over 
machteloosheid, maar ook over de kracht van beelden. Het zijn wrede beelden. Een soort 
van wraakbeelden… Je hebt ooit gezegd dat je de seksuele daad niet kan afbeelden, omdat 
die zich in een eeuwige herhaling afspeelt. Bedoel je daarmee dat er iets in de seksuele daad 
is dat het tijdelijke overstijgt en daarom niet afgebeeld, niet bevroren, niet geïmmobiliseerd 
kan worden? Iets dat gelijk is aan de droom? In die zin zou je de schilderijen met de apen 
ook kunnen beschouwen als een demonstratie van de onmogelijkheid seksuele beelden te 
maken. 

Tuymans: Er is ook nog een beeld van een dildo met een torsootje. Dat 
is misschien het meest expliciete beeld… Je hebt alleszins het idee van de 
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tijdloosheid van de acte zelf  en het repetitieve ervan. Dat is ook de abstractie 
die pornografie in zich draagt: dat het niet echt is, maar een ‘beeld’ van de daad. 
Dat maakt het moeilijk dit onderwerp rechtstreeks aan te pakken. In die zin 
is Caravaggio een soort van pornografisch schilder, omdat het clair-obscur en 
de verhoging van de werkelijkheidsgraad – door dingen te tonen in een soort 
van verval en een soort van mutileringsprincipe – het gevoel oproepen dat 
het schilderij extreem fysiek geladen is. Maar zelfs in Caravaggio’s schilderijen 
is er genoeg afstand, want zonder die afstand kan je zoiets gewoonweg niet 
visualiseren. De grens tussen seksualiteit en pornografie heeft ook iets te 
maken met de grenzen van het private beeld, dat heel fascinerend is en heel 
moeilijk te kenschetsen of  te vertolken. 

DE GELUIDLOOSHEID ALS DAAD

- Je laat je beelden ontstaan door ze overbelicht te laten opdoemen uit polaroidfoto’s, door 
delen van het beeld weg te nemen, weg te snijden en eigenlijk een soort van gewelddaden te 
voltrekken, op het beeld, maar ook op jezelf, omdat je altijd jezelf  wegsnijdt. Het beeld 
zwijgt. Het is stil. Je privé-leven kan je niet…

Tuymans: … van die dingen afleiden. Neen, dat klopt. Waar het voor mij om 
gaat is dat met de beelden, bijvoorbeeld met die lege projecties of  zelfs met 
een beeld zoals Dusk – met bijna al mijn beelden eigenlijk –, een parameter 
is gemaakt die belangrijker is dan het private beeld. En dat is de parameter 
van de geluidloosheid als daad, bijna als een politieke daad, zoals destijds ook 
Manet dat heeft gedaan door als eerste werkelijke beelden te gaan collageren 
en ze te laten botsen met hun omgeving of  hun omgeving gewoonweg als 
een blank te gaan uitschakelen, bijvoorbeeld met De fluitspeler. Hij voegde 
aan de afgebeelde werkelijkheid een abstractie toe die de werkelijkheidsgraad 
verhoogde (omdat het focussen eenvoudiger wordt), maar tegelijkertijd net 
daardoor elke vorm van formaat, uitstraling en effect van de ervaring op losse 
schroeven zet. 
 Het heeft iets autoritairs in die zin dat het een dwingende maatregel is 
waarmee de schilder zich positioneert binnen het beeld. En dat zijn dingen 
die onder andere leiden naar het idee van stilte, maar dan stilte als een 
gewicht, een corpus bijna binnen dat beeld, zoals ik ook geloof  dat het idee 
van diepte niet iets is dat beperkt blijft tot de renaissancistische opvatting 
van de vluchtlijnen, het perspectief  en de constructie, maar wezenlijk iets te 
maken heeft met de temperatuur van een beeld, de toonaard van een beeld 
en al die elementen die zich binnen die schakeringen afspelen. Dat zijn voor 
mij geen dingen die onwezenlijk zijn, dat zijn dingen die tot de werkelijkheid 
behoren, aan de werkelijkheid deelachtig zijn. 
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FYSIEKE INTELLIGENTIE

Tuymans: Juist die soort van fysieke intelligentie vind je bijvoorbeeld in de 
beste films van Lynch, zeker in Eraserhead. Het gaat om een soort van parcours 
waarbij vanuit de materie een soort van wereld geschapen wordt die eerst 
overgaat van een micro- naar een macrokosmos en dan zichzelf  ontwaardt. 
Dat is fascinerend, omdat je daarmee eigenlijk de wereld fysiek een ander 
tijdsbestek gaat geven. Volgens mij is het niet toevallig dat Lynch oorspronkelijk 
schilder was. De schilderkunstige en de filmische daad benaderen de dingen 
op dezelfde manier. Het gaat niet zozeer om het fotografische beeld, of  
om de mogelijkheid iets ontelbare keren te reproduceren, als wel om de 
manier waarop we – binnen een bepaalde voorstelling van het unicum – iets 
benaderen, tot aan een bepaalde grens, of  grensoverschrijdend, waarbij je 
ergens een soort van punt zuigt aan het visualiseringsproces, zodat je ergens 
kan beginnen en er zich een duidelijk bepaald verloop kan ontwikkelen. 
 In een schilderij is dit verloop natuurlijk minder zichtbaar dan in een film, 
omdat het statisch is en buiten een narratieve context functioneert. Daardoor 
bezit het ook een ander tijdsgehalte. Dat zie je bij elk goed schilderij. Het gaat 
om de overtuiging dat het fysieke element van het visualiseringsproces niet 
in een soort van domheid omslaat, maar in een soort van perfide, pervers 
verlangen om het fysieke te prolongeren of  stop te zetten. In dit genot schuilt 
het pornografische van élk beeld dat ik heb gemaakt. Dikwijls wordt geopperd 
dat mijn beelden aseksueel zijn, maar volgens mij is dat niet zo. Ik zou kunnen 
wijzen op de speelgoedschilderijen, maar ook op Dusk. Als je goed kijkt zie je 
dat daar een zeker gehalte… Vooral het fysieke haal je er zo altijd uit. 
 Eigenlijk heb ik dat verlangen om beelden te realiseren, omdat een 
aantal dingen niet volledig of  perfect vertaalbaar zijn en zich binnen een 
vertraging aan mij tonen of  in een vertraging worden waargenomen. Zowel 
de waarneming als de inadequate herinnering eraan wil ik associëren met 
verschillende kwaliteiten die een andere soort van zinnelijkheid aangeven dan 
het puurweg verschijnende element van de werkelijkheid. 
 Het gaat om een andere soort van intelligentie, een andere soort van insteek 
in de werkelijkheid, die door anderen soms wordt ervaren als een dogmatische 
manier om de wereld bijna als iets onveranderlijks te connoteren. 
 En dan heb je de plaatsbepaaldheid van het beeld… Daarstraks sprak 
je over de droom. Ik heb ooit een boek gelezen over de droomtijd bij de 
aboriginals. Die mensen (het oudste volk op aarde) communiceren met een 
taal die terugflasht naar vijftigduizend jaar geleden en terugkeert naar plekken 
die zogenaamd een bepaalde betekenis hebben, een symboolfunctie. In die 
dromen spelen geluid en muziek een belangrijke rol die de droom laten 
uitstijgen boven het loutere beeld. Eigenlijk is het een soort van oerfilm die 
wordt geprojecteerd binnen een gemeenschap, die de droomtijd beschouwt 
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als de werkelijke tijd, en de werkelijkheid als de droom, waardoor bijvoorbeeld 
het idee van bezit een heel andere schaalverhouding krijgt. 
 Je kan voorwerpen of  beelden beschouwen als bezit, maar ook 
als een voertuig voor transgressie of  het doorgeven van signalen. Elk 
geïntellectualiseerd bestel heeft in de eerste plaats te maken met het zich 
sedentair maken ten opzichte van wat men wenst te beklemtonen of  wenst te 
maken. De volledig geïntellectualiseerde wereld moet zichzelf  voortdurend 
institutionaliseren, ook al is er schijnbaar verzet tegen instituten. Dat is een 
boeiend gegeven. Dat een beeld daaraan kan ontsnappen door zijn eigen 
iconisering vind ik ook een fascinerend gegeven. 
 De tegenstelling tussen het louter discursieve enerzijds en het beeld 
anderzijds brengt geen aarde aan de dijk. Ik denk dat elk beeld, en zeker in 
mijn werk, geconceptualiseerd is en dat in het begin ook al was, zoals je dat 
ook hebt gezegd in die vergelijking met Robert Devriendt. We zoeken altijd 
naar één raster of  één beeld of  een maat waarmee we een aantal gewichten 
kunnen gaan bepalen. 

DE ARCHIVARIS EN HET INSTRUMENTARIUM

- Misschien kunnen we dit thema in verband brengen met de dubbele aanwezigheid van 
warmte en kilte in je werk, met een soort van overleven ondanks de negatie. Je kan jezelf  
helemaal wegsnijden en toch aanwezig zijn in die fysieke intelligentie, in die textuur, zij het 
zonder dat je een handschrift wil ontwikkelen of  een stijl vormgeven, omdat je dan weer in 
een soort van representatie zou vervallen, weer in een beeld dat de dingen aan ons gezicht 
onttrekt door ze op een geïnstitutionaliseerde manier voor te stellen?

Tuymans: Het gevecht om de beelden een soort van werkelijkheid toe te 
dichten is natuurlijk een eeuwig gevecht, ook omdat ik werk met bestaande 
beelden, al zijn het mijn eigen tekeningen of  voorstudies. Ik representeer 
bestaande beelden. Je moet mijn schilderijen dan ook bekijken vanuit het 
gezichtspunt van de kopiist, de archivaris van een instrumentarium die 
vaststelt dat zijn instrumentarium eigenlijk niet deugt (zoals bij Bouvard en 
Pécuchet van Flaubert). Dan moet je nog één stap specifieker gaan werken, 
opdat het beeld zou functioneren. Meestal ligt de oplossing in dingen die 
minder zichtbaar zijn, in het detaillistische, maar dan – opnieuw zoals in 
het begin van dit gesprek – niet als fragment van een groter, onzichtbaar 
geheel, maar vooral als totaalbeeld. Het kleinste detail wordt dan eigenlijk het 
totaalbeeld. Als daarvan vertrokken wordt, waaiert het uit naar een andere 
connotatie of  krijgt het beeld een andere consequentie. Dat kan gaan van 
iets extreem kleins tot iets groots dat opnieuw implodeert, bijvoorbeeld het 
grote stilleven in Kassel – als vorm is het stilleven de laagste hiërarchische 
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categorie binnen het schilderen –, dat een bepaalde idylle met een twist moest 
vertolken en door zijn extreme omvang en belachelijkheid omsloeg in een 
cerebraal ontoegankelijk beeld. Dusk werkt dan weer anders, omdat je daar 
enkel het licht krijgt als stuurfactor die aangeeft hoe je dat beeld ervaart, of  
helemaal niet geloofwaardig kunt ervaren, of  hoe je het je herinnert, of  niet 
kunt herinneren. Die extreem blauwe lucht en het goud van het torengebouw 
kunnen nooit zo waargenomen worden. Los van de vraag of  het al dan niet 
gaat om een clichématige opvatting over de werkelijkheid – want dat is ook een 
vraag die je je kan stellen – krijg je altijd een strijd tussen de afbeeldbaarheid 
van iets en het niet afbeelden van de dingen. Daarom heet het werk ook Dusk. 
Het gaat letterlijk over het idee van die schemerzone. 

HET ZWARTE GAT EN HET MASKER

- Je vertelde ooit dat als je lang naar een gezicht kijkt, dat gezicht soms een zwart gat wordt. 
Giacometti vertelt dat zijn vrouw onherkenbaar werd als hij haar wilde portretteren. Soms 
lijken zijn tekeningen op opbollende constructies van de kleurloze warreling van atomen die 
zich achter het geprojecteerde beeld bevindt dat we op iemands gezicht projecteren. 

Tuymans: In mijn geval gaat het om een gewaarwording die ik als kind had 
toen ik in de slaapkamer van mijn moeder, zittend aan haar kaptafel, heel 
lang in de spiegel naar mijn eigen gezicht keek zonder met mijn ogen te 
knipperen. Als je zonder onderbreking focust, begin je een periferisch beeld 
te ontwikkelen en dan krijgt je effectief  dat gat, die opening binnen dat beeld. 
Dat vond ik fascinerend, omdat het willen onderzoeken en beseffen van wat 
je werkelijk bent, en waaruit je wezenlijk bestaat, ontaardt in een soort van 
negatie van wat je zou kunnen zijn. Dat is een kapitale vaststelling die in mijn 
hele oeuvre terugkomt: de maskering van gezichten en de gaten die in alle 
beelden ontstaan. Dat was intuïtief  al vroeg duidelijk. De wereld maskeert 
zich, maar tegelijk stelt hij in zijn maskering, als pose of  niet, een soort van 
valideringsproces voor. Hij gaat iets vertolken
 Ik denk dat het duidelijk archaïsche element van de icoon zich als beeld 
eerder continu bestendigt dan afbreekt. Maar je zal altijd zien dat het beeld dat 
wordt herhaald of  gekopieerd vanuit de periferie onnoemelijk veel belangrijker 
geworden is dan het voordien was, al was het maar door de reminiscenties 
aan voorafgaande beelden. Die beelden zijn echter zo met de werkelijkheid 
verweven dat ze er eigenlijk niet meer uit te branden zijn en in die zin is het 
heel moeilijk allerlei symboolfuncties te gaan uitsluiten. Het is vrij moeilijk 
een soort van ondergraving te gaan maken of  een opening te krijgen in die 
materie. En dat is toch wat ik probeer te doen. 
 Ik heb niet de pretentie beelden te kunnen ontmaskeren. De esthetische 
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maskering is onvermijdelijk. Zelfs als je er tegenin gaat, zoals ik heb gedaan, 
creëer je altijd een bepaalde vorm waarin je een stileringsproces doordrijft om 
een bepaald efficiënt beeld te kunnen maken. En in dat proces creëer je een 
element waarin dingen tot een – soms minder en soms meer evidente – stagnatie 
komen, eigenlijk puur immobiel worden, en binnen die onbeweeglijkheid 
ontstaat natuurlijk het onvermogen. Naar dat punt wordt steeds gewerkt, het 
punt waar je de kar niet verder kan duwen en dan beter ophoudt. Maar dat 
veronderstelt natuurlijk dat je het beeld nog beter moet maken. Dat is een 
heel raar gegeven. Ik denk dat het allang niet meer zo is dat je je kan beperken 
tot één beeld. In mijn optiek moet elk beeld op zich staan, maar in bepaalde 
constellaties veranderen die beelden natuurlijk van betekenis, en wel op een 
heel exacte manier, omdat ze zich gaan verhouden tot de andere beelden. 
Maar dat zich verhouden tot de andere beelden is alleen maar mogelijk vanaf  
het moment dat die beelden al een extreme autocensuur hebben. 
 Het is mijn diepste wens dat ik ooit als een complete vreemdeling ten 
opzichte van mijn beelden zou kunnen staan, zoals om het even welke 
toeschouwer, in een toestand van totale onthechting, losgekoppeld van elke 
ambitie die ik daar ooit mee heb gehad of  had kunnen hebben. Van in het 
begin droom ik ervan mijn beelden eens neutraal te kunnen zien. Die wens is 
eigenlijk onveranderd gebleven. 

- Als je naar je werk kijkt, dan zie je iemand die zichzelf  lijkt weg te snijden uit de 
werkelijkheid. Maar eigenlijk is dat wegsnijden jouw manier om te bestaan. 

Tuymans: Ja, dat is de dubbelheid van het bestaan. Om deze schilderijen te 
kunnen maken moet ik een lege plek worden. 

- Zeg je nu dat je ooit als een buitenstaander tegenover jezelf  zou willen staan, zoals je 
jezelf  hebt vormgegeven in de temperatuur van je beelden, als een al te luide stilte?

Tuymans: Ja. Het is misschien een onmogelijke wens, maar het is een duidelijk 
verlangen om een eigen verdwijnpunt te simuleren. Ik doe dat natuurlijk al 
in mijn werk op zich, bijvoorbeeld door mijn schilderijen niet te baseren op 
private gebeurtenissen, maar ik ben benieuwd naar wat de totaalindruk zou 
zijn. De volledige slotsom, die zou ik willen ervaren. 

Montagne de Miel, 2 juli 2005. Dirk De Vos opgedragen
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DE BUITENKANT VAN WARMTE

ENKELE WOORDEN OVER HET WERK VAN LEON VRANKEN

Sommige toevoegingen aan de al bekende wereld ontroeren ons omdat ze door 
hun onzekere verschijning iets wankels in ons lospeuteren of  oproepen, iets 
als kantelende gedachten en stil schreeuwende gevoelens die als wapperende 
gordijnen door het open raam naar buiten proberen te fladderen. In de 
zachte steen die achter onze ogen woont toveren wij beelden die we als een 
strakke huid over de rond ons warrelende werkelijkheid proberen te spannen. 
Soms barst die huid en kijken we door een kier naar het onthutsende en 
onbegrijpelijke spektakel van onze pogingen tot zingeving, amper begrijpend 
dat de nacht pas zichtbaar werd door de benoeming van het licht en dat de 
dood geboren is uit het woord.

Het eerste werk van Vranken dat mij heeft getroffen is een met fineer 
afgewerkte maquette voor een rond eikenhouten bed. Fineer is magisch. 
Het is een dun schijfje binnenkant dat de buitenkant van iets anders wordt. 
Het beklede voorwerp krijgt een nieuw uitzicht. Het wordt een nieuwe aard 
toegedicht. Het toont de natuur van iets anders.

Een soortgelijk werk van Leon Vranken bestaat in negen foto’s die werden 
aangebracht op het volledige oppervlak van negen garagepoorten. Op elke 
foto was een tafereel zichtbaar dat zich schijnbaar afspeelde in de betreffende 
garagebox: een verboden boekjes doorbladerende, zittende jongen met 
afgezakte broek, een repeterende Elvis-imitator, een bodybuilder, een jonge 
vrouw die een bruidsjurk aanpast, twee kinderen die spelen in een tent.

In een later werk duikt opnieuw een tent op. Ze wordt opgesteld in een 
ruimte met zenitaal licht, tussen enkele ronde zuilen, op een parketvloer. Ze 
is gemaakt van ‘toile cirée’: geplastificeerd katoen dat in Vrankens familie 
vaak wordt gebruikt als tafelkleed omdat het zich zo makkelijk laat afwassen. 
De tent is beschut door een bedrukking met jagersprooien die onschuldige 
natuurtaferelen vormen. De tentoonstellingsruimte verandert onzichtbaar in 
een bos.

De ontvangstbalie van een groot theater bevindt zich in een nis. Vranken 
fotografeert de balie en de twee dames die er werken en drukt de foto af  
op een uit verticale repen samengesteld, plastic gordijn dat hij voor de balie 
hangt. Het werk herinnert aan de foto’s op de garagepoorten, maar ook aan 
de tent. De verdubbeling van het beeld, die enkel zichtbaar wordt als we de 
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repen opzij schuiven, maakt ons kijken zichtbaar. We voelen hoe we altijd op 
zoek zijn naar de beschutting van een beeld dat de wereld naadloos dekt.

Vranken vertelt dat hij zich door middel van de toegevoegde, transparante 
foto in de theaterlobby wilde verzekeren van de eeuwige aanwezigheid van 
beide loketdames, net zoals onze godenbeelden waarschijnlijk geboren zijn uit 
geknede mest en klei en schelpjes en vogelveren of  anderszins ruw gesneden 
beelden van onze vaders en moeders. (Onze vaders en moeders zullen ons 
in de steek laten, maar God zal ons nooit verlaten.) Zo dromen wij er ook 
van onze moeders en minnaars en andere loketdames te ontdoen van hun 
wandelbenen en voor altijd aan ons te kluisteren.

Vrankens moeder heeft veertien zussen. Deze vijftien dames, die elkaar elke 
maandag ontmoeten om samen te breien, te haken, naaiwerk te verrichten 
en zowel de familiezaken als het internationale nieuws te bespreken, treden 
op in verschillende van Vrankens werken. In een van deze werken toont een 
pano van 360 graden de vijftien zussen die zich, gezeten aan een ronde tafel, 
wijden aan hun handwerk en aan het verbale spinnen van een werkelijkheid 
waarin ze zich geborgen voelen. Vijftien zussen! God weet wat er omgaat in 
het hoofd van een jongeling die in veertien op elkaar gelijkende varianten van 
zijn moeder zowel de onsterfelijkheid als de mythe van de individualiteit moet 
voorvoelen.

In de herfst van 2004 stelt Vranken voor alle voortuintjes van een Nederlandse 
woonwijk, die is neergepoot in een landelijke omgeving, te beplanten met de 
wilde planten die er al groeiden voor de wijk tot stand kwam. De voortuintjes 
zouden naadloos overgaan in de ‘natuurlijke’ omgeving.

Kampeerstoeltjes en een kampeervuurtje worden bekleed met fotografische 
afdrukken van de omgeving waarin ze zich bevinden. Ze lossen op in hun 
omgeving. Ze hebben geen binnenkant meer. Ze zijn alleen nog maar de 
buitenkant van iets anders.

In Chicago, in de lente van 2005, wordt het uitzicht door een raam gefilmd 
en nadien geprojecteerd op een vitrage die voor hetzelfde raam wordt 
aangebracht.

En nu maak ik kennis met een zichzelf  verplaatsend kampvuur op wieltjes. 
Een soort van zichzelf  verplaatsende warmte. Ik weet nog niet wat ik ervan 
moet denken, maar ik vind het al een prachtig beeld.

Montagne de Miel, 17 mei 2005



 55

DE TEDERE WERKELIJKHEID VAN DE KOPIE

EEN GESPREK MET LEON VRANKEN

INLEIDING

Het werk van Leon Vranken roept veel oude beelden bij mij op die hem 
waarschijnlijk niet veel zeggen, maar die mijn manier van kijken hebben 
gevormd. Het zou dwaas zijn het werk van Vranken te bedelven onder deze 
beelden, maar ik zou ze wel graag even vermelden voor de oudere lezers. 
Er bestaat een film van Fassbinder die zich bijna volledig in één, twee of  
drie kamers afspeelt, waarbij heel lange stukken gefilmd zijn met een zich 
onophoudelijk verplaatsende, subjectieve camera die de personages gadeslaat 
doorheen een vitrinekast die middenin een kamer staat. Vroeger vond ik 
de spiegeleffecten in Fassbinders films artificieel en overdreven. Pas toen 
ik onlangs Leon Vranken probeerde te filmen doorheen Oak Rumble, de 
eikenhouten vitrinekast met doorgesneden en uit elkaar geschoven partijen, 
herinnerde ik mij een opmerking van mijn vriend Mark Rooman die net Moeder 
en Zoon van Gerard Reve had gelezen en vertelde dat Reve in dit prachtboek 
opmerkt dat hij ernaar verlangt jongens te geselen om de jonge knaap in zich-
zelf  af  te straffen voor zijn vrijmoedigheid. Of  zoiets. Zelf  kan ik mij deze 
passage niet herinneren, ook al heb ik dit boek al verschillende keren gelezen. 
Het gaat om het thema van de eeuwige zoektocht naar dubbelgangers die we 
terugvinden in het leven en het werk van veel homoseksuelen. Het spiegelbeeld 
wordt zwaar en warm. Het is werkelijker en meer aanwezig dan wijzelf. 

In Vrankens werk neemt dit thema tal van vormen aan. Een van de meest 
geslaagde, vrolijk-donkere en vrijmoedige werken in in dit opzicht is allicht 
The Garden with the Two-Forked Paths. Deze sculptuur bestaat uit een hangende 
lamp, een trapleuning en een houten rekje dat gevuld is met allerlei voorwerpen. 
Het geheel is een exacte kopie van een ensemble van voorwerpen dat Vranken 
aantrof  in een privé-woning in de Rotterdamse Witte de Withstraat en die 
verdubbeld werden als bijdrage aan een tentoonstelling. Gisteren werd de 
sculptuur klaargemaakt voor een reis naar Canada, waar ze volgende maand 
wordt tentoongesteld. De kopie is losgescheurd van het origineel en begint 
aan een eenzame reis. Ze lijkt steeds werkelijker te worden. Het origineel is 
verbleekt en bijna vergeten. 

GESPREK

Leon Vranken: Ik ga nog zeker één nieuwe vitrinekast maken, misschien wel 
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twee. Kasten met andere houtsoorten, andere insnijdingen en een andere 
schaal. Misschien wordt dan zichtbaar dat het niet alleen gaat om de kast 
zelf, maar ook om de manier waarop ze de opgevangen beelden breekt en 
weerkaatst. Elke keer als ik gratis hout kan krijgen begin ik te berekenen wat 
voor kast ik zou kunnen maken. Ik heb nog maar pas de eikenhouten deuren 
gekregen die hier tegen de muur staan. En thuis heb ik nog een eikenhouten 
bed dat ik heb gekocht met mijn spaargeld toen ik veertien was. Mijn moeder 
vond dat toen zonde van het geld, maar nu komt het van pas. 

- Waarom heb je dat bed toen gekocht?

Vranken: Omdat ik het een mooi bed vond. Het was van massieve eik, het 
had een bijzonder formaat (het was geen kinderbed meer, maar ook geen echt 
dubbel bed) en het hoofdeinde was even hoog als het voeteneinde, waardoor 
het leek alsof  je in een nest sliep. Maar toen ik ouder werd is het op zolder 
beland omdat het te kort geworden was. 

- Waar heb je het gekocht?

Vranken: In een rommelwinkel in Hasselt. Er stond ergens een garagepoort 
open en temidden van honderden spullen zag ik het bed. Ik deed die dingen 
altijd als mijn moeder met vakantie was. Zo heb ik ook eens een vijver in de 
tuin gegraven. 

- Hoe heb je die vijver gemaakt?

Vranken: Eerst heb ik een tekening gemaakt, zodat je zag hoe het zou worden. 
Ik had in de bibliotheek ook veel boeken geleend, waarin beschreven werd 
hoe een normale vijver er moest uitzien. 

- Later heb je gestudeerd aan een tuinbouwschool. 

Vranken: Ja. We hadden een heel grote tuin die mijn moeder niet alleen kon 
onderhouden. Op woensdagmiddag en zaterdag tuinierde ik. En daar is 
plezier van gekomen. Ik ben die tuin blijven verzorgen tot mijn twintigste. 
En dan ben ik aan de tuinbouwschool gaan studeren. 

- Wat heb je daar geleerd?

Vranken: Het was de bedoeling te leren hoe je op een creatieve manier met 
ruimte om kon gaan. 
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- Konden jullie dingen realiseren of  was het onderwijs hoofdzakelijk theoretisch? 

Vranken: We maakten maquettes en we zijn heel veel tuinen gaan bezoeken, 
maar het bleef  heel theoretisch. Ik heb er wel veel aan gehad. Ik vond het 
prettig alle planten en bomen te leren kennen en tegelijk te leren omgaan met 
ruimte. 

- Ik vind het boeiend te horen hoe je verhaal aansluit bij de eerste werken die ik van je heb 
gezien, nu ongeveer zes jaar geleden. Het allereerste werk was een maquette van een rond 
bed. Het fascineerde mij toen dat je die maquette zo zorgvuldig had afgewerkt met fineer, 
alsof  je vooral geïnteresseerd was in die oneigenlijke, toegevoegde huid. Maar ik was ook 
getroffen door de elegantie van de maquette en de gezelligheid die ze uitstraalde. Er hoorde 
ook een zweep bij, die zich nu hier bevindt, zie ik. 

Vranken: Ja, het is dezelfde zweep. 

- Eigenlijk wilde je een eikenhouten nest bouwen, bedenk ik nu, maar ik herinner me dat 
je absoluut met fineer wilde werken. 

Vranken: Ja. 

- Waarom heb je dat bed nooit op ware grootte gebouwd?

Vranken: Omdat ik mij dankzij de maquette goed kon voorstellen hoe het er 
in het echt zou uitzien. De maquette wekte alle spanning op die ik nodig had. 
Het had geen zin het ding ook nog eens in het echt te maken. 

- Maar je was er wel toe in staat, want je bent schrijnwerker. 

Vranken: Ja, ik ben op de middelbare school opgeleid tot schrijnwerker. 

- Het tweede werk van jou dat mij heeft getroffen, waren op doek afgedrukte foto’s van 
taferelen die zich zogezegd hadden afgespeeld in garageboxen. De foto’s waren zo groot 
als garagepoorten en werden voor de duur van een tentoonstelling aangebracht op een rij 
garagepoorten. 

Vranken: Ja. 

 - Je eerste voorstel voor de renovatie van een metrostation, twee jaar geleden, bestond erin de 
oorspronkelijke aankleding van het interieur, dat dateerde uit de jaren zeventig, te bewaren 
en te restaureren. Je hield van het oranje en mosterdbruine plastic en het goudkleurige 
aluminium dat ze hadden gebruikt. 
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Vranken: Ja. 

- Ik neem aan dat je liefde voor fineer voortkomt uit dezelfde belangstelling?

Vranken: Ja. 

- Wat ik prachtig vind aan je meest recente sculptuur (‘Oak Rumble’) is dat de insnijdingen 
en verschuivingen al van bij het begin deel uitmaken van de constructie. Als je niet zorgvuldig 
kijkt, lijkt het alsof  je een bestaande vitrinekast hebt genomen en daar enkele ingrepen op 
hebt uitgevoerd. Maar dat is niet het geval. De kast lijkt overal even breed, maar dat is 
niet zo. De vorm is moeilijk te bevatten. Ik heb geprobeerd de constructie ervan te tekenen 
voor Vaast Colson, maar ik ben er niet echt in geslaagd. 

Vranken: Ja, je hebt gelijk. De kast is breder aan één kant. Om de constructie 
te bedenken gebruik ik maquettes als deze (toont mij een witte, papieren 
maquette van ongeveer 35 centimeter hoog en vijftig centimeter breed). Eerst 
span ik touwtjes om de vlakverdeling te bepalen, om te beslissen waar ik in 
het glas zal snijden, dan begin ik de maquette te verzagen of  bij te vullen en 
dan maak ik tekeningen… Mij doet dit werk denken aan een compositie van 
Mondriaan. Onlangs zag ik in Düsseldorf  dat hij zijn werken voorbereidde 
met tape. Ik doe iets soortgelijks met die touwtjes. Ik wil mezelf  natuurlijk niet 
met hem vergelijken, maar ik was wel blij zo’n verwantschap te ontdekken. 

- De versneden vitrinekast is een verschuivend, maar ingesloten beeld. Een ingesloten 
tweestrijd. Net zoals Mondriaan wilde voorkomen dat zijn composities uitdijden over de 
rand van het schilderij. 

Vranken: Voor mij zit er ook een soort van huiselijkheid in mijn werk, maar ik 
weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Je ziet dat bijvoorbeeld in het werk dat ik 
heb gemaakt voor Rotterdam, toen ik een aantal voorwerpen, waaronder een 
zelf  gemaakt, houten rekje, in een interieur heb verdubbeld. Ik heb respect 
voor huisvlijt. 

- Dat doet denken aan de Banality-show van Jeff  Koons, die zei dat hij de kleinburger 
wilde verlossen van de schaamte voor zijn slechte smaak. Maar het doet ook denken aan je 
eerste voorstel voor het metrostation Diamant. 

Vranken: Ja, dat namaak-brons, dat marmer en dat beton. Ik zie iets dat ik 
mooi vind en ik wil het bewaren door het lichtjes te veranderen. Heb ik je ooit 
die foto getoond van die waterpartij in een bank?

- Misschien wel, maar ik herinner het mij niet. 
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(Hij toont mij een foto van een protserige binnenhuisfontein die is opgebouwd 
uit marmeren blokken en omgeven is door een schijnbaar symmetrische 
beplanting met palmbomen.)

- Je wordt aangetrokken tot stuntelige pogingen om mooie dingen te maken?

Vranken: Ik vind deze poging niet stuntelig, ik vind het echt mooi. Iets in 
die plek spreekt mij aan. Onder andere omdat er wordt getracht een perfect 
beeld te scheppen, terwijl dat duidelijk niet kan. Bomen groeien niet even snel 
en hebben nooit precies dezelfde vorm. En dan die lampen onder water! Ze 
proberen een perfectie te verkrijgen die onmogelijk is, omdat je de natuur niet 
kan controleren. Alles ademt controle, zelfs de steentjes onder water, maar de 
waterplanten willen zich niet schikken. 

- Kunnen we ook zo naar ‘Oak Rumble’ kijken? Als naar een voorspelde en gecontroleerde 
ontsporing? 

Vranken: Misschien wel. 

- Je zou het ook een gecontroleerde mislukking kunnen noemen of  een gecontroleerd verlies… 
Je moeder had veertien zussen. Je hebt daar verschillende, mooie werken over gemaakt, onder 
andere over hun wekelijkse ontmoeting waarbij ze samen handwerk maken. Dat moet wel 
een veilig gevoel hebben gegeven, veertien dubbelgangsters van je moeder… Vanwaar dan die 
indruk van een dreigend verlies? Was je vader een afwezige figuur?

Vranken: Mijn vader is gestorven toen ik zes was. Ik heb geen enkele 
herinnering aan hem. Voor mij is hij een gat. 

- Wat was zijn beroep?

Vranken: Hij was aannemer. 

- Hij heeft het huis gebouwd waarin je bent opgegroeid en hij heeft eik en fineer gebruikt?

Vranken: Ja, de deuren waren van eik. De keuken was uitgevoerd in beige 
formica. 

- Misschien komt daar je liefde voor bepaalde materialen en voorwerpen vandaan?

Vranken: Dat denk ik wel. Als ik mijn vader niet zo vroeg verloren had, deed 
ik nu waarschijnlijk andere dingen. 
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- Misschien kan je mij in dit verband iets vertellen over het werk ‘The Garden with the 
Two-Forked Paths’, dat je hebt gemaakt in Rotterdam, toen je werd uitgenodigd om een 
werk te maken in een privé-woning?

Vranken: Ik ben heel blij dat ik de bewoners van dat huis heb leren kennen. 
Ze hebben mij veel gesteund. 

- Het rekje, dat een centrale plaats inneemt in het werk, ziet eruit als een eenvoudig, 
industrieel vervaardigd kastje, maar dat is het niet. 

Vranken: Neen, het is een heel bijzonder rekje, dat gebouwd is door een 
familielid van de bewoners. Pas toen ik het ging namaken, zag ik hoe fraai het 
in elkaar zat, met halfhoutse verbindingen. 

- In het rekje staan een aantal voorwerpen die duplicaten zijn van de voorwerpen die in 
het originele rekje stonden. Een van die voorwerpen is een houten hert. Heb je dat ook 
nagemaakt?

Vranken: Neen, die hertjes kan je op elke rommelmarkt vinden. 

- Twee ander houten voorwerpen zijn een vaatje met tandenstokers en een spiraalvormige 
kaarshouder. 

Vranken: Ja. 

- Het is mij opgevallen dat er zoveel glazen vormen op het rekje staan. Een glazen bokaal 
met een kaars, een witte lantaarn, etc. Vaak doen die vormen denken aan lampen en 
licht, maar ook aan koepels of  stolpen, glazen hulzen of  harnassen. Denkend aan de 
vitrinekasten die je later hebt gemaakt, maar ook aan het werk met de foto van drie dames 
aan de balie van een theater, die je hebt afgedrukt op een in repen gesneden, plastic gordijn 
dat voor die balie hing, of  denkend aan de schijnbaar transparant gemaakte garagepoorten, 
lijkt die keuze niet toevallig. Het lijken wel emblemen voor je hele werk. Vooral die ene, 
vreemde glazen lampenkap, waarvan de functie niet duidelijk is, zodat onze blik op een 
naamloze vorm botst. 

Vranken: Wat ik goed vind aan die vitrinekasten is dat ze leeg zijn van binnen, 
maar dat je heel veel beelden krijgt door de weerspiegelingen; dat je een 
verschuiving krijgt tussen de kleur van het echte hout en de weerspiegeling van 
het hout in het glas. De kasten bieden een heel rijk beeld, ook al is er voor veel 
mensen niets in te zien. Ze werken als een verdubbeling, een vermeerdering 
van de ruimte, zoals een akkoord in de muziek, een gelijktijdig plaatsen van 
tonen. 
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- Naast het rekje hangen ook enkele foto’s van jongens die poseren naast zakken met puin. 
Zijn dat foto’s uit je eigen jeugd?

Neen, het zijn foto’s van die mensen uit Rotterdam. 

- Ze passen wel mooi bij je eigen verhaal. 

Ja, dat vind ik ook. (Lacht.)

Montagne de Miel, 21 december 2006
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ALS HET GEZICHT VAN DE GELIEFDE

VEROUDERDE BRILLEN

Misschien zijn er ruw gesproken drie manieren om over kunstwerken 
te schrijven. Je kan peilen naar de bedoelingen van de kunstenaar, je kan 
de textuur van het werk beschrijven en je kan de gevoelens en gedachten 
beschrijven die de werken bij je oproepen.
 In vorige teksten heb ik de eerste twee manieren gecombineerd door te 
proberen de kunstwerken en de bedoelingen van de kunstenaars zo getrouw 
mogelijk te beschrijven en er zo weinig mogelijk aan toe te voegen. Mijn 
uitgangspunt was Prousts kritiek op Sainte-Beuve, de machtige, negentiende-
eeuwse literaire criticus die geen enkele grote schrijver van zijn tijd heeft erkend. 
Proust heeft zich altijd verzet tegen de biografische methode van Sainte-Beuve, 
omdat hij ervan uitging dat kunstenaars in een tijdloos universum werkzaam 
zijn, dat weinig te maken heeft met het publieke leven van de kunstenaar. 
Volgens hem waren kunstenaars in staat zich op een imaginair standpunt 
in de toekomst te plaatsen om van daaruit terug te blikken op het heden. 
Hij was tot die absurde overtuiging gekomen, omdat hij niet had begrepen 
dat Sainte-Beuve helemaal geen biografische methode had. Het enige wat 
Sainte-Beuve deed was schrijvers zoals Stendhal bespieden tijdens mondaine 
samenkomsten, terwijl hij ook met hen naar de Delhaize had kunnen gaan, 
eventueel zelfs samen met hen schrijven. 
 Ik ging ervan uit dat kunstenaars niet op hun tijd vooruit zijn, zoals 
het courante taalgebruik vooropstelt, maar dat hun tijdgenoten nog in het 
verleden leven en naar het heden kijken met een verouderde bril. Volgens 
die opvatting zouden kunstenaars en wetenschappers meer voeling hebben 
met de mogelijkheden van het heden. Daarom dacht ik dat wie iets over 
hedendaagse kunst wilde schrijven, nauw moest samenwerken met de 
kunstenaars in kwestie om meer voeling te krijgen met de mogelijkheden van 
vandaag. Ik dacht ook dat kunstcritici tot taak hadden kunstwerken die nog 
schuilgaan in de rook van het heden zichtbaarder te maken.
 Een van mijn favoriete voorbeelden van deze aanpak is een moment in 
een documentaire over Cindy Sherman. Iemand filmt haar terwijl ze door een 
winkelcentrum wandelt. Bij de ingang van een winkel met babykleertjes houdt 
ze plots halt. De cameraman kijkt over haar schouder mee, maar we zien niets 
anders dan enkele tientallen baby-paartjes in uiteenlopende klederdrachten. 
‘Kijk,’ zegt ze dan, en ze wijst in de richting van een welbepaald schab. 
De camera zoomt in en pas dan worden we getroffen door een minutieus 
aangekleed baby-huwelijkspaar, waarvan we ineens de misselijk makende 
draagwijdte begrijpen.
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 De kunstcriticus zat volgens mij in hetzelfde schuitje als de etnoloog die 
wordt beschreven door Claude Lévi-Strauss: ‘Ben ik niet onbereikbaar voor 
het wezenlijke schouwspel dat op dit ogenblik voor mij oprijst, maar voor 
welks waarneming mijn graad van ontwikkeling het vereiste zintuig mist? 
Over enkele eeuwen zal op dezelfde plaats een ander ontdekkingsreiziger, 
even wanhopig als ik, treuren over het niet meer bestaan van datgene wat ik 
had kunnen zien en wat mij ontgaan is.’
 Eigenlijk zag ik de kunstcriticus als een soort van hofhermafrodiet, zoals 
Camille Paglia die beschrijft: een geslachtsloze pluimstrijker zonder eigen 
persoonlijkheid of  moreel standpunt, een stroopsmerende beroepsvleier, een 
androgyne kontlikker, een bloedzuiger, een kussen dat altijd de afdruk draagt 
van de laatste persoon die op hem heeft gezeten, iemand die in plaats van 
zichzelf  te beeldhouwen zich laat kneden door een broodheer en zich op een 
schaamteloze, onmannelijke manier laat vernederen.

WE ZIEN WAT WE WETEN 

Ooit zou ik de zaken graag omkeren en niet schrijven over de bedoelingen 
van de kunstenaar of  de textuur van de kunstwerken, maar over de projecties 
die ik eraan toevoeg.
 Kunstwerken en gedachten bestaan alleen maar door een dialoog, door een 
contrast met andere werken en gedachten. Elk kunstwerk zoekt naar de blik van 
iemand anders. Hoe duidelijker het standpunt van de toeschouwer, hoe rijker 
het werk. Een mooi voorbeeld van deze aanpak zijn de prachtige interviews 
die Robert Mallet in 1950 voor de Franse radio heeft afgenomen van Paul 
Léautaud. Als het hier om een uniek document gaat, dan ligt dat natuurlijk 
in de eerste plaats aan Léautaud, die als voorwaarde voor zijn medewerking 
had geëist dat er niet in de interviews geknipt zou worden. Maar zonder het 
koppige weerwerk van Mallet zouden we veel minder over Léautaud en zijn 
werk te weten gekomen zijn. Van meet af  aan poseert Léautaud als iemand 
die wars is van elke melancholie of  sentimentaliteit. Hij betreurt niets. Zijn 
ouders hebben hem niet gekwetst, hij heeft een heel gelukkige jeugd gehad 
en hij houdt niet van poëzie. Zijn standpunt is duidelijk en overtuigend. Maar 
Mallet laat hem niet los. Keer op keer blijft hij terugkomen met vragen over 
een verborgen, weggemoffelde sentimentaliteit, vragen die door Léautaud 
keer op keer worden weggelachen. ‘Pas du tout! Pas du tout!’ Tot Mallet 
hem vraagt of  hij zich een versregel kan herinneren en Léautaud, na lang 
tegensputteren, ineens zijn pose loslaat en een heel gedicht uit het hoofd 
voordraagt. Bij de laatste verzen hoor je dat hij is beginnen huilen.
 Zouden we ons een kritische tekst kunnen inbeelden als een botsing tussen 
de textuur van een kunstwerk en de projecties van de criticus?
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 Tot het eind van de negentiende eeuw heb je in de schilderkunst 
voornamelijk twee ontwikkelingen. De eerste ontwikkeling is een toenemend 
‘realisme’, een toenemende ‘overeenstemming met de werkelijkheid’, waarbij 
kunstenaars en ambachtslui steeds minder afbeelden wat ze ‘weten’ en steeds 
meer wat ze ‘zien’. Goede voorbeelden hiervan zijn de verkorting in de 
vroege, Griekse schilderkunst en het perspectief  in de renaissance. Gombrich 
geeft het grappige voorbeeld van een zeventiende-eeuws kunstenaar die bij 
het natekenen van een voor hem liggende walvis een borstvin een beetje 
opschuift, zodat hij het dier een oor kan geven. Omdat hij wéét dat dieren 
oren hebben, moet hij er ook een tekenen, ook al moet hij daarom ontkennen 
wat hij ziet en zelfs wat hij heeft opgemeten.
 De tweede grote ontwikkeling in de schilderkunst is een toenemende 
wazigheid of  onvolledigheid van de weergave, bijvoorbeeld het sfumato van 
da Vinci en de virtuoze toets van Velásquez. Velásquez schilderde met heel 
lange penselen om meteen het effect op afstand te kunnen inschatten.
 Deze tweede ontwikkeling vergt eigenlijk een toenemend vermogen tot 
‘invulling’ van de toeschouwer. De toeschouwer moet al weten wat hij moet 
herkennen. Er zijn voorbeelden genoeg van in andere culturen opgegroeide 
mensen die getekende afbeeldingen van vogels niet kunnen of  willen 
herkennen omdat, bijvoorbeeld, een stuk vleugel aan het gezicht onttrokken 
wordt of  verkort is weergegeven. Eigenlijk functioneert een beeld altijd door 
wat de toeschouwer eraan toevoegt, op voorwaarde dat hij of  zij weet wàt 
eraan toegevoegd moet worden. De kunstenaar, daarentegen, leert wat hij 
mag weglaten zonder dat het effect verloren gaat.

DE UITVINDING VAN DE WERKELIJKHEID

Primo Levi vertelt in Het respijt hoe hij tijdens zijn achttien maanden durende 
dwaaltocht na de bevrijding van Auschwitz op een dag in Rusland met enkele 
vrienden probeerde de inwoners van een dorpje met gebaren duidelijk te 
maken dat ze een kip wilden kopen. Ze tekenden een kip in het zand, ze 
imiteerden kakelgeluiden en ze bootsten de loop van een kip na, met als enig 
resultaat dat een van de dorpsoudsten beledigd een geweer ging halen om 
hen van het dorpsplein te knallen. Pas na talloze pogingen schiet een meisje 
in de lach en brengt ze haar dorpsgenoten schaterend op de hoogte van haar 
bevinding. Blijkbaar was het bijna onmogelijk om zonder taal of  zonder 
verwachtingspatroon de idee ‘kip’ bij iemand anders op te roepen.
 Nietzsche stelt ergens dat onze hele perceptie en interpretatie van de 
werkelijkheid niet meer is dan een fantasie die bruikbare, praktische resultaten 
oplevert. Als wij een boom of  een bos waarnemen in plaats van een wilde 
warreling van kleurloze atomen, dan is dat eigenlijk omdat wij eeuwenlang 
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beelden hebben uitgevonden die een omgang met die kleurloze warreling 
mogelijk moesten maken. De beelden waarvan we nu aannemen dat ze 
overeenstemmen met een werkelijkheid, zijn niets anders dan de beelden die 
nuttig gebleken zijn.
 Tijdens een therapie gebeurt iets gelijkaardigs. We leggen fragmenten van 
ons levensverhaal op tafel en we schuiven ze heen en weer zoals puzzelstukken. 
Zo componeren we telkens nieuwe verhalen tot we op een dag zo ontroerd 
worden door een pasgebakken verhaal, dat de door ons gebruikte woorden een 
meer reële, met gevoelens verbonden betekenis krijgen. De teruggevonden 
gevoelens en nieuwe betekenissen voor oude woorden geven ons een andere 
kijk op onszelf  en maken nieuwe handelingen mogelijk. Zoals Wittgenstein 
heeft opgemerkt vindt er in de psychoanalyse gewoon een ruil plaats. Het 
ene taalspel wordt ingeruild voor een ander. De patiënt ‘geneest’ omdat het 
nieuwe taalspel praktischer is of  betere resultaten afwerpt.
 ‘Ik vermoed dat wij alleen zien wat wij kennen,’ schrijft Nietzsche, ‘het 
grootste deel van de waarneming is geen zintuiglijke indruk, maar product 
van de fantasie.’ Voor Nietzsche heeft deze gedachte verregaande gevolgen. 
Voor hem is de hele buitenwereld een drogbeeld, een fantasieproduct, een 
warreling van atomen en weerkaatst licht die een onafgebroken stroom 
beelden oproept waaruit wij, na duizenden jaren van experimenteren, telkens 
weer de meest bruikbare beelden selecteren en als waar of  goed beschouwen. 
De kennis is een sinds duizenden jaren groeiende gevolgtrekking uit 
optische dwalingen met een gunstige afloop. Eigenlijk zijn er een heleboel 
andere interpretaties van de werkelijkheid mogelijk, die echter minder 
praktisch zijn. De mensen die voor deze minder praktische en levensvatbare 
interpretaties kozen hebben zichzelf  eeuwenlang uitgerangeerd of  werden 
als krankzinnigen buitengesloten. Misschien zou je bepaalde daklozen, 
minderheden die zich vastklampen aan oude, onnutte levensbeelden, en de 
mensen die wij kunstenaars noemen, kunnen beschouwen als hedendaagse 
vertegenwoordigers van deze onpraktische mensen.
 Als voorbeeld van het feit dat wij alleen maar waarnemen wat we al kennen, 
geeft Nietzsche het luisteren naar een vreemde taal. ‘Het goed horen,’ schrijft 
hij, ‘is waarschijnlijk een voortdurend raden en aanvullen van de weinige 
werkelijk waargenomen gewaarwordingen. Begrijpen is een verbazend snel, 
tegemoetkomend fantaseren en concluderen: uit twee woorden raden wij de 
zin, uit een klinker en twee medeklinkers een woord.’
 De kunsthistoricus Gombrich kwam tot dezelfde conclusie door een 
ervaring die geënt lijkt op de woorden van Nietzsche. Hij vertelt dat hij 
tijdens de tweede wereldoorlog deel uitmaakte van een legeronderdeel dat 
radioboodschappen van het Duitse leger probeerde af  te luisteren en dat dit 
door de gebrekkige geluidskwaliteit enkel mogelijk was door eerst verhaaltjes 
te verzinnen en daarna na te gaan of  de boodschappen iets met de verzonnen 
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verhaaltjes te maken hadden, en dat hij door die ervaring heeft begrepen 
dat we pas iets kunnen begrijpen als we al een mogelijke betekenis hebben 
klaarliggen. Misschien heeft hij dit idee onbewust bij Nietzsche opgeraapt. 
Het is in elk geval duidelijk dat hij Nietzsche heeft gelezen, want in Art and 
Illusion verwijst hij naar Nietzsches bewering dat we alleen maar kunnen 
schilderen wat we wensen te zien. (Biografen vermelden graag dat de zanger 
van verhaaltjes Johnny Cash, die tijdens zijn legerdienst in Duitsland de 
Russische radio afluisterde, beweerde de eerste persoon in het westen te zijn 
die vernam dat Stalin overleden was.)

HET TINTELENDE GEZICHT

Ik zit naast een groot raam en kijk afwisselend naar de veranderlijke hemel 
en naar mijn zoon Maurice, die op mijn linkerarm ligt te slapen. Meteen na 
zijn geboorte, nu zes weken geleden, verwonderd over zijn blauwe knoerten 
van vuisten, dacht ik dat hij reusachtig was. Ik nam hem voor een reus die 
voortaan voor mij zou zorgen. Pas na een half  uurtje werd deze fantasie 
geleidelijk doorprikt en uiteindelijk opgelost door de tientallen beweginkjes 
en geluidjes van de baby, die zich langzaam maar zeker een weg baande naar 
mijn werkelijkheid. Vooral bepaalde piepende geluidjes leken door middel van 
stalen kabels met mijn zenuwsysteem verbonden te zijn en mijn ruggengraat, 
mijn hart en mijn armen binnenstebuiten te trekken, weg uit de droom van 
alledag, voor heel even in de werkelijkheid die doorgaans schuilgaat achter 
dikke watten kussens die mijn waarnemingen dempen opdat ik niet helemaal 
zot zou worden. Ik keek naar dit machientje, en ik voelde hoe het als een 
duivelse of  goddelijke poppenspeler met duizenden onzichtbare draden al 
mijn lichaamscellen bespeelde, rechttrok, wakker maakte en dooreen schudde. 
Hier lag een machientje, besefte ik, dat gemaakt was om op allerlei geheime 
manieren mijn aandacht op te wekken en voor altijd gaande te houden.
 Terwijl ik nadien naar huis reed over de autosnelweg, scheurde een 
voorbijrijdende wagen met een snerpend geluid de kussens die zich alweer 
rond mijn hoofd aan het opstapelen waren met rondvliegende pluimen uiteen. 
Het geluid rukte mij terug naar de plastieken wieg in het ziekenhuis, waar 
Maurice een bijna onhoorbaar geluidje had gemaakt dat op dezelfde manier 
door mijn hoofd was geraasd. Later overvielen mij dezelfde onwillekeurige 
herinneringen bij het openscheuren van een potje yoghurt, het betreden 
van een piepende plank op de overloop, het overlangs doorsnijden van een 
courgette en het openprutsen van een envelop van de bank. Ja, zelfs de 
stilte bracht mij soms met een ruk terug naar de werkelijkheid, net zoals de 
talkgeur op het terras, tijdens de enige droge en warme dag van de maand 
juli, mij volmaakt terugbracht naar mijn jeugd op het warme terras van mijn 
grootmoeder.
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 Terwijl ik deze regels intik met mijn ene vrije hand, houd ik met mijn 
mond de plastieken fles vast waaruit Maurice drinkt. Ondertussen tast hij met 
zijn blik mijn gezicht af, van links naar rechts, van rechts naar links, van boven 
naar beneden. Ook het gezicht van zijn moeder tast hij onafgebroken af, 
tijdens het drinken. Lijn per lijn en punt voor punt leest hij onze gezichten, hij 
puzzelt ermee, hij haalt ze uit elkaar en schikt ze weer ineen. Hij noteert alle 
verschillende lichtinvallen, alle grimassen, alle zenuwtrekken, elke onzichtbare 
rimpeling van onze huid. Zou het kunnen dat Maurice later getroffen zal 
worden door een gezicht, een film of  een schilderij, omdat ze hem ongemerkt 
terug zullen voeren naar dit moment?
 Ik denk dat ik van een kunstwerk of  van bepaalde personen hou als ik er 
beelden op kan projecteren die al in mijn hoofd wonen.
 De jonge Orlando vergelijkt zijn geliefde met een vos, een olijfboom, 
een met gras begroeide heuveltop en een golvende zee waarop je van grote 
hoogte neerkijkt. Al deze beelden hebben iets gemeenschappelijks: een 
beweeglijk, glanzend, glinsterend of  blikkerend oppervlak. Waaraan doet 
Orlando’s geliefde hem in werkelijkheid denken? Wat is dat oorspronkelijke, 
wemelende oppervlak? Waarschijnlijk is het geen voorwerp, maar een beeld, 
een herinnering. Het beeld trilt, omdat het in zijn geheugen opgeslagen 
ligt als een soort van cinemabeeld, als een onstabiel baksel van miljoenen 
teruggekaatste lichtstralen.
  Sasja, Orlando’s geliefde, vindt dat hij gelijkt op een met miljoenen kaarsen 
en gele bollen verlichte, kerstboom, iets stralends, waarvan het schijnsel 
makkelijk een hele straat kan verlichten. Virginia Woolf  gebruikt hier een 
dubbel beeld. Aan de ene kant is er het flakkeren van de miljoenen kaarsen en 
bollen, maar aan de andere kant is er ook het schijnsel dat de boom rond zich 
werpt. 
 Ik herinner mij dat ik bij mijn eerste ontmoetingen met Andrea Van 
Maele de indruk had dat haar gelaat als van zwart licht omgeven was: een 
onzichtbare krans. Het is alsof  de aanbidder de tinteling voelt die door een 
verborgen projector over het gelaat van de geliefde gestrooid wordt en hem 
terugvoert naar oude genoegens en oude pijnen waarvan de herbeleving 
een gevoel van verwantschap oproept. Tegelijk wordt hij getroffen door de 
slechte synchronisatie van herinnering en bewegend origineel, waardoor een 
onzichtbare lichtkrans rond het gezicht wordt geworpen.
 Een kunstwerk is als het gezicht van de geliefde, dat plotseling samenvalt 
met een vergeten gezicht dat als een ongrijpbaar raster voor onze ogen 
danst.
 Zo bekeken zit de kunstcriticus opnieuw in hetzelfde schuitje als de 
etnoloog die wordt beschreven door Claude Lévi-Strauss, maar deze keer 
pakt hij de zaken anders aan. Hij vraagt zich niet af  wat de etnologen die na 
hem komen zouden willen zien, maar hij vertelt ons wat hij denkt en voelt. 
(En uiteindelijk is het dat wat Claude Lévi-Strauss heeft gedaan.)
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ZIE MIJ GRAAG

HET VERBORGEN VERHAAL IN DE FILMS VAN RAINER WERNER FASSBINDER

EN DE SCHILDERIJEN VAN VIVIANE KLAGSBRUN

OPZETTELIJKE HOUTERIGHEID

De schilderijen van Viviane Klagsbrun zullen je aantrekken of  afstoten, maar 
ze zullen je niet onverschillig laten. Viviane Klagsbrun stapt rechtdoor. Ik 
ken niet veel kunstenaars die de regels van het kunstenaarsfatsoen zo aan hun 
laars durven lappen. De meeste van haar schilderijen lijken uiteengevallen. Ze 
hangen als losgekomen stukken huid over een gammel geraamte van houtskool. 
Achtergrond en voorgrond zijn door elkaar gevlochten. Kleurvlakken lijken 
toevallig op het doek gevallen. De schilderijen trillen uit elkaar. Ze zijn scheef. 
De personages worden bekeken vanuit ongewone gezichtspunten. Ze zijn 
aan het vechten, ze wachten of  ze raken elkaar onwennig aan. Het lijkt alsof  
ze bevroren raakten in het midden van hun liefdesleven, in het midden van 
hun leven. Sommige taferelen zijn gewelddadig. Het lijkt alsof  ze woedend 
geschilderd zijn. Toch is tederheid het overheersende gevoel. 
 Het werk van Viviane Klagsbrun doet mij denken aan de opzettelijke 
houterigheid en het pessimisme van de films van Fassbinder, aan de 
onvolmaakte nasynchronisatie en aan de vrouwen in de films van Cassavetes, 
aan de verknipte romans van Kathy Acker, aan de beelden van Jeannette 
Winterson, aan de hardheid van Almodovar en Iceberg Slim, aan de muziek van 
Alban Berg, aan de triptiek in Napoleon van Abel Gance, aan slechtgetekende, 
maar meeslepende stripverhalen en aan het heen en weer geroep in café 
Momus in La Bohème van Puccini. 
 Misschien hebben al deze beelden mij ooit aangesproken omdat ze op hun 
beurt hebben gediend als scherm voor mijn projecties… Maar wat zijn dan die 
geheime beelden die als een filter voor mijn ogen hangen? Waarin schuilt het 
onvolkomen nagesynchroniseerde, het slecht getekende maar meeslepende, 
het houterige, het verknipte, het sukkelachtige en het eigenwijze van mijn 
oude, vergeten leven?
 Het werk van Klagsbrun doet mij ook denken aan een verhaal van 
Gombrowicz: een jong stel staat op het punt te trouwen, maar het meisje 
voelt zich onweerstaanbaar aangetrokken tot het lagere en het vunzige. Ze 
probeert zich te verzetten tegen haar neigingen, maar tijdens een onschuldige, 
zondagse wandeling rukt ze zich los van haar geliefde en stort ze zich op 
een vuilnisbelt waar ze gulzig de resten van een afgekloven kip in haar mond 
stopt. Als Klagsbrun dit verhaal zou schilderen, zou ze een portret maken van 
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de verbouwereerde, verlamde verloofde, verdwaald in een landschap dat zou 
lijken op de tweestrijd van de jonge vrouw. 
 Omdat ik mij afvroeg waarom deze schilderijen mij aan de films van 
Fassbinder doen denken, heb ik een paar van zijn films opnieuw bekeken. 
De visuele overeenkomsten zijn verbluffend. Maar wat zegt dat over Viviane 
Klagsbruns schilderijen?
 Misschien zou ik mij moeten afvragen waarom de films van Fassbinder mij 
twintig jaar geleden zo hebben getroffen. De eerste die ik heb gezien was Lili 
Marleen. Ik was zestien. Ik was onder de indruk van de toon van de film, de 
decors en het aan de geschiedenis vastgeknoopte lot van de geliefden en de 
pianist. Ik was gefascineerd door de beelden van de massamanifestaties van 
de nazi’s, waar Lili Marleen zong voor duizenden soldaten. Ik had de indruk 
dat er geknoeid was met de algemene beelden van de zaal. Het leek alsof  
Fassbinder een klein filmpje had geplakt in een grotere foto. Ik weet nog 
altijd niet of  mijn indruk juist was, maar ik was getroffen door dit vreemde, 
onechte beeld. 
 Later heb ik bijna alle films van Fassbinder gezien. Wat me het meest 
aangreep (want het zien van zo’n film was altijd een hevige emotionele 
ervaring) was de combinatie van de artificiële manier van praten of  acteren en 
de nadrukkelijke manier van filmen (camerabewegingen, decors en belichting). 
Fassbinder goochelde met onechtheid in films over de kracht van illusies. 
 Als je Fassbinder wil begrijpen, dan is het interessant na te gaan wat 
hij over Douglas Sirk te vertellen had en hoe zijn films zich verhouden tot 
de films van Sirk. Fassbinder hield van de belichting in de films van Sirk 
omdat ze niet realistisch is, omdat de schaduwen vallen waar ze niet moeten 
vallen, enzovoort. Sirk gebruikte vaak de kleuren geel en blauw, in Lola 
werkt Fassbinder voortdurend met rood en blauw. In de scène waarin Lola 
haar aanbidder in het publiek herkent en beseft dat hij begrijpt dat ze geen 
‘fatsoenlijke vrouw’ is, maar een prostituee, wordt ze wisselend beschenen 
door rood en blauw licht, alsof  haar hoofd en haar hart in twee gaan breken. 
Het is een aangrijpende scène, waarin ze beslist zich compleet te tonen en 
zich zingend en strippend in de richting van de corrupte bouwpromotor 
beweegt, die haar als een wisseltrofee op zijn schouder de zaal uitdraagt. 
Diezelfde belichting en diezelfde decors vind ik in de schilderijen van Viviane 
Klagsbrun. 
 Fassbinder schreef  over Sirk en Döblin dat ze teder omgingen met hun 
personages en niet lomp waren tegenover hun publiek. Ze probeerden wel 
te provoceren, maar op een zachte manier. Het werk van Klagsbrun is even 
teder, alleen is de vorm vaak wanhopig. Fassbinder hield van melodrama’s. 
Hij ging ervan uit dat een gladde vorm zich beter leende tot het creëren van 
kortsluitingen, die de kijker aan het denken konden zetten. De zogenaamde 
houterigheid van zijn films, bijvoorbeeld in Mutter Küsters, waarin de camera 
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ongebruikelijk lang bij de personages draalt, lang nadat ze hun replieken 
hebben geproduceerd, is voor Fassbinder een manier om te beletten dat 
de kijker zich meteen losrukt van het gezegde. Hij probeert ons zacht te 
dwingen de woorden echt in ons op te nemen en de personages niet te zien 
als wandelende praatmachines, maar als mensen. Ik denk dat hij daar ook in 
slaagt. Bovendien krijgen we door dit dralen en door de langzame, subjectieve 
bewegingen van de camera, de indruk zelf  in de gefilmde ruimte aanwezig te 
zijn. We worden een overbodige persoon in de film, een onvrijwillige getuige, 
een veronachtzaamd kind. 
 Fassbinder wijst erop dat Sirk zijn personages vaak van onderuit filmt. Zelf  
doet hij dat ook. Als basis voor haar schilderijen gebruikt Viviane Klagsbrun 
filmstills of  foto’s die ze heeft gevonden in sportbladen, damestijdschriften 
en fotoromans. Fotoromans en sommige sporttijdschriften bevatten veel 
foto’s die vanuit ongebruikelijke gezichtspunten gemaakt worden, zodat de 
toeschouwer schijnbaar zelf  naast de worstelaars of  de worstelende geliefden 
op de knieën gaat. We worden machteloze toeschouwers, die door onze 
positie betrokken worden bij het gebeuren. 
 Fassbinder merkt op dat Sirk heel nauwgezet omspringt met de interieurs 
in zijn films. Het lijkt, schrijft hij, alsof  de interieurs de personages precies 
voorschrijven hoe ze zich moeten bewegen, alsof  er geen ander parcours 
mogelijk is. Als je deze gedachte doordrijft, kan je films maken met personages 
die niet meer bewegen. Fassbinder heeft zo’n films gemaakt. Soms schildert 
Viviane Klagsbrun zo’n film. 
 Fassbinder wijst er ook op dat in de films van Sirk veel bloemen 
voorkomen. Vrijwel in elk interieur in Mutter Küsters tref  je bloemen aan. Vaak 
rode bloemen. Gladiolen, amaryllissen, etc. Klagsbrun schildert ook bloemen. 
Lelijke bloemen, soms. Bloemen met scheef  vallende schaduwen. Bloemen 
met veel zwarte houtskoollijnen. Bloemen die eigenlijk geen bloemen zijn, 
maar verfvlekken die door een dunne, witte verflaag op de voorgrond zo 
omcirkeld worden dat we denken dat het afbeeldingen van bloemen zijn. 
Daarnaast treffen we bijvoorbeeld een portret aan van drie honden, waarbij 
we begrijpen dat het om een afbeelding van honden gaat door de bovenop 
geschilderde, witte borstvlekken. 
 De schilderijen van Viviane Klagsbrun treffen ons door hun uit de haak 
getrokken vorm, de slordige inkleuring van de houtskooltekeningen, de wilde, 
verdwaalde verfvlekken en het combineren van doorzichtige, fluorescerende 
verflagen met dik aangebrachte lagen, maar ook door de uitgebeelde, 
soms half  uitgewiste of  ondanks alle kleurengeweld overlevende taferelen: 
wachtende vrouwen, poserende dames met een schoothond op de arm, twee 
dames die om een revolver vechten, vrouwen die in een auto gesleurd worden, 
mannen die hun vrouw verstrooid aanraken, geliefden die naar elkaar kijken, 
enzovoort. De wereld is uiteengevallen in niet meer aan elkaar te naaien 
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fragmenten. Tederheid en gewelddadigheid wisselen elkaar af. Ze lijken aan 
elkaar gebonden als de buiken van het beest met twee ruggen. Kafka vergelijkt 
ergens een in het liefdesspel verloren paar met twee honden die vruchteloos 
in elkaar naar een bot graven. Die hopeloosheid vind je ook in de films van 
Fassbinder, die meestal slecht eindigen, ook al geeft de film zelf  moed om 
verder te leven. ‘Het is gezien,’ denk je dan, ‘iemand heeft dit alles gevoeld en 
ondanks alles toch nog deze prachtige film gemaakt.’ Fassbinder zocht naar dit 
gevoel. Hij was blij te kunnen constateren dat de situatie van Rock Hudson en 
zijn geliefde in All That Heaven Allows hopeloos was. Voor Fassbinder was de 
liefde een mythe die fungeerde als voertuig voor sociale onderdrukking. Hij 
vond dat een genadeloze uitbeelding van de hopeloosheid van de liefde ons 
alleen maar kon aanzetten tot een herbouwen van de wereld. De krachttoer van 
Fassbinder bestaat in zijn poging de geschiedenis van Duitsland te filmen en 
tegelijk met weerhaken vast te klinken aan het wedervaren van hoofdzakelijk 
vrouwelijke personages en aan zijn eigen, verborgen liefdesleven of  seksuele 
bestaan. 

HET VERBORGEN VERHAAL

In zijn essay The Devil Finds Work, probeert James Baldwin film na film aan te 
tonen hoe de werkelijkheid van de zwarte Amerikaan in de cinema stelselmatig 
ontkend of  verdraaid wordt. Een van de duidelijkste voorbeelden is het slot 
van The Defiant Ones, waarin een zwarte en een blanke, aan elkaar vastgeketend, 
ontsnappen uit een gevangenis. Aan het eind van de film kunnen ze hun leven 
redden door op een voorbijrijdende trein te springen. De zwarte man haalt 
het, maar de blanke niet. De zwarte man aarzelt, maar springt dan weer van 
de trein om samen met zijn kompaan gearresteerd en misschien vermoord te 
worden. Baldwin vertelt dat het bioscooppubliek in Harlem razend was en 
riep: ‘Get back on the train, you fool!’
 Voor Baldwin vertelt deze film het onzichtbare verhaal van de angst van 
de blanke voor de zwarte landgenoot, van de wankele masculiniteit van de 
blanke man en van de bedreiging die uitgaat van homoseksualiteit. 
 Bij Fassbinder vind je een gelijke belangstelling voor het samengaan van 
sociale controle en seksualiteit. ‘In de films van Douglas Sirk tref  je denkende 
vrouwen aan,’ heeft hij geschreven, ‘het is prachtig een vrouw te zien denken’. 
Zijn geschiedenis van het naoorlogse Duitsland wordt meestal getoond door 
middel van vrouwenlevens of  liefdesperikelen. Sirk heeft dat ook gedaan in 
zijn laatste film The Imitation of  Life. Een film die schijnt te gaan over een 
blanke, succesvolle actrice, maar volgens Fassbinder gaandeweg meer en 
meer gaat over haar zwarte meid. Deze meid heeft een dochtertje dat voor 
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blank kan doorgaan en dat ook probeert. Haar moeder vindt dat verkeerd. 
 Ik weet natuurlijk niet wat Baldwin hierover gezegd zou hebben, misschien 
dat het hier gaat om een seniele fantasie van een impotente, blanke man en 
dat het onmogelijk is dat een lichtgele persoon zich voor blank laat doorgaan. 
Het verschil tussen gekleurde en zogezegd blanke Amerikanen schuilt immers 
niet in hun huidskleur, maar in hun verschillende achtergrond, opvoeding en 
ervaring. Allicht is dat de reden waarom de zwarte moeder haar schijnbaar 
blanke dochter afraadt te doen alsof. Fassbinder beseft dit, maar hij merkt 
toch op dat ‘het wreed is van de moeder dat ze haar dochter niet wil laten 
leven zoals ze wil.’ Voor Fassbinder hebben beide personages gelijk en berust 
daarin juist de kracht van Sirks film. 
 Fassbinder probeert de wereld te beamen om hem daarna te kunnen 
veranderen. In zijn films leidt dat vaak tot dubbele werelden en dubbele 
verhalen. De film Lili Marleen vertelt niet alleen het verhaal van nazi-Duitsland 
en de onmogelijke liefde tussen Lili en haar burgerlijke, joodse musicus, het 
vertelt ook het verborgen verhaal van de pianist, die het lied dat Lili Marleen 
wereldberoemd maakte heeft gecomponeerd en die uiteindelijk naar het 
Oostfront wordt gestuurd om er kapot geschoten te worden door Russen die 
hij voor Duitsers houdt omdat ze naar zijn beroemde lied zitten te luisteren. 
 In Mutter Küsters verneemt het hoofdpersonage dat haar man zijn werkgever 
heeft doodgeschoten en nadien zelfmoord heeft gepleegd. Niemand begrijpt 
waarom. Als haar man in de pers wordt afgeschilderd als een gewelddadige 
dronkaard, onderneemt Mutter Küsters vergeefse pogingen zijn naam te 
zuiveren. Langzaam zien we hoe ze meer en meer bedrogen en ontgoocheld 
wordt, tot we uiteindelijk beseffen dat we, als getuigen van haar toenemende 
verwarring en verbittering, tegelijk getuigen worden van de verborgen 
lijdensweg van haar man. 
 Alle films van Fassbinder vertellen iets over zijn afwezige vader, de relatie 
met zijn moeder en zijn homoseksualiteit. Ze vertellen iets over eenzaamheid, 
scheefgetrokkenheid én een dansant overstijgen daarvan. Een soort dansen 
met kromme benen. Het zit verstopt in die blauwgeschilderde keuken van 
Mutter Küsters, met dat tafelkleed met Vichy-motief, met die rode streep 
boven het fornuis en met die rode gladiolen in het hoerenkot, met die schuine 
camerastandpunten, met die rondwandelende, zwijgende camera en met het 
geduld waarmee Mutter Küsters een eindeloze reeks stopcontacten in elkaar 
schroeft om iets bij te verdienen. 
 Er zit in de schilderijen van Viviane Klagsbrun iets scheefs dat mij aantrekt, 
dat mij aan iets anders doet denken, of  dat ik er zelf  op projecteer, ik weet 
niet wat, maar het bevalt mij. Haar schilderijen zijn als de blinkende platen 
waarmee ze in de coulissen van een theater het geluid van de donder nabootsen: 
ze plooien en ze buigen naar alle kanten, donkere partijen worden plots 
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opgelicht en hier en daar weerspiegelen ze een verloren rekwisiet, wachtende 
figuranten of  worstelende acteurs op de scène. En tegelijk voel je een verhaal 
dat niet verteld wordt. Het lijkt alsof  er lege plekken getrokken worden. We 
zien niet wat er in het donker gebeurt. We rijden met onze zwijgende camera 
door een leeg huis en het enige wat we op de film kunnen zien is de stilte. We 
zijn zoals in de reclame voor wasproducten in de vezels van de stof  gedoken, 
tussen de verloren strepen op het schilderij, en we luisteren naar het bonzen 
in onze keel. 

DE GEBROKEN MOND

Ik zou graag een antwoord proberen te geven op de vraag hoe het komt 
dat de films van Fassbinder en sommige schilderijen van Viviane Klagsbrun 
zo’n grote indruk op mij hebben gemaakt. Welke oude beelden roepen deze 
werken bij mij op? Welke beelden blijk ik erop te projecteren?
 Het lijkt alsof  de aantrekkingskracht van deze werken iets te maken heeft 
met het theater. De ontwrichte zegging, de statische acteursregie, de decors 
en het gebruik van gekleurd theaterlicht herinneren ons eraan dat de films 
van Fassbinder zijn voortgekomen uit het theater. Zonder er verder over 
na te denken heb ik de schilderijen van Viviane Klagsbrun vergeleken met 
bevroren films en met de donderplaten die in de coulissen van een theater 
worden gebruikt en ongewild fragmenten van de gebeurtenissen op en rond 
de scène weerspiegelen. Dat kan geen toeval zijn. 
 Wat heb ik met het theater? Waarom wordt ik er zozeer door aangetrokken 
dat ik me zelfs aangetrokken voel tot schilderijen of  films die op een of  
andere manier aan het theater doen denken? De beste manier om dit te weten 
te komen, denk ik, is eens te kijken naar de drie mooiste toneelstukken die ik 
ooit heb gezien. 

ANTIGONE

Het eerste van deze drie toneelstukken heb ik gezien toen ik elf  was. Het 
werd opgevoerd door de plaatselijke toneelgroep De Alsembloem. Mijn 
vader, een toegewijd acteur, was jarenlang lid van dit amateurgezelschap. Om 
de zes maanden sprak hij zijn tekst in op een draagbaar cassettenrecordertje 
met een zwartglanzende, externe microfoon. In de hoofdrol van Boeing-Boeing 
leek hij op Paul Newman. Op een dag gingen mijn moeder en ik hem een 
stapeltje boterhammen brengen. Mijn vader had ons zien arriveren en op het 
moment dat mijn moeder de auto stillegde, huppelde hij naar buiten in een 
rood duivelspak met een lange, opstaande staart. Hij zag er echt uit als een 
duivel. Ik was bang en verrukt tegelijk. 
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 De toneelstukken werden opgevoerd in de feestzaal van de plaatselijke 
school. Niet alleen vond ik het wonderlijk deze school buiten de schooluren 
te kunnen bezoeken, ik raakte ook opgewonden door al die vreemde mensen 
die goed geluimd naast elkaar plaatsnamen op de losstaande stoelen met 
ijzeren poten, die onderaan verzonken in zwarte, rubberen noppen, waarop 
je de rand van je schoenen kon laten rusten. 
 Toen ik nog heel klein was vond ik de pauzes de mooiste momenten, 
omdat de door elkaar lopende acteurs dan alles in orde brachten voor het 
laatste bedrijf. Ze liepen rond in hun onderbroek, op zoek naar de juiste 
rekwisieten, ze maakten grapjes, ze voerden vrolijke twistgesprekken over de 
vele ongelukjes en de geleverde prestaties en ze dronken snel van hun kop 
koffie. Het leek wel een opvoering van een extra bedrijf, voor mij persoonlijk 
opgevoerd in de klas van het zesde leerjaar. 
 Het mooiste toneelstuk dat ik in die jaren heb gezien was Antigone van 
Jean Anouilh. Het was een prachtige voorstelling, die mij nog altijd levendig 
voor ogen staat. Het stuk gaat over het conflict tussen de wetten en de 
individuele moraal. De heldin, Antigone, verlaat ’s nachts de stad Thebe om 
haar gesneuvelde broer te begraven. Daarmee trotseert ze een verbod van 
haar oom Kreon, de koning van Thebe, die een voorbeeld wil stellen door 
zijn neef  op het slagveld te laten rotten en opvreten door de beesten. De 
rol van Kreon werd vertolkt door mijn vader, die het stuk ook regisseerde. 
Omdat de acteurs eigentijdse kleren droegen, leek het alsof  mijn vader recht 
van zijn werk op de scène was gestapt om daar door een moedige vrouw 
getart te worden. De rol van Antigone werd gespeeld door Sonja Brigou, op 
wie ik meteen verliefd werd. Ik denk dat ik dit stuk jarenlang in het hart heb 
gedragen, omdat ik mij verwant voelde met Antigone en haar hopeloze verzet 
tegen de wetten die waren uitgevaardigd door mijn vader. Ik herinner mij nog 
heel goed dat haar zelfmoord mij een verlossing toescheen. Het vreemde is 
dat mijn vader, met zijn hoogstaande vertolking, mij ook aan Antigone deed 
denken, omdat hij als hoofdrolspeler van dit moeilijke toneelstuk hoogmoedig 
weerstand bood aan de verwachtingen van het plaatselijke publiek. 

DE HAMLETMACHINE

Op mijn achttiende werd ik, net zoals destijds door Antigone, voor altijd geraakt 
door een opvoering van De Hamletmachine van Heiner Müller in een regie van 
Jan Decorte. Ik kon mij geen kaartjes veroorloven, maar ik wachtte tot het 
stuk begonnen was en sloop naar binnen zodra de waakhonden verdwenen 
waren. Ik ging elke dag opnieuw kijken. 
 Ik weet niet of  dit stuk mij vandaag nog zou boeien, ik heb het nooit 



76

meer gelezen, maar de manier waarop de vijf  bladzijden tellende tekst 
door de regisseur werd uitgesponnen tot een volle theatervoorstelling was 
adembenemend. De tekst werd gebracht door twee vrouwen, Bea Rouffaer 
en Mieke Verdin die in een wit en transparant decor, waarvan een gedeelte 
rechtstreeks werd uitgezonden op een monitor met gebarsten scherm, luidop 
schenen na te denken in een onwennige, tot voorwerp geworden taal. Er was 
een ongeziene traagheid in dat toneelstuk, een heel grote concentratie en een 
grote stilering, die een hoogtepunt bereikte toen een van de actrices met een 
groot keukenmes een verticale snede maakte in een papieren wand, waardoor 
het licht als bloed naar buiten gulpte. Zelden heb ik later kunstwerken gezien 
waarin dezelfde traagheid met evenveel succes werd aangedurfd. 
 Pas nu besef  ik dat De Hamletmachine hetzelfde onderwerp had als Antigone, 
alleen ging het deze keer over het verzet van de enkeling tegen Stalin en de rode 
partij, vermengd met de wanhoop van Electra en Orestes die, opgesloten in de 
vloek die over hen werd uitgesproken, hun moeder vermoorden om de moord 
op hun vader te wreken. Op de scène stond verstilde wanhoop, vormgegeven 
door twee personages die verstrikt zaten in tientallen machtsrelaties en 
verhaallijnen die ze op geen enkele manier echt konden beïnvloeden. Zoals ik 
op mijn tiende verliefd was geworden op Sonja Brigou, zo werd ik nu verliefd 
op Bea Rouffaer. 

THE EMPEROR JONES

In 1995 werd ik verliefd op de actrice Kate Valk, die de hoofdrol speelde in 
het bekende stuk van Eugene O’Neill, waarin de zwarte Amerikaan Brutus 
Jones zichzelf  tot keizer heeft uitgeroepen op een eiland in de Caraïben, maar 
uiteindelijk verdreven wordt door de plaatselijke bevolking, die hij omschrijft 
als bosnegers. 
 In de eerste plaats heeft de opvoering door de Wooster Group mij getroffen 
door de harde, metalen klank, die mij voor het eerst (en voor het laatst) heeft 
getoond hoe het theater kan opboksen tegen de onmiddellijke charme van 
de populaire muziek. Verder was ik blij verrast door de manier waarop de 
travestie van het oorspronkelijke verhaal werd voortgezet door de rol van 
Brutus Jones te laten vertolken door een jonge, blanke vrouw. Tijdens de eerste 
helft van het toneelstuk ergerde ik mij aan een jonge roadie, die de acteurs op 
de scène allerlei moest aanreiken. Ik vroeg mij af  of  de dienstbaarheid van 
die moderne slaaf  niet in tegenspraak was met de toon van het stuk. Tot de 
jongeman plotseling ging deelnemen aan de koddige Samoerai-dansen en ik 
begreep dat ik me had laten beetnemen door nog een bijkomende travestie. 



 Brutus Jones is een dwangarbeider, een slaaf, een deserteur, een oplichter, 
net zoals de fortuinzoeker Felix Krull of  de louche landmeter in Het slot. 
 In het begin van het stuk leeft hij in zijn stralende, witte paleis, maar aan het 
eind struikelt hij door het duistere woud dat samenvalt met zijn eigen donkere 
angstvisioenen en herinneringen. Je voelt dat Brutus Jones heeft gelogen. Hij 
heeft gedaan alsof. Hij is het witte paleis niet waard. Hij is gemaakt om te 
vergaan in de zwarte modder. 

BARBIE

Wat kan theater allemaal zijn? Optreden voor een publiek, zichzelf  
onderwerpen aan het oordeel van anderen, volgens afgesproken regels 
samenwerken in ogenschijnlijk familieverband, dromen, doen alsof, een rol 
spelen, een identiteit verliezen of  opbouwen, een huid hebben die niet past, 
betoveren, haperen, mislukken. 
 Ooit vertelde Andrea Van Maele mij dat ze in hetzelfde jaar geboren was 
als de speelgoedpop Barbie (1959). In dat beeld zag ze heel haar lot vervat. 
Ik heb dit beeld onthouden, omdat ik vind dat ik ook van dezelfde jaargang 
ben als deze onaardse, plastieken heldin. Ik ben misschien Orestes, maar dan 
wel gespeeld door Bea Rouffaer. Ik ben misschien Brutus Jones, maar dan 
toch in de gedaante van een wonderschone jongedame. Het is waar dat ik 
drie keer verliefd ben geworden op een actrice, maar pas nadat ik me met hun 
personage had geïdentificeerd. Eigenlijk werd ik telkens verliefd op mezelf, 
of  juister, op een droombeeld van mezelf. Misschien was ik ook daardoor 
zo onder de indruk van de film Vertigo van Hitchcock. Het beeld dat Scotty 
wil creëren is misschien niet het beeld van de verdwenen geliefde, maar het 
geheime beeld dat hij droomt over zichzelf. Als we de ware liefde hebben 
gevonden, dan willen we oplossen en verdwijnen voor altijd. 
 Een van de prentenboeken die Viviane Klagsbrun gebruikt als basis voor 
haar schilderijen, is een boek met honderden foto’s van schaars geklede of  
naakte vrouwen die een gewoon lichaam hebben, maar poseren alsof  ze 
topmodellen zijn. Het mooie aan de foto’s is dat deze vrouwen leven in de 
Barbie-droom, maar hun scheve lichamen toch laten fotograferen. 
 Als ik Barbie was, dan zou ik de blikken van alle mannen en vrouwen door 
mijn wijde, deinende passen naar mijn goddelijke, plastieken verschijning 
zuigen, en al die mannen en vrouwen zouden niet meer weten waar ze stonden, 
want ik zou hun adem laten stokken en met mijn draaiende billen hun hart in 
een knoop leggen dat het niet meer te ontwarren is en toegeplooid voor altijd, 
behalve als ik het verlossende woord spreek. 
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DE GEBROKEN MOND

Soms droom ik dat mijn mond vol glaskorrels of  spelden zit die ik, 
voorovergebogen, met onbeweeglijke tong en zonder slikken, één voor één 
uit mijn mond probeer te doen vallen. Ik word achternagezeten door de wet 
en ik verberg mij snel door in een hoge boom te klimmen. Mijn woorden zijn 
als slappe lepels en vorken. Mijn stem is weg. Ik roep, maar niemand hoort 
mij. Ik probeer iets uit te leggen, maar iedereen blijft onverschillig. (Naast 
mijn vader zal ik altijd een stamelaar zijn, zoals mijn moeder.)
 Het theater is de kunst van de betoverende stem en de begeesterende 
woorden, die zich stuntelend lostrekken uit een taal die altijd tekort schiet. 
Het theater is de kunst van het falende woord en het ongrijpbare beeld. Het is 
de kunst van de mislukking. Het ongrijpbare beeld herinnert ons aan vroeger, 
zonder de redenen voor die herinnering bloot te leggen. Het stelt ons in staat 
eeuwig te blijven voelen, zonder ooit iets te begrijpen. Het mooiste voorbeeld 
hiervan is waarschijnlijk de taal van Shakespeare. ‘De taal van Shakespeare,’ 
schrijft Camille Paglia, ‘is een bizarre supertaal, vervreemdend en plastisch, 
wendbaar, kneedbaar en altijd aan de greep ontsnappend. Het is een 
onvertaalbare taal, want er worden Angelsaksische stamwoorden vastgeplakt 
aan import uit het Normandisch en het Grieks-Romeins, soms goedschiks, 
soms kwaadschiks, waardoor we, geestig en abrupt, van het ene retorische 
niveau naar het andere worden geschopt. Niemand heeft in het echt ooit zo 
gesproken als de personages van Shakespeare. Het is uiterst moeilijk zijn taal te 
doorgronden, vooral in de grote werken. Een derde tot de helft van ieder stuk 
van Shakespeare, en dat is een conservatieve schatting, zal volgens mij altijd 
in interpretatieve nevelen gehuld blijven. (…) Elke keer als ik Hamlet opensla 
ben ik weer verbijsterd door de vijandige virtuositeit, de ongrijpbaarheid en 
de ondoordringbaarheid van de tekst. Shakespeare gebruikt de taal om te 
verhullen. Hij fascineert ons door ons van de wijs te brengen. (…) De taal van 
Shakespeare hangt op de grens van de droom en wordt gevormd door het 
irrationele. De personages worden eerder beheerst door hun woorden dan 
dat zij zelf  de woorden beheersen.’
 Ook de personages van Fassbinder zijn de gevangenen van een taalspel 
dat hun levens stuurloos maakt. Ze zitten verstrikt in een web van leugens 
en illusies en zijn de gevangenen van de woorden waarmee ze hun leven 
benoemen. In de regie van Jan Decorte, die tijdens de jaren zeventig 
waarschijnlijk veel theater in Duitsland had gezien, werd De Hamletmachine 
ook een stuk over taal. De tekst viel uiteen in zinnen en beelden. De beelden 
vielen uiteen in woorden. De woorden werden voorwerpen. In The Emperor 
Jones sprak Kate Valk met een rauwe, hese stem, zodat het leek alsof  ze een 
verkeerd lichaam was rond de juiste stem. De zachte stem van Sonja Brigou als 
Antigone kronkelde als een slang rond de welsprekendheid van mijn vader. 
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DE MISLUKTE VERTELLING

In het verhaal Het zoeken van Averroës, dat geïnspireerd werd door de opmerking 
van Ernest Renan dat de Arabische filosoof  Averroës vermoedde dat het 
door Aristoteles zo dikwijls gebruikte woord ‘tragedie’ hetzelfde betekende 
als ‘lofdicht’, laat Borges een Arabisch reiziger uit de vroege middeleeuwen 
proberen een van de wonderen te beschrijven die hij tijdens een van zijn vele 
reizen heeft waargenomen. 
 ‘Hoe dat huis was is niet te vertellen,’ probeert de reiziger, ‘het was eerder 
één enkel vertrek, met rijen muurkasten of  balkons, boven elkaar. In die holle 
ruimtes zaten mensen te eten en te drinken; en ook op de grond en op een 
terras. De mensen op dat terras speelden op de trom en de luit, behalve een 
stuk of  vijftien of  twintig (met karmijnrode maskers) die baden, zongen, en 
een tweespraak hielden. Ze doorstonden gevangenschap, en niemand zag de 
kerker; ze reden paard, maar men kon het paard niet zien; ze vochten, maar 
de zwaarden waren van riet; ze stierven en daarna konden ze opstaan.’
 Niemand begreep wat de reiziger bedoelde. Hierdoor in de war gebracht 
ging hij steeds stunteliger praten, waarbij hij zijn woorden probeerde kracht 
bij te zetten door middel van gebaren. 
 Maar wanneer Borges zijn verhaal wil besluiten, laat hij Averroës oplossen 
in het niets, omdat hij beseft dat de gedachten van Averroës evenzeer buiten 
zijn bereik liggen als de Griekse tragedie buiten het bereik van Averroës. 
Plotseling beseft hij dat hij een verhaal heeft geschreven dat hem een spiegel 
voorhoudt en dat hem toont wat voor man hij is, maar dat hij, om die man te 
zijn, ook dat verhaal heeft moeten schrijven. 

EINDE

Volgens sommige bronnen heeft Orestes, na een leven van omzwervingen, 
verdriet, verwarringen en zelfhaat, tegenover Athena en Appollo zijn 
schanddaad op zich genomen en meteen daarna rustig gezegd dat het zo 
genoeg geweest was, dat hij genoeg geweend had en dat het gedaan moest 
zijn, waarna de vloek over het huis der Atriden inderdaad werd opgeheven. 

Montagne de Miel, 25 februari 2001
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HET LEGE HUIS

OVER VERMEENDE JEUGDHERINNERINGEN

DOOR HET RAAM NAAR BUITEN

In de film L’âge d’or van Luis Buñuel gooit de held, die teleurgesteld werd 
door zijn geliefde, enkele zaken door het raam naar buiten: een brandende 
kerstboom, een kerkelijk hoogwaardigheidsbekleder, een ploeg, een lans en 
een twee meter hoge speelgoedgiraf. Ik heb een kunstenaar gekend die als hij 
dronken en stoned was geregeld zijn servies aan diggelen smeet en graag zijn 
televisie van op de tweede verdieping door het raam naar buiten gooide. Ik 
vroeg hem eens waarom hij dat deed. ‘Omdat ik dol ben op het geluid van 
een ontploffend beeldscherm,’ antwoordde hij, ‘ik vind het prachtig als de 
televisie neerkomt en “ploef ” zegt.’ Onmiddellijk dacht ik aan Freuds analyse 
van de kleine Hans, die de geboorte van zijn zus verwart met een vallende 
drol, die wordt aangeduid met het woord ‘Lumpf ’. Misschien diende het 
geluid van de ontploffende beeldbuis als masker voor het eigenlijke plezier, 
dat louter bestond in het naar buiten gooien van een warme bak waar mensen 
in lijken te zitten.

DE LEGE RUIMTE VAN ANDY WARHOL

Andy Warhol legt in zijn dagboek omstandig uit wat je allemaal kan doorspoelen 
in een toilet. Sommige zaken laten zich makkelijk doorspoelen en andere 
helemaal niet. Kleine voorwerpen die zich niet laten doorspoelen kan je toch 
verwijderen door ze in een leeg Marlboro-pakje te stoppen, vertelt hij, want 
met Marlboro-pakjes heb je nooit problemen.
 In zijn prachtboek The Philosophy of  Andy Warhol (From A to B & Back Again) 
schrijft hij dat hij de mensen graag zou helpen hun ruimten ‘leeg te maken’, 
terwijl hij hun eigenlijk helpt hun ruimte te verknoeien door kunstwerken te 
maken.
 Ik citeer een aantal zinnen: ‘Elke ruimte die een kunstwerk bevat is een 
verknoeide ruimte… Als ik naar voorwerpen kijk, zie ik altijd de ruimte die ze 
in beslag nemen. Ik wens dan dat de ruimte kon terugkomen, een comeback 
maken, omdat ze verloren ruimte is zolang ze wordt ingenomen door een 
voorwerp… Mijn lievelingssculptuur is een stevige muur met daarin een 
gat dat de ruimte aan de andere zijde van de muur omkadert… Ik vind dat 
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iedereen in een grote, lege ruimte zou moeten wonen. Het kan een kleine 
ruimte zijn, zolang de ruimte maar schoon en leeg is. Ik hou van het Japanse 
gebruik alles op te rollen en op te bergen. Maar zelfs bergruimte is ongewenst, 
want het is schijnheilig… En als je echt niet zonder bergruimte kan leven, dan 
moet de bergruimte zich op een totaal verschillende plek bevinden… Als je in 
New York woont, dan zou je bergruimte zich minstens in New Jersey moeten 
bevinden.’

EEN JEUGDHERINNERING VAN GOETHE

Ik zou deze observaties in verband willen brengen met een kort essay dat 
Freud heeft geschreven over de eerste jeugdherinnering van Goethe, zoals die 
beschreven staat in diens biografie Dichtung und Wahrheit.
 Goethe vertelt dat zijn ouders tijdens zijn eerste kinderjaren een nieuw 
servies hadden gekocht en dat hij een soortgelijk miniservies had gekregen om 
mee te spelen. Op een dag gooide hij een stuk van dat speelgoedservies door 
het raam naar buiten. Enkele buurjongens vonden dit erg leuk en moedigden 
de jonge Goethe aan nog meer schaaltjes, pannetjes en kannetjes naar buiten 
te gooien. Goethe beschrijft hoe hij eerst het volledige speelgoedservies en 
vervolgens heel wat stukken van het grote servies naar buiten gooide. Hij 
schrijft dat hij zich als kind aan deze baldadigheid overgaf, omdat de potjes 
‘zo grappig aan scherven vielen’. Freud gelooft echter niet dat dit ‘plezier in 
het gerinkel en stukbreken’ ervoor kan hebben gezorgd dat Goethe zich deze 
gebeurtenis altijd is blijven herinneren.
 Volgens Freud gaat het hier niet om een willekeurige herinnering, maar 
om een belangwekkende gebeurtenis die verbonden is met de geboorte van 
Goethes broer Hermann Jacob. Hij wijst op het belang van het ‘naar buiten’ 
gooien, hetgeen er volgens hem op wijst dat het nieuwe broertje moest 
verwijderd worden. Het servies wordt door het raam gegooid, omdat het 
broertje vermoedelijk ook via het raam is binnengebracht door de ooievaar. 
(Goethe had ook een zusje dat vijftien maanden na hem geboren is, maar 
door het geringe leeftijdsverschil komt zij niet in aanmerking als verklaring 
voor deze jeugdherinnering.)
 Freud vertelt dat hij deze interpretatie van Goethes jeugdherinnering 
nooit gepubliceerd zou hebben, als hij geen gelijksoortige getuigenissen 
had vernomen van twee patiënten, die niet vertrouwd waren met het werk 
van Goethe. Hij besluit dat het ‘op straat gooien van het serviesgoed een 
symbolische of, juister gezegd, magische handeling is, waardoor het kind laat 
blijken dat het de storende indringer uit de weg wil ruimen.’
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WENSDROMEN

Misschien hebben we hier niet echt te maken met een jeugdherinnering van 
Goethe, maar met een wensdroom, die Goethe later als een jeugdherinnering 
is gaan beschouwen. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat een peuter bord na 
bord van het aardewerken servies uit de keuken gaat halen en door het raam 
naar buiten gooit. ‘En omdat de buren er maar niet genoeg van kregen, stortte 
ik alles wat ik aan aardewerk kon aanslepen in hetzelfde verderf.’ Enfin soit, 
of  het om een droom of  om een werkelijke gebeurtenis gaat heeft eigenlijk 
niet zoveel belang. Het lezen van dit essay heeft mij echter doen beseffen 
dat enkele van mijn jeugdherinneringen eigenlijk wensdromen zijn. Dat deze 
jeugdherinneringen zo uitzonderlijk scherp en gedetailleerd blijven, wijt ik 
aan het feit dat ik ze nog steeds droom.
 Ik ben vijf  jaar oud en ik ben met mijn ouders op vakantie in de badplaats 
De Panne. Ik heb een elf  maanden jongere broer en een broer die bijna drie 
jaar jonger is. We verblijven op de begane grond van een donker huis dat 
aan de achterkant begrensd wordt door een kleine tuin, waarin zich over de 
gehele breedte een kippenren bevindt met grote hanen waar ik bang voor 
ben. (De hennen doen niks, maar de hanen zijn gevaarlijk.) Tussen het huis en 
de kippenren is een smal gangpad dat aan de linkerzijde uitgeeft op een soort 
van uitsnijding in een bakstenen muur. Door dat ‘gat’ gooi ik emmertjes en 
schopjes, die twee meter lager tussen de brandnetels belanden. Mijn moeder 
verplicht mij aan haar hand door dit gat af  te dalen en haar de schopjes en 
emmertjes aan te reiken. Daarna trekt ze mij met een hand weer naar boven, 
door het gat.
 Naast het huis is een enorme bouwput. In die bouwput liggen ballonnen. 
Samen met een stel buurjongens probeer ik de ballonnen stuk te gooien met 
stenen.
 Mijn ouders en mijn tweeënhalf  jaar jongere broer gaan boodschappen 
doen en laten mij en mijn elf  maanden jongere broer achter. We klimmen 
door het raam naar buiten.
 Ik ga alleen wandelen en klim in een leegstaande circuswagen die is 
afgezoomd met horizontale, houten latten waartussen telkens een kijkspleet 
gelaten is. ’s Avonds word ik gevonden door een zus van mijn vader, een 
verpleegster, die mij uit de beestenwagen verlost door mij hoog boven haar 
hoofd over de rand te tillen.
 De eerste twee jeugdherinneringen lijken waarschijnlijker dan de laatste. 
Toch zijn ze ongetwijfeld allemaal verzonnen. Het zijn beelden waarmee ik 
mijn ontzetting over de geboorte van mijn tweede broer voor mezelf  poog 
verborgen te houden. Nog enkele vermeende jeugdherinneringen: Mijn 
vader brengt een witte poes mee naar huis. Een grote, blonde vrouw is met 
hem meegekomen uit Brussel. Ze staat rechtop in de woonkamer. Ze is de 
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voormalige eigenares van de poes. Ik vraag of  de poes een jongetje is of  een 
meisje. ‘Als ze zich wast is het een meisje,’ zegt mijn vader. De poes krabt 
babyplantjes uit kleine bloempotjes. Mijn moeder en elf  maanden jongere 
broer dompelen de poes onder in een emmer vol zeepsop om haar te wassen. 
Ik wil niet helpen. Het hele gezin stapt in de wagen en gaat de poes ergens 
‘afzetten’, omdat ze niet mee mag naar ons nieuw huis. Ze is te vuil.
 Enkele jaren geleden ontdek ik dat we nooit een poes hebben gehad. 
De eerste patiënt wiens levensverhaal Freuds interpretatie van Goethes 
jeugdherinnering bevestigt, overkwam het soms ‘geliefde huisdieren zwaar 
letsel’ toe te brengen. Elders schrijft Freud dat kleine huisdieren in dromen 
opgevat kunnen worden als beelden voor ongewenste broers of  zussen.

OPNIEUW GEBOREN WORDEN

Ik denk dat de beelden van het naar buiten klimmen door het raam, het door 
mijn moeder door ‘het gat’ gehesen worden en het door mijn tante ‘verlost’ 
worden uit de beestenwagen, erop wijzen dat ik in mijn dromen ontelbare 
keren opnieuw geboren ben. Wie erin slaagt nog eens geboren te worden, 
krijgt opnieuw alle aandacht van zijn ouders. Misschien maken kunstenaars 
daarom werken, misschien worden daarom boeken geschreven.

GOETHES VLOEK

Goethes drie jaar jongere broer Hermann Jacob overleed toen de latere 
schrijver zes was. Eigenlijk, besluit Freud, vertelt Goethe ons met zijn 
anekdote dat het lot zijn broer Hermann Jacob heeft weggenomen, zodat ze 
hun moeders liefde niet hoefden te delen. ‘Als je moeders onbetwiste lieveling 
bent geweest,’ vervolgt Freud, ‘behoud je levenslang het gevoel de wereld te 
kunnen veroveren, een vertrouwen op succes, dat niet zelden werkelijk succes 
aantrekt. En Goethe had met recht zijn levensgeschiedenis kunnen aanvangen 
met een opmerking in de trant van: mijn kracht wortelt in de band met mijn 
moeder.’ (Dit geldt ongetwijfeld ook voor Warhol en Panamarenko.)
 Freud citeert een brief  van een collega, waarin die stelt dat het ‘ook de 
kleine Goethe niet onwelkom is geweest een broertje te zien sterven’. Ter 
staving van deze bewering haalt hij enkele woorden aan van Goethes moeder, 
die aan Bettina Brentano vertelde dat de jonge Goethe geen traan vergoot bij 
het overlijden van Hermann Jacob.
 ‘Toen ze de stijfkoppige jongen later vroeg of  hij niet van zijn broertje 
had gehouden, liep hij naar de kamer, haalde een hoeveelheid met lessen en 
verhaaltjes volgeschreven papieren onder het bed vandaan en verklaarde dat 
hij alles gemaakt had om het zijn broer te leren.’
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 Freud beschouwt dit citaat als een bevestiging van zijn vermoedens en 
knoopt er verder geen conclusies aan vast. Toch vind ik het een verbijsterende 
gedachte dat de grote bouwmeester Goethe misschien is beginnen te schrijven 
en er vervolgens zijn hele leven mee is doorgegaan, om een huis te bouwen 
waarin hij kon spelen of  praten met zijn doodgewenste en daarna ook 
werkelijk overleden broer.

Montagne de Miel, 26 september 2000
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Het enige belangrijke is een man als ieder ander te 
zijn, alleen nog een beetje bescheidener, een beetje 
simpeler, als het mogelijk is. 

(Marcel Jouhandeau)

Feitelijk is het zo dat de misdaad die de mensen als 
de ergste beschouwen deze is: niet als de anderen 
te zijn. 

(Kierkegaard)
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DE TWEELINGBROER VAN PICASSO

ENKELE WOORDEN BIJ DE TWEELINGBEELDEN VAN KOEN THEYS

INLEIDING

De recente kunstgeschiedenis kent tal van kunstenaars die optreden als duo. 
Vaak dragen ze dezelfde of  soortgelijke kleren, alsof  ze tweelingen zijn. 
Soms gaat het echt om tweelingen. Vermoedelijk telt het artistieke milieu 
meer tweelingen dan hun mathematische aandeel in de totale bevolking kan 
verklaren. Het kluchtige duo, met een dikke en een dunne, een slimme en 
een domme, een handige en een onhandige wederhelft, wordt gewoonlijk 
ervaren als een opluchting brengende uitvergroting van de ongelijkheid 
tussen mensen. De opluchting komt voort uit het besef  dat ongelijkheid niets 
anders is dan de prijs die we moeten betalen voor onze individualiteit. Met het 
verschijnen van een identieke tweeling is het echter anders gesteld. Soms lijkt 
het alsof  het opduiken van twee identieke beelden een donkere, verborgen 
zijde heeft. 
 Die zijde heeft zich slechts langzaam aan mij geopenbaard, alsof  ik haar 
liever niet wilde waarnemen. Want er zijn zaken die wij niet zien en die zich 
toch met grote volharding aan ons opdringen, zodat wij niet anders kunnen 
dan ons naar hen schikken en nederig toekijken hoe ze zich ontplooien. Zo 
overkwam het mij, nu al enkele jaren geleden, dat ik tijdens de rookpauze van 
een geheime vergadering plotsklaps in fluistering werd aangesproken door 
een kleine man met dicht bij elkaar staande ogen, elkaar boven de neusbrug 
ontmoetende wenkbrauwen en een onrein gebit, die mij ongevraagd deelachtig 
maakte aan een van de diepste geheimen van zijn bestaan. 
 ‘Alles in mijn leven is misgelopen door tweelingen,’ sprak hij. ‘Mijn familie 
is vergeven van de tweelingen. Maar het ergste was mijn vader. Die had een 
kwaadaardige tweelingbroer die op dezelfde boerderij woonde als wij en waar 
ik doodsbang voor was. Alleen wist ik nooit wie ik voor mij had, bijvoorbeeld 
als ik thuiskwam van school, zodat ik nooit op mijn vader ben toegelopen 
en nooit door hem in de armen gesloten ben. Want ik was altijd bang in de 
armen van zijn broer terecht te komen.’ Ik liet de man uitspreken zonder zijn 
woorden in te kapselen met onmiddellijk geuite bedenkingen, maar in stilte 
bedacht ik dat zijn verhaal op verschillende manieren gelezen kon worden. 
Er waren veel verklaringen mogelijk. Misschien had hij nooit een vader 
gehad – een man die zich kwetsbaar had opgesteld door uiting te geven aan 
gevoelens van tederheid of  door risico’s te nemen: elders te gaan wonen dan 
in het ouderlijke landbouwbedrijf  – en was dit hem door deze ongelukkige 
verdubbeling ontgaan? 
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 ‘Ik woon nu weer in dat huis,’ besloot de zachtjes fluisterende man zijn 
droef  verhaal, ‘bij mijn tachtigjarige moeder, en ik denk niet dat ik haar zal 
overleven.’

Elk beeld die naam waardig is een spiegelbeeld. Het is de wonderlijke vlees-
wording van een beeld dat al in ons hoofd woonde. De beeldende kunstenaar 
zorgt voor het geraamte, wij omhangen dit met spieren, huid en teint. Soms 
maken kunstenaars geraamtes die we nog niet kunnen omkleden, waar we het 
vlees nog niet bij kunnen denken. Maar na een paar jaar gaat dat al veel beter, 
waarvoor dank aan God. 
 Bijna elk kennen is een herkennen. Ofwel herkennen we woorden, ofwel 
herkennen we geluiden en geuren. We wonen in de zinnen die we gebruiken 
om de wereld te beschrijven. Deze zinnen zijn alleen maar waar voor zover 
hun gebruik praktische resultaten afwerpt. Onze taal en ons denken zijn 
evengoed toevallige overblijfselen van de evolutie als de slurf  van de olifant. 
(We beelden ons in dat die slurf  een nuttig overblijfsel is van een doelgerichte 
evolutie, terwijl ze niet meer is dan een levensvatbare, lollige variant. Hetzelfde 
geldt voor ons denken en onze taal.)
 We dromen en hopen dat onze talige constructies beantwoorden aan de 
werkelijkheid, maar we raken in de war als onze omgeving zelf  de gedaante 
van een talige constructie aanneemt, omdat ze zo haar eigen irrealiteit en chaos 
lijkt over te brengen op onze eensklaps niet meer zo stevige gedachten. 
 Als we twee dezelfde beelden ontdekken in de wereld, dan lijkt dit ons 
vermoeden te bevestigen dat er rondom ons een verborgen hand aan het werk 
is. Heel even hebben we het geruststellende gevoel dat de wereld zin en orde 
kent, maar dan overvalt ons het voorgevoel dat het toeval ons gewoon een 
monsterlijke parallel van ons eigen denken aanreikt. Het is alsof  een olifant in 
God zou gaan geloven bij het zien van twee symmetrisch opgestelde tapirs. 
 Tweelingbeelden roepen nog meer bevrijdende maar tegelijk nare gedachten 
op. Alle mensen willen deel uitmaken van een groep en zich tezelfdertijd van 
die groep onderscheiden. Onze angst niet uniek te zijn wordt alleen maar 
overtroffen door onze angst uniek te zijn. De tweeling versterkt ons gevoel 
van uniciteit, maar vergroot onze eenzaamheid. 
 Als voorafschaduwing van de Platoonse Eidos, maakt het tweelingbeeld 
onze eigen verschijning futieler en vergankelijker. 

DE LITERAIRE VORM VAN DE WERKELIJKHEID (DE PALINDROOM VAN MIJN JEUGD)

Tijdens mijn kindertijd bevond zich in de onmiddellijke nabijheid van de 
woning van elk van mijn beide grootmoeders, die op tien kilometer afstand 
van elkaar woonden, een winkeltje waar brood, een beetje groenten, beleg, 
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koffie, toiletpapier, klein modieus speelgoed en snoep werden verkocht. Op 
zich niets wonderlijks, ware het niet dat elk van beide handelszaken gedreven 
werd door een oudere dame die Mene werd genoemd. Later heb ik nooit 
meer iemand ontmoet die zo heette, alsof  deze naam op goddelijke wijze 
voorbeschikt was om alleen mij en mijn broers, die op het kruispunt van 
dezelfde families leefden, een onweerlegbaar bewijs te leveren voor het 
niet bestaan van ruimte en tijd. We gingen de eerste grootmoeder bloemen 
brengen voor moederdag en dan gingen we tien kilometer verder een bezoek 
brengen aan de tweede grootmoeder, die even oud was en een even geheime 
relatie had met een snoep verkopende dame die Mene heette. De heenreis liet 
zich lezen als de terugreis. We zaten opgesloten in een palindroom. 
 Bovendien hadden beide grootmoeders op één letter na dezelfde voornaam 
(Alice en Aline) en hadden ze allebei hun echtgenoot verloren. Het enige 
wat van deze mannen overbleef, zichtbaar voor mij, waren hun identieke 
bureaus. 

Het heeft iets boeiends, maar ook iets bedreigends zich opgesloten te weten in 
een literaire vorm, in twee beelden die een spiegelbeeld van elkaar lijken te zijn, 
zonder dat er sprake is van een echt voorwerp en zijn weerspiegeling. Beide 
beelden zijn even echt en even onecht, het zijn echte dingen die droombeelden 
worden door hun magische verdubbeling, en het zijn droombeelden die 
werkelijkheidswaarde krijgen doordat ze ons gevangen houden. 
 Iets soortgelijks is gebeurd met Edgar Allen Poe. Er bestaan twee schrij-
vers die deze naam dragen, een Amerikaanse en een Franse. De Franse Poe 
is een diepzinnig, symbolistisch, sensueel en duister auteur die bekend is ge-
worden door de vertalingen van Mallarmé en Baudelaire. De Amerikaanse 
Poe is een onbetrouwbaar heerschap dat toevallig de detectiveroman heeft 
uitgevonden. 
 In het verhaal William Wilson waant de held, die een oplichter is, zich 
achtervolgd door een dubbelganger die hem steeds weer ontmaskert. Het lijkt 
wel het verhaal van de Franse Poe, die telkens weer gerelativeerd wordt door 
het bestaan van zijn Amerikaanse naamgenoot. In werkelijkheid was Poe een 
alcoholicus. De schrijver woonde in een lichaam dat hem kapot wilde maken. 
Hij werd achtervolgd door zichzelf. (Als in een palindroom: de nuchtere 
Poe werd achtervolgd door de zelfmoordenaar, terwijl de geld verkwistende 
oplichter, poseur en bluffer werd achtervolgd door een man met een roeping 
en een geweten.)
 In de tijd van Poe konden alcoholici alleen maar gek worden, in de 
gevangenis terechtkomen of  creperen. In het beste geval werd je vastgebonden 
op een ziekenhuisbed. Poe is gecrepeerd. In 1935, bijna honderd jaar na zijn 
dood, ontstond uit de ontmoeting van twee alcoholisten die Bill en Bob 
genoemd worden (een beetje zoals Dobtsjinski en Bobtsjinski in De Revisor 
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van Gogol), een anarchistische zelfhulpgroep die de Anonieme Alcoholisten 
werd genoemd en die sindsdien miljoenen alcoholici heeft geholpen een 
normaal leven te leiden. 
 De spirituele grondslag van hun programma is de anonimiteit. Alleen door 
te verzaken aan zijn zelfzucht, kan de alcoholist trouw blijven aan zichzelf. 
De levensloop van Bill vertoont heel wat overeenkomsten met die van Edgar 
Poe. Ze groeiden allebei op zonder hun ouders. Poe werd geadopteerd, Bill 
werd opgevoed door zijn grootvader. Het griezelige aan dit verhaal is dat de 
volledige naam van Bill W. , zoals de stichter van de Anonieme Alcoholisten 
altijd wordt genoemd, eigenlijk William Wilson was. 

Onlangs raakte ik aan de praat met een erudiet man, een zestigjarige, vrijzinnige 
filosofieprofessor, die vertelde dat hij een grote waardering had voor nonnen, 
omdat hij in de kleuterklas les had gekregen van een non die zo lief  was dat ze 
in zijn gedachten nog steeds model stond voor heilige vrouwen, bijvoorbeeld 
als hij zich de maagd Maria probeerde voor te stellen. Deze non hield zoveel 
van haar leerlingen, vertelde hij, dat ze voor elk van hen, zonder onderscheid 
van stand, eigenhandig ‘twee speelgoeden’ per jaar maakte. ‘En om je een idee 
te geven van zo’n speelgoed,’ vervolgde hij, ‘dat kon bijvoorbeeld een houten 
draaimolen van veertig centimeter doorsnede zijn en als je ergens aan trok 
dan begon die molen te draaien en gingen alle paarden op en neer.’
 We zwegen. 
 ‘Er is trouwens iets met die dame gebeurd dat ik nog nooit aan iemand 
heb verteld,’ vervolgde de professor. ‘Zelfs nu, bijna zestig jaar later, aarzel 
ik het je te vertellen… Op een dag begon die non de klas toe te spreken. 
Misschien wel een uur lang. We begrepen niets van wat ze vertelde. En toen 
liep ze beslist naar de hoek van de klas waar de grote fles met inkt stond, ze 
kwam weer voor de klas staan, zette de fles aan de mond en dronk hem in één 
teug leeg. Toen begon ze weer iets onverstaanbaars te vertellen, liep ze weer 
naar de hoek en nam de tweede fles met inkt, die ze ook helemaal leegdronk. 
Daarna hebben we haar nooit meer gezien.’
 Ooit heb ik met zekerheid kunnen vaststellen dat de jeugdherinneringen 
die de bakens van mijn gevoelsleven vormden, niets anders waren dan vaak 
terugkerende dromen. Ik heb gezien hoe mijn ervaring geleid en beperkt 
werd door droombeelden die op hun beurt bevestigd en gevoed werden 
door de ervaring die ze zelf  binnen de perken hielden. Volgens mij had de 
professor mij net een hardnekkig terugkerende droom verteld, die door de 
onwaarschijnlijke aanwezigheid van twee grote flessen inkt scheen te wijzen 
op een grote angst voor het Verlies. Ik keek naar mijn gesprekspartner en 
herinnerde mij dat hij me ooit had verteld dat hij lesgaf  aan twee scholen en 
bezitter was van twee huizen. 
 ‘Je houdt ervan alles dubbel te hebben,’ zei ik. 
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 ‘Ik had daar vroeger altijd ruzie over met mijn vrouw en nu met mijn 
vriendin,’ sprak hij. ‘Het lijkt mij logisch dat je alles dubbel koopt, of  het nu 
gaat om zeep, boter of  sigaren, maar ik heb hun dat nooit aan het verstand 
kunnen brengen. Wat heeft het voor zin maar één doosje aspirine te kopen als 
het net op zaterdagavond leeg kan zijn?’

Een van de mooiste kunstwerken die vertrekken van een tweelingbeeld is 
Hitchcocks film Vertigo. In die film wordt een man verliefd op een vrouw die 
zelfmoord pleegt. Later ontmoet hij een vrouw die hem aan zijn overleden 
geliefde doet denken en probeert hij haar ertoe te overhalen zich te kleden en 
op te maken zoals de eerste vrouw. Zo komt hij erachter dat zijn overleden 
geliefde nooit heeft bestaan, maar dat zij ‘gespeeld’ werd door de tweede 
vrouw. Op het ogenblik dat hij de waarheid achterhaalt, verliest hij zijn geliefde 
voor de tweede keer. (Ze sterft op dezelfde manier, maar nu voor echt.) De 
grootsheid van deze film berust onder andere hierin dat Hitchcock ons toont 
hoe wij allemaal kijken naar onze geliefden (met een naar binnen en naar het 
verleden gekeerde blik), maar ook hoe de kunstenaar kijkt naar zijn actrice of  
zijn schilderdoek en hoe wij kijken naar een kunstwerk. 

DE GEBOORTE VAN DE MENIGTE IN HET GEZICHT VAN DE ENKELING

De kunstenaar Michel François, wiens vader een tweelingbroer had, vertelde 
mij dat Michel Tournier ergens schrijft dat we allemaal per twee verwekt 
worden, maar dat de meeste mensen hun rivaal in de buik van hun moeder 
smoren. Dit betekent dat alleen tweelingen geen moordenaars zijn. Het 
gevolg is wel, denk ik, dat tweelingen levenslang geteisterd worden door 
moordzucht, omdat de gedachte niet uniek te zijn de kleurloze nacht van 
de dood te dichtbij brengt. Elke poging je eigen individualiteit te versterken 
lijkt tevergeefs. De kleurloze warreling van atomen die ons straks weer zal 
opslorpen, zonder onderscheid des persoons, plooit naar binnen in de wereld 
in de vorm van twee identieke gezichten. 

Koen Theys, die een tweelingbroer heeft, maakt werk dat zeer uiteenlopende 
vormen heeft aangenomen, dat niets met tweelingen te maken wil hebben, 
maar dat zich bij elke onoplettendheid gaat verdubbelen. Ik herinner mij een 
negatief, bronzen zelfportret uit 1989, een naar binnen stulpend bas-reliëf, 
dat door een onverwachte werking echter een positief, optisch opbollend 
spiegelbeeld produceerde dat sprekend leek op zijn tweelingbroer. Of  de 
foto met hangende, dode hond waarop Koen Theys, in navolging van de 
Sovjetcensuur, zijn vroegere kompaan Dirk Paesmans wegretoucheerde en 
verving door een gespiegelde foto van zichzelf, die onverwacht een portret 
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van zijn tweelingbroer leek te zijn. Zijn bekendste sculpturen in dit opzicht 
zijn echter de verdubbelingen van straatmeubilair, zitbanken, vuilnisbakken, 
lantaarns, enzovoorts. Bedacht als een manier om iets zichtbaar te maken 
door het gewoon te kopiëren, bracht het onverwacht het tweelingenmotief  
opnieuw naar boven. 
 Voor de vernissage van de tentoonstelling In Search of  the Perfect Lover, 
die plaatsvond in het najaar van 2003 in het Museum Dhondt-Dhaenens in 
Deurle, nodigde Koen Theys tachtig tweelingen uit die elk op een gelijke 
manier gekleed en opgemaakt waren. In de video Meeting William Wilson, die 
werd gemaakt tijdens deze vernissage, zie je sommige enkelingen die de ruimte 
betreden heel erg schrikken, alsof  ze zich plotseling afgesneden voelen van 
een beschermende dubbelganger. 
 De laatste jaren stelde Koen Theys enkele mooie tentoonstellingen samen 
met beelden van de hand van anderen: foto’s van nieuwe, nog onbewoonde 
stadswijken die gemaakt waren door bedienden van een bank die de bouw had 
gefinancierd; uitvergrote, op doek afgedrukte foto’s van vissers die met hun 
vangst pronken; of  foto’s waarop knutselwerk van peuters in kleuterscholen 
te zien is. 
 Vooral deze laatste beelden, waarin de kleuters meestal aan de slag gaan 
met identiek materiaal (bijvoorbeeld twintig dezelfde kartonnen doosjes van 
bij de slager), roepen het nachtelijke gevoel van een bedreigde individualiteit 
op. Dit gevoel ligt misschien ook aan de basis van een reeks video’s waarin 
geïsoleerde afbeeldingen van voorwerpen of  gezichten door morphing in 
elkaar overlopen. 
 De gezichten van beroemde acteurs die in elkaar overlopen in de videofilm 
Starring doen ons denken aan enkele observaties van Jean Genet over het 
werk van Giacometti. Genet merkt op dat Giacometti het zwaartepunt van 
het gezicht, of  de betekenisgevende onderdelen daarvan, als bij een facelift 
naar achteren trekt om ze naast of  achter het gezicht en misschien zelfs naast 
of  achter het doek te laten verdwijnen. Het lijkt alsof  de individualiteit die we 
toekennen aan gezichten niets is dan een maskertje dat we zelf  projecteren. 
Giacometti probeert te kijken naar de materie achter het maskertje, die 
schijnbaar ook iets individueels heeft, maar dan iets afschuwwekkend 
individueels dat samenvalt met eenzaamheid en dood. De materie achter het 
geprojecteerde beeld staat alleen. 
 Het ligt voor de hand achter een kunstwerk te zoeken naar dood en 
eenzaamheid, maar Genet doet het toch met iets meer gevoel voor het 
kunstwerk dan de meeste denkers. Hij merkt op hoe alle lijnen van Giacomettis 
tekeningen evenwaardig lijken, waardoor het beeld telkens weer lijkt te 
verdwijnen in de materie, maar tegelijk, gezien van een afstand, soms ook 
een nieuwe ruimtelijkheid krijgt. De tekening bolt op in de ruimte, als een 
brok materie. Genet heeft oog voor dit heen en weer gaan, dit opduiken en 
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weer verdwijnen van het beeld, dat waarschijnlijk beantwoordt aan de manier 
waarop Giacometti de werkelijkheid waarnam. 
 In de laatste film van Fassbinder, die gebaseerd is op een roman van Genet, 
komen twee mannen voor die beweren elkaars broer te zijn. Ze begeren 
dezelfde vrouw, maar wel alleen omdat ze zo elkaar kunnen beminnen zonder 
dit te bekennen. Eén van beide mannen kleedt een jonge, tedere bandiet die 
een overval pleegt zodanig aan (hij kleeft hem een snorretje op) dat zijn ‘broer’ 
van de overval beschuldigd zal worden. 
 Enkele jaren eerder had Fassbinder de film Despair gemaakt op basis van 
een verhaal van Nabokov. In die film ontmoet de held een dubbelganger. 
Hij komt op het idee deze man te vermoorden en aan te kleden als zichzelf, 
zodat zijn vrouw de levensverzekeringspremie kan opstrijken en ze er samen 
vandoor kunnen gaan. Zo gezegd zo gedaan. De held pleegt de moord, schuift 
zijn identiteitspapieren in de jaszak van het slachtoffer, schuift een ring om 
diens vinger en gaat zich verbergen. Enkele dagen later belt een politieman 
aan bij de echtgenote. Hij vertelt dat de politie het lichaam heeft gevonden 
van een man die het paspoort van haar echtgenoot bij zich droeg. De vrouw 
doet alsof  ze schrikt. ‘Het enige probleem,’ gaat de politieman verder, ‘is dat 
de dode man helemaal niet op uw echtgenoot lijkt.’

In een door Marcel Broodthaers geschreven, fictief  interview met Magritte, 
dat soms afgedrukt wordt met foto’s waarop beide heren van bolhoed 
wisselen, stelt Marcel Broodthaers de vraag of  het niet mogelijk zou zijn 
Magrittes beelden te bekijken als sociologische documenten, die ons een 
inzicht bieden in de cultuur van een welbepaald tijdperk, in plaats van ze 
te blijven beschouwen als pogingen het mysterie op te roepen. Magritte 
antwoordt dat hij niet begrijpt wat Broodthaers bedoelt. Broodthaers zet hier 
zijn programma voor de volgende jaren uiteen in de vorm van een quid pro 
quo tussen Jansen en Jansens. 

Borges oppert de gedachte dat de nachtegaal van Keats dezelfde was als 
de nachtegaal van Shakespeare en van Oscar Wilde of  de nachtegaal die ik 
op 8 februari 1986 om vier uur ’s nachts hoorde zingen in een Brusselse 
voorstad. Zoals er misschien maar één nachtegaal is, schrijft hij ergens, zo 
is er misschien ook maar één schrijver. Zo scheen het mij vroeger toe dat 
er maar één grootmoeder bestond en zo moeten Broodthaers en Magritte 
tijdens het wisselen der hoeden heel even geloofd hebben dat ze een en 
dezelfde persoon waren. (Er bestaat maar één kunstenaar, maar we moeten 
hem of  haar wel elke dag opnieuw verzinnen.)

Montagne de Miel, 14 november 2004
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HET WERELDRECORD VAN DE LANGSTE BLOEDPENS

OVER DE ACCIDENTELE GEBOORTE VAN EEN TWEELINGBEELD

In 1982 houdt Koen Theys met Dirk Paesmans in s’Hertogenbos een wedstrijd 
met als titel: Het wereldrecord van de langste bloedpens.
 ‘In die tijd,’ vertelt Koen Theys, ‘kreeg ik van mijn ouders duizend frank 
per week om eten te kopen, maar Dirk Paesmans kreeg zijn eten elke week 
mee, altijd witte en zwarte pensen. Twee jaar lang hebben we bijna uitsluitend 
witte en zwarte pensen met appelspijs gegeten. Daarom moesten we op de 
duur wel iets met die pensen doen. Een tante van Dirk Paesmans had ons 
een goed recept voor bloedworst bezorgd. Op naar het slachthuis met een 
jerrycan! Maar varkensbloed dat hadden ze niet, want het bloed van de daar 
geslachte varkens dat sloeg giftig uit, dat was onbruikbaar. Konden we het 
niet met koeienbloed doen? 
 “Hier dat is jullie koe,” zei een van die mannen.
 Die koe was reusachtig en het leek wel of  ze op naaldjes stond, zo dun 
waren haar poten en hoeven, zodat ze slipte en omviel en paniekerig klauwend 
met die futiele naaldjes weer rechtstommelde, totdat de wanden van die kooi 
zich sloten en iemand met een luchtdrukpistool een pin door haar hoofd 
schoot. Op hetzelfde moment sloeg iemand een haak achter de achillespees 
van haar rechter achterpoot, zodat ze door de voortschrijdende en stijgende 
ketting omhoog werd getrokken en eigenlijk traag over haar kop tuimelde 
zodat haar kop helemaal scheef  zat en haar nek verpletterd werd en krom 
geduwd door haar eigen gewicht. Toen ze tenslotte helemaal omhoog hing 
aan die ketting, sneed iemand haar de keel over en hij riep:
 “Gauw, komt hier met uw jerrycan!” zodat we het neergutsende, warme 
bloed in onze plastieken fles konden opvangen. Toen we thuiskwamen was dat 
bloed gestold tot een gelatine-achtige klomp, zodat we die jerrycan moesten 
opensnijden en de rest van de ingrediënten, de kruiden, de ingewanden en het 
brood vermengen met die gelatine. Dan moesten de darmen schoongemaakt 
worden! Toen we de kraan opendraaiden waar we die darm op hadden 
aangesloten, begon die darm in alle richtingen te kronkelen, maar verder 
gebeurden er geen ongelukken en konden we met gerust gemoed de langste 
bloedpens ter wereld draaien. Tijdens de vernissage, zo hadden we ons 
voorgenomen, zouden we elk aan een kant beginnen die worst op te eten tot 
we elkaar in het midden ontmoetten, maar het smaakte afschuwelijk en we 
moesten bij elke hap overgeven.’

Fontaine d’Amour, 3 maart 1997
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DE EMMER VAN NARCISSUS 
EEN GESPREK MET DR. J. S. STROOP 

OVER DE FILMS VAN MARCEL BROODTHAERS

NARCISSUS ALS UITVINDER VAN DE CINEMA

- U kent Marcel Broodthaers dus persoonlijk?

Dr. J. S. Stroop: Ik zie hem minstens één keer per jaar, ja. Meestal op onze 
verjaardag, die op dezelfde dag valt. Maar dat heb ik u eergisteren al verteld. 

- En heeft hij het soms nog eens over zijn werk?

Stroop: Nooit. Maar dat heb ik u ook al verteld. Marcel is naar Venetië 
verhuisd omdat hij dat narcistische, egocentrische gedoe kotsbeu was. ‘Marre 
de l’art et marre de boire!’ Dat zei hij toen altijd. Maar dat is nu al meer dan 
twintig jaar geleden. Moeten we het hier echt over hebben?

- Wat bedoelde hij met ‘dat narcistische gedoe’?

Stroop: Kent u de film Une seconde d’éternité? Dat is een uit 24 beelden bestaand, 
lusvormig animatiefilmpje, waarin je ziet hoe in een seconde tijd, door 
toevoeging van telkens een streepje, Broodthaers’ initialen tot stand komen. 
Het idee dat een kunstwerk vervangen kan worden door de naam of  de initialen 
van de kunstenaar is niet zo nieuw. De hele kunstmarkt drijft op die stelling. 
Meestal worden er gewoon namen gekocht of  verkocht. De kunstwerken 
fungeren dan als een soort van onderpand, dat na de transactie vaak zelfs niet 
van kluis verhuist, net zoals het goud in Fort Knox. Broodthaers geeft echter 
een vorm aan deze gedachte, zodat ze zichtbaar wordt. Voor Broodthaers 
bestond het narcisme van dit filmpje ongetwijfeld in de aanbidding van de 
eigen naam, maar hij heeft ook een gedichtje geschreven waarin hij de lusvorm 
van het filmpje in verband brengt met de vorsende blik van Narcissus. Kent 
u dat gedichtje?

- Is dat ergens gepubliceerd, dan?

Stroop: Neen, maar het ligt hier wel ergens. Wacht… Zoë, kom eens hier…

(Hij plaatst de zilvergrijze poes op zijn linkerschouder en laat haar vandaar 
omhoogspringen, op een kast. Door de landing van de kat valt daar een stapel 
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papieren om, zodat er een honderdtal bladzijden naar beneden dwarrelt. Hij 
verzamelt ze en maakt er opnieuw een handig stapeltje van dat hij rustig 
begint te doorbladeren.)

Stroop: Ja, hier is het:

Une seconde pour Narcisse. 

1 seconde voor Narcissus is de tijd al van de eeuwigheid. 
Narcissus heeft 1/24ste van een seconde onbeperkt herhaald. 
De volharding van het netvlies bij Narcissus was van eeuwige duur. 
Narcissus is de uitvinder van de cinema. 

En dit is het begeleidende tekstje: 

‘Ik heb voor mezelf  een film van 1 seconde (24 beelden) willen maken 
over het model Narcissus. (Ik bekijk mezelf  in een film als in een 
spiegel.)’

- Maar wat betekent dat dan?

Stroop: Tja… Dat is eigenlijk niet duidelijk. Naast de flakkerende lichtvlekken 
op het scherm is het donker in de bioskoop, de werkelijkheid ligt buiten. Net als 
Narcissus krijgt de bioskoopbezoeker nooit enige greep op de werkelijkheid. 
Misschien heeft het ook iets te maken met de wens beroemd te worden. Ik 
weet het niet, maar in 1963 schreef  hij over Magritte: ‘Hij is beroemd in New 
York. Alle schilderijen van Magritte zijn beroemd in New York. Magritte is 
beroemd’. Deze herhalingen lijken erop te wijzen dat hij die beroemdheid 
belangrijk vond. Dat strekt hem tot eer, vind ik. Maar bon. Als je het narcisme 
louter beschouwt als een soort van buitensporige bewondering voor jezelf, 
dan kan je met dat begrip niet veel aanvangen. Maar als je het beschouwt 
als een noodzakelijk maar buitensporig geworden toetsen van je innerlijke 
overtuiging aan het oordeel van anderen, dan lijkt het op de motivatie van elke 
kunstenaar. Begrijpt u? Kunstenaars voelen de behoefte zichzelf  zichtbaar te 
maken. Ze willen gezien worden. Ze streven voortdurend naar bevestiging 
van buitenaf. Narcissus schijnt een bepaalde innerlijke overtuiging te missen, 
waardoor hij verstrikt raakt in een soort kring van de uiterlijkheid. Zijn 
onderzoekende blik zit gevangen in een soort cirkelbeweging die nooit greep 
krijgt op de buitenwereld en afschampt op zijn vermeend innerlijk. Hoezeer 
hij ook naar zijn spiegelbeeld kijkt, hij zal nooit iets over zichzelf  te weten 
komen. Wie weet heeft hij zelfs geen innerlijk. Misschien bestaat er zelfs geen 
‘ware’ wereld buiten dit kringetje. 
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PAPEGAAIEN EN TAUTOLOGIEËN

Stroop: Het narcisme is tautologisch van structuur. Een tautologie drukt in 
één zin twee keer hetzelfde beeld uit. Voor Wittgenstein was elk begrip van de 
schoonheid tautologisch, omdat we alleen weten wat schoon is door schone 
dingen te leren kennen. In het werk van Broodthaers neemt de tautologie 
een speciale plaats in, omdat hij, in navolging van Mallarmé, denkt dat we 
opgesloten zitten in gebrekkige taal en omdat hij, in navolging van Magritte, 
alle mogelijke verhoudingen exploreert tussen een voorwerp en zijn afbeelding 
of  een voorwerp en zijn naam. ‘Je dis je,’ zegt hij. ‘Ik… zeg… ik… zeg… 
ik…’ Als de steeds terugvallende naald op een kapotte langspeelplaat huivert 
hij op de rand van het spreken, net zoals Narcissus uitglijdt op de rand van 
het zien. ‘Moi je tautologue’, voegt hij eraan toe. Naast de bandopnemer die 
deze monoloog ten gehore brengt, zit een papegaai in een kooi. Broodthaers 
is de papegaai van Mallarmé en Magritte, maar ook van zichzelf. Iedereen is 
de papegaai van de klanken die los door zijn eigen schedelpan waaien. Het is 
niet duidelijk of  Broodthaers ook zó over het narcisme heeft gedacht, maar ik 
denk van wel. Kent u de lege schilderijlijsten van de Section Publicité?

- Documenta 5? Die reclamestand voor de ‘Section des figures’?

Stroop: Ja, en dan de Section des figures op zich! Al die uitbeeldingen of  afbeel-
dingen van adelaars… Tonen die niet elke keer een soort van buitenkant, 
waarbij de binnenkant ons waarschijnlijk ontsnapt? Denkt u dat dat toeval 
is? Kijk… Broodthaers maakt reklame voor zijn eigen werk. Wie zich 
bezighoudt met de hedendaagse kunst tuimelt toch van de ene catalogus in 
de andere, zegt hij. Daarom stelt hij ook de hele oplage van een (verknoeide) 
catalogus tentoon in een verzegelde vitrine of  toont hij zowel fotomontages 
als diareeksen. Toen ik de eerste keer een overzichtstentoonstelling van het 
werk van Broodthaers heb bezocht, raakte ik gaandeweg in de greep van een 
soort stil schreeuwen dat uit al die ingelijste prentjes en opgeplakte foto’s en 
geïsoleerde woorden galmde. Het leek alsof  de wisselende vormen van de 
beelden die hij toonde uitgroeiden tot een onhandig of  hopeloos ritselen, tot 
een groteske ruis die als een eindeloze dreun tegen onze kop beukte. 

- Tegen uw kop. 

Stroop: Tegen de mijne, ja. Het spijt me, ik kan het niet beter uitleggen. 
Al dat talmend schuifelen, al dat omkeren van prentjes, dat aftekenen van 
een foto van een gravure, het fotograferen van een projectie, het tekenen 
van een woord en het zeggen van een beeld, al die collages, die knipsels, 
die geïsoleerde woorden, die voorwerpen, die vitrines, die films, die dia’s, die 



100

teksten, die dansen allemaal rond met hun rokken omhoog en tegelijk blijven 
ze iets verstoppen. Het is een soort van zotternij, een eindeloos gebroddel 
en gedobbel met het goed fatsoen, een omkeren en een trommelen met de 
vingers, een in zijn oren prutsen en een tekenen van bolletjes op een stukje 
papier. Maar het is vooral een eindeloos verschuiven. 

- Wat bedoelt u?

Stroop: Het is alles een futiel gescharrel. Net zoals Narcissus opgesloten zit 
in het vruchteloze peilen van zijn weerspiegeling, zo kan niemand zijn eigen 
gedachten en gevoelens volledig zichtbaar of  tastbaar uiteenleggen. Maar 
soms wordt de futiliteit van dat gescharrel ineens welsprekend en verhaalt het 
ons niet uitsluitend meer over een verpletterende nietigheid, maar ook over 
een vederlichte, bevrijdende futiliteit. De lach en de ernst gaan bij Broodthaers 
in elkaar over als zo’n gedraaide papierstrook waarvan de uiteinden aan elkaar 
worden geplakt: je weet nooit aan welke kant je staat of  waar het ene ophoudt 
en het andere begint. 

MALLARMÉ EN MAGRITTE

Stroop: Ziet u het verband tussen het narcisme en het geschuifel? De narcist 
speelt met een puzzel waarop een schilderij van de slag bij Waterloo afgebeeld 
staat. Hij herkent zichzelf  in Napoleon, maar hij komt niets over zichzelf  
of  Napoleon te weten. Het enige wat hij kan is zijn onvermogen vieren 
door die stukjes te verschuiven, en aan alle kanten te bekijken… Heeft u de 
generiek van Projet pour un film al gezien? De camera maakt een neerwaartse 
beweging over een tekening, die een filmstrook met generiek voorstelt. Een 
onmogelijke filmstrook, natuurlijk, omdat elk volgend beeldje verschillend is. 
En in het filmpje Slip-test glipt het beeld omhoog over het scherm, alsof  de 
projector slipt, terwijl we twee worstelaars zien die elkaar tevergeefs proberen 
stevig te omknellen. De dichter verschuift de woorden in de zin, trekt ze een 
beetje uit hun haak, en dwingt ze in een nieuwe melodie die het al bekende 
voorwerp op een nieuwe, niet door de sleur van de taal besmette manier 
tevoorschijn roept. Het is eigenlijk een soort van bricoleren met taal. U moet 
aan Schwitters denken als u naar het werk van Broodthaers kijkt. Of  denkt 
u even terug aan Magritte. Magritte heeft de schilderkunst verlost van de 
dwingelandij van de schoonheid, van de esthetica, zal Broodthaers u zeggen. 
Maar wat heeft Magritte bovenal gedaan? Hij heeft bovenal een klare, heldere 
manier gevonden om het mysterie uit te drukken. Magritte dat is eigenlijk: 
het mysterie overzichtelijk gemaakt. Begrijpt u? En hoe doet hij dat? Door 



 101

het mysterie uiteen te laten vallen in een paar heldere, duidelijk herkenbare 
zaken, die gewoon naast elkaar geplaatst worden. Broodthaers hield zich 
natuurlijk niet bezig met het mysterie. Broodthaers was een socioloog en een 
positivist. Maar door zijn vreemde koppigheid heeft hij ontdekt dat er een 
soort van ontmoeting plaatsvindt tussen Mallarmé en Magritte. Tenslotte was 
Magritte dezelfde esthetica toegedaan als Mallarmé, die zich eigenlijk gewoon 
baseerde op het ‘surnaturalisme’ van Baudelaire. Een syntax ontwricht zou, 
de eigenlijke bloem afwezig blijvend, de roos ontrukken aan het uitgespaarde 
wit. Zo’n zin, die door zijn jazzy onevenwicht de taal bekentenissen afdwingt, 
kan je ook een teerlingworp noemen of  een constellatie, een sterrenbeeld. 
Ze zou een uitweg bieden uit de tautologische structuur van de taal of  de 
schoonheidsbeleving, ook al is ze opgebouwd uit woorden die deel uitmaken 
van een door het toeval en het plebs besmette taal. Maar haar klassieke 
schoonheid heeft geen vat op de wereld, die even rommelig blijft als altijd. 

NOOIT ZAL EEN TEERLINGWORP HET TOEVAL OPHEFFEN

Stroop: Een groot deel van het werk van Broodthaers bestaat in het steeds 
opnieuw bekijken van deze zin. ‘Het alfabet is een dobbelsteen met 26 zijden,’ 
schreef  hij. In 1969, het jaar van de oprichting van het Musée d’Art Moderne 
en het jaar waarin hij Un Voyage à Waterloo filmde, schreef  hij op de achterkant 
van een prentbriefkaart een open brief, waarin de punten en komma’s doen 
denken aan de als sterren twinkelende, in de pellicule gekraste cirkeltjes in de 
film Le poisson est tenace. Eigenlijk zijn het verschoven ogen van dobbelstenen. 
Hebt u al eens gekeken naar Broodthaers’ versie van Mallarmés Coup de dés? Ik 
heb hier ergens een origineel exemplaar liggen. (Hij kruipt op zijn knieën rond 
de fauteuil waarop ik zit en trekt er een stapeltje boeken vanonder vandaan.) 
Kijk… Ziet u het? De verzen van Mallarmé gaan schuil achter zwarte stroken 
met een wisselende dikte, die bepaald wordt door het korps van de verborgen 
letters. Ineens zie je een nieuw soort kadans. De bladspiegel doet zich voor 
als een constellatie. Voelt u het ritme? Hetzelfde geldt voor de ogenschijnlijke 
herhalingen of  schijnordeningen in fotomontages zoals Ma collection, waar op 
geheime wijze een soort rilling doortrekt, zoals Buchlow heeft opgemerkt. 
Enfin soit. Het enige wat ik u wilde vertellen is dat het lijkt alsof  bijna alle 
films van Broodthaers iets te maken hebben met beide onderwerpen. Het 
narcisme aan de ene kant, en het onafgebroken kantelen van de vormen aan 
de andere. Beide onderwerpen zijn trouwens direct verbonden met het thema 
van de reis… Ja?

- Het spijt me dat ik u moet onderbreken, professor, maar wat bedoelt u met ‘het onafgebroken 
kantelen van de vormen’?
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Stroop: Duizend verschillende voorstellingen van een arend verbergen de 
arend. We filmen een silhouet van een arend. Maar het silhouet van de arend 
sparen we uit in het zwart. Zoiets. Maar dan telkens opnieuw. Het silhouet 
van de arend doet denken aan de Atlas à l’usage des artistes et des militaires waarbij 
het grondgebied van alle landen ‘even groot’ wordt afgebeeld, op poëtische 
of  utopische grootte, maar dan zwartgemaakt, zodat de kaarten eigenlijk 
onbruikbaar worden. Die zwarte landkaarten doen me dan weer denken 
aan de met slagroom besmeurde brillenglazen in de film Berlin oder ein Traum 
mit Sahne. Wat wit is wordt zwart. Beelden worden voortdurend op hun kop 
gezet, zoals de waarheid bij Nietzsche, die je op haar kop moet zetten als een 
hetaere om haar verborgen natuur te kunnen zien. 

FILM ALS LEUGEN

Stroop: Wat Broodthaers interesseert in de film is de leugen. Film is leugen. 
Om dat te begrijpen moeten we ons natuurlijk eerst herinneren dat een 
bewegend beeld helemaal niet bestaat. Om een of  andere reden vergeten 
we dat telkens weer. Film is niks anders dan een opeenvolging van statische 
beelden. De beweging wordt gesuggereerd door een krakkemikkig optisch 
trucje, een gammele optische illusie. Welnu, wat Broodthaers scheen te 
interesseren, was de waarheid van deze illusie… Nouveaux trucs, nouvelles 
combines! U moet niet vergeten dat Broodthaers poseerde als een oplichter. 
U kan het vergelijken met zijn museum, dat hij ergens een fictie noemt, een 
leugentje om bestwil, waarmee hij het ‘ensceneren van de waarheid’ in de 
zogenaamd echte musea ter discussie wil stellen… Zo toont de film The Last 
Voyage niets anders dan een reeks met de hand ingekleurde dia’s voor een 
toverlantaarn en daarom gebruikt hij ook zoveel prentbriefkaarten in zijn 
films. Prentbriefkaarten bewegen niet. Maar tegelijk gaat hij op zoek naar 
een ander soort beweging. Bijvoorbeeld dat schilderijtje waarover u het had. 
Weet u op hoeveel verschillende manieren hij dat heeft gebruikt? Hij heeft 
het gewoon tentoongesteld. Hij gebruikte het als onderwerp van de diareeks 
Bateau tableau. Hij gebruikte het voor de film Analyse d’une peinture, voorzien 
van een vergulde lijst. En hij heeft het gebruikt voor het boek en de film 
Un voyage en Mer du Nord, waarbij het boek werd opgevat als een film, terwijl 
je de film zou kunnen beschouwen als een lectuur van het boek. Maar dat 
had u zelf  al opgemerkt. Ik denk dat het duidelijk is dat Broodthaers hier 
door middel van de opmaak een ander soort beweging wil oproepen. Om 
die andere soort beweging te begrijpen, moet u trouwens eens naar de foto’s 
van Marcel Broodthaers kijken. Kent u de catalogus Marcel Broodthaers in Zuid-
Limburg? Wacht, ik haal hem even…



 103

(Dr. Stroop verlaat de woonkamer waarin we ons bevinden via een deuropening 
die wordt afgesloten door een karmijnrood gordijn… Zodra hij achter het 
gordijn verdwenen is begint hij energiek te fluiten. Salut les filles! roept hij. 
Twee poezen komen vechtend tevoorschijn rollen vanonder het gordijn.)

Stroop: Hier is het. Kijkt u eens naar deze foto’s. 

(Hij toont mij twee foto’s waarop je telkens drie boogschutters ziet. Op de 
eerste foto zie je van links naar rechts hoe de eerste boogschutter zijn pijl 
plaatst, de tweede zijn boog opspant en de derde zijn pijl juist heeft losgelaten. 
Op de tweede foto staat de eerste boogschutter op het punt de pijl te lossen, 
de tweede beoordeelt zijn schot en de derde keert zich tevreden om.)

Stroop: Ziet u het? Hier zit de beweging in één beeld. Geen échte beweging 
natuurlijk, maar toch diezelfde soort rilling als we aantreffen in de fotomon-
tages. 

- Zoeken sommige schilders niet naar hetzelfde effect? En gebruikte Broodthaers niet 
daarom dat amateurschilderijtje in zijn films?

Stroop: Er zit natuurlijk een soort van beweging in dat schilderijtje. Het 
perspectief  klopt misschien niet helemaal, maar het heeft wel een soort diepte. 
Je hebt de schepen aan de einder, de twee naderende schepen, de sloep rechts 
op de voorgrond en de dobberende fles in de linker benedenhoek. Het water 
dat tegen de boeg van het schip klotst en de verspringende kadrering in het 
boekje creëren ook een illusie van vaart en beweging. Maar er is natuurlijk ook 
het thema van de zee en de zeereis. De droom van de eeuwige toerist, nog 
steeds verdwaald in het exotisme van de negentiende eeuw. Denk bijvoorbeeld 
aan de reproducties van de gravures in Un jardin d’Hiver… De melancholie en 
het rusteloze dromen zijn trouwens verbonden met het narcisme. De narcist 
is een toerist. De toerist is iemand die niet werkelijk deelneemt aan het sociale 
gebeuren dat zich rond hem of  haar afspeelt. Hij ziet ook niets. Hij ziet alleen 
dingen die hij voordien al kende. Hij ziet alleen zichzelf. Toch droomt hij 
ervan zeevaarder te worden, ontdekkingsreiziger of  piraat. 

- Vandaar de prentbriefkaarten in zijn films?

Stroop: Die prentbriefkaarten komen natuurlijk ook voort uit het museum. 
In elk fatsoenlijk museum worden aan de uitgang prentbriefkaarten verkocht. 
Na het draaien van Un Voyage à Waterloo vroeg Broodthaers aan Maria Gilissen 
of  ze de foto’s die ze hadden gemaakt wilde afdrukken op briefkaartpapier. 
U moet niet vergeten dat Broodthaers de schilderijen in zijn museum had 
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vervangen door prentbriefkaarten. Het heeft geen zin die zaken los te zien 
van elkaar. Het werk van Broodthaers is als een spinnenweb. Alle draden zijn 
rechtstreeks of  onrechtstreeks met elkaar verbonden. Als je ergens aan trekt, 
trekt alles scheef. De dobberende fles verwijst bijvoorbeeld naar het verhaal 
Manuscript in een fles gevonden van Edgar Allan Poe, die op zijn beurt weer verwijst 
naar zijn vertalers Mallarmé en Baudelaire (Invitation au Voyage of  Anywhere out 
of  the world). Bovendien beantwoordt de fictieve reis vermoedelijk aan de valse 
beweging in het medium film. Broodthaers heeft herhaaldelijk gesteld dat 
kunst een kwestie is van het veroveren van zoveel mogelijk ruimte. De films 
moeten ook vanuit dat gezichtspunt bekeken worden. 

EN DE PRENTBRIEFKAARTEN?

- En de prentbriefkaarten?

Stroop: De film Mauretania, bijvoorbeeld, toont beelden van een prentbrief-
kaart, horizontale travellings, die afgewisseld worden met beelden van de zee. 
Maar kijkt u eens naar de schuine stand van de schouwen van dat schip… Ze 
zijn waarschijnlijk zo gebouwd om de boot sneller te doen lijken… Denkt u 
niet dat hij deze kaart ook daarom heeft uitgekozen?

- En de film ‘Paris (Carte Postale)’?

Stroop: In die film komt geen enkele prentbriefkaart voor. Je ziet drie gezichten 
op Parijs. De Eiffeltoren, de Seine en een spoorwegbrug. Verder zie je alleen 
enkele witte onderschriften met woorden zoals postcard, cartolina postale, 
levelezö-lap en briefkaart. De film is zelf  een prentbriefkaart geworden, net 
zoals Un film de Charles Baudelaire een soort museum is geworden: een plaats 
waar het verleden tastbaar gemaakt wordt en de tijd reversibel lijkt te zijn. 

CINÉMA BAUDELAIRE

- De ondertitel van de film ‘Une seconde d’éternité’ luidt ‘D’après une idée de Charles 
Baudelaire’. Waarom eigenlijk?

Stroop: Er zijn verschillende redenen denkbaar. Ten eerste is Baudelaire 
de uitvinder van de ‘correspondances’, de kunst geworden synesthesieën. 
Daarom luidt een van de literaire schilderijen ook ‘Baudelaire peint’. Althans, 
dat denk ik. Maar eigenlijk verwijst Broodthaers naar een vers uit Baudelaires 
gedicht De schoonheid, waarin een koele, onverzoenlijke Schoonheid verklaart 
dat ze een hekel heeft aan schuifelende lijnen. ‘Je hais le mouvement qui 
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déplace les lignes,’ zegt ze. Broodthaers laat uitschijnen dat de Schoonheid 
zich hier uitspreekt over het medium film. Maar er is geen kunst met zoveel 
schuifelende lijnen als die van Broodthaers en die van Baudelaire. In het grote 
schilderkunstige debat koos Baudelaire altijd de zijde van de colorist Delacroix 
tegen de lijnentrekker Ingres. ‘Een goeie tekening,’ schreef  Baudelaire, ‘is 
geen harde, wrede, despotische, onbeweeglijke lijn die een figuur omsluit als 
een dwangbuis. Een tekening moet zijn zoals de natuur, levend en bewogen’. 

- En Broodthaers hield in de eerste plaats van Ingres?

Stroop: Ja, maar ik weet niet of  dat zoveel belang heeft. Ik weet eigenlijk niet 
goed hoe ik dat moet uitleggen. Als goede katholieken schijnen Baudelaire en 
Broodthaers ervan uit te gaan dat er een ware wereld en zelfs een waarheid 
bestaat. Alleen schijnen ze daar niet genoeg bewijsmateriaal voor te kunnen 
verzamelen. Het lijkt alsof  de werkelijkheid nooit daar is, terwijl alles wat 
onbereikbaar is hen versmacht. Hoe moet ik dat zeggen? Hebt u de installatie 
Un jardin d’Hiver ooit gezien?

- Nog niet, nee. 

Stroop: Kijkt u dan vooral naar de film. In de film zien we een monitor en op 
die monitor kunnen we zien hoe Broodthaers tijdens de vernissage een kameel 
de weg toont in het Paleis voor Schone Kunsten. U moet zich dat voorstellen. 
U bevindt zich temidden van een mise-en-scène met enkele palmen uit de 
warme landen, klapstoeltjes van bij Pittoors en een videomonitor. Aan de 
muren hangen fotografische reproducties van gravures. Een van die gravures 
bevat de voorstelling van enkele dromedarissen in een oase. Ineens begint die 
projector te draaien en u ziet hoe die ‘installatie’ ooit heeft geleefd. En wat 
ziet u? Een film die een videobeeld toont waarop je een man met een echte 
kameel ziet lopen. De echte kameel lijkt minder werkelijk geworden te zijn 
dan de op de gravure afgebeelde dromedarissen. Maar tegelijk gebeurt het 
omgekeerde. Juist door die twee camera’s en de dubbele projectie (eerst het 
videobeeld van de kameel op de monitor en dan het beeld van de monitor in 
de film) die een soort van dubbel scherm vormen tussen de toeschouwer en 
de ‘echte’ gebeurtenis, juist door die afstand, lijkt het hele gebeuren werkelijker 
te worden. Hoe zou dat kunnen? Welnu, wat werkelijk wordt, is een gevoel 
van verlies. Iets wordt werkelijk, omdat het aan ons wordt onttrokken. En 
zo spreekt die film over een duizelingwekkende afwezigheid, over een altijd 
snakken naar ergens anders, over de onmacht van de kunstenaar en over 
de manier waarop die melancholie, die dromerijen en die onmacht tastbaar 
gemaakt worden. Het gaat over verlies, bedoel ik, maar beter kan ik het niet 
uitleggen. 

Fontaine d’Amour, 8 november 1996
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HOE TE SCHRIJVEN OVER WALTER SWENNEN ?

IN ELK GEVAL

Zeggen dat er een verschil is tussen schrijven over een schilder en schrijven 
over schilderijen. (Zeggen dat het de schilderijen zijn die tellen.)

Zeggen dat Swennen vaak op de niet geprepareerde zijde van het doek 
schildert en dat hij veel belang hecht aan de zijkanten van zijn schilderijen.

IN ELK GEVAL

Zeggen dat Swennen nooit de behoefte heeft gevoeld een hond te hebben, 
maar dat hij met ontroering terugdenkt aan Charlotte, die getikt was, en aan 
Romulus, een echte vuilnisbakken-gentleman, die het gezin zo vaak aan het 
lachen heeft gemaakt dat niemand het erg vond dat hij het hele appartement 
onderpiste, wat onaangenaam is als je gewend bent blootsvoets rond te 
lopen.

Spreken over boterhammen met pindakaas. Zeggen dat Swennen ze verrijkt 
met Mint Sauce en Sambal Oelek. Zich afvragen wat Augustinus, Rousseau 
en Stendhal op hun boterham deden (De belijdenissen, De bekentenissen en Het 
leven van Henry Brulard herlezen).

Zeggen dat het er voor Gombrowicz om ging te weten of  een kunstenaar 
hield van ananasaardbeien of  niet. Uitleggen dat dit niet betekent dat een 
kunstenaar ons moet vertellen wat hij graag eet.

De tekst aanhalen waarin Swennen vertelt dat hij zich in het begin van de 
jaren zestig bezighield met wezenlijke en ingewikkelde zaken: het bestaan van 
God en hoe je een meisje kan verleiden. Zeggen dat hij gedichten schreef  op 
de muziek van de eerste LP van Coltrane. Zeggen dat zijn kat Pollock heette 
en dat hij dacht dat je op je buik moest gaan liggen om te schilderen. Zeggen 
dat zijn moeder, toen ze nog jong was, allicht verliefd was op een van haar 
ooms, een kunstschilder uit Hasselt (stillevens, landschappen, portretten). 
Zeggen dat hij pas twintig jaar later heeft begrepen dat het makkelijker is 
rechtopstaand te schilderen.

Iets zeggen over die Australische schilders die het werk van de Europese 
surrealisten alleen kenden via zwart-wit reproducties.
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IN ELK GEVAL

Vertellen over die vriendin van Swennen, die gedichten schrijft, en aan wie hij 
met een onbevangen enthousiasme een bundel van de auteur Gombrowicz 
had uitgeleend. Zeggen dat Gombrowicz’ egocentrisme haar had geschokt 
en dat Swennen getracht heeft haar uit te leggen dat hij Gombrowicz juist 
waardeert omwille van die duidelijke en hoogmoedige oprechtheid. Dat er 
moed en fierheid nodig zijn om zaken publiek te maken die, zolang ze een 
privé-aangelegenheid blijven, alleen maar van een dwaze zelfvoldaanheid 
getuigen.

Zeggen dat elke definitie van intieme aangelegenheden afhangt van een door 
iedereen gebezigde taal.

Stendhal aanhalen, die aanstipt dat ‘jonge Parijzenaars liever draver zeggen 
dan paard, vandaar hun bewondering voor de heren Salvandy, Chateaubriand, 
etc.’

IN ELK GEVAL

Spreken over die oefeningen voor viool van Bartók, die je in de volgorde van 
hun toenemende moeilijkheidsgraad moet beluisteren, en niet in een volgorde 
die een verhaaltje of  een emotie suggereert.

Sjklovski citeren die zegt dat elke onderneming van een kunstenaar (schilder 
of  dichter) in laatste instantie terug te voeren is tot het creëren van een 
voorwerp met een andersoortige textuur. Zeggen dat Sjklovski zich verzet 
tegen ‘het idee dat de vorm van de kunst, met andere woorden de kunst zelf, 
zoiets zou zijn als een tolk die de gedachten van de kunstenaar vanuit een 
innerlijke taal omzet in een voor de toeschouwer bevattelijke taal’.

Nog eens herhalen dat het dwaas is een onderscheid te maken tussen vorm 
en inhoud van een kunstwerk, tenzij als denkoefening.

Zeggen dat Max Brod volgens Kundera ‘niet anders kon dan Kafka verkeerd 
begrijpen, omdat hij een man van ideeën was, die niet het minste benul had 
van de hartstocht voor de vorm’.

Zeggen dat Stravinsky volgens Kundera overdrijft als hij stelt dat muziek 
‘niet in staat is iets te drukken: of  het nu gaat om een gevoel, een standpunt 
of  een psychologische toestand’, maar dat hij het er wel mee eens schijnt te 
zijn dat de bestaansreden van de muziek niet kan berusten in haar vermogen 
gevoelens uit te drukken.



Zeggen dat het idee dat er geen innerlijke wereld bestaat, een bescheiden 
wapen is dat Swennen heeft ineengeknutseld voor persoonlijk gebruik, tegen 
de psychologie, die hij als wezenlijk totalitair beschouwt.

IN ELK GEVAL

Zeggen dat de kunst voor Swennen een kwestie van sympathie is.

De volgende namen citeren: Zoot Sims, Hank Jones, Bix Beiderbecke, 
Archie Shepp, Albert Ayler, Sonny Rollins, John Tchicaï, Lester Young, Slam 
Steward, Monk, John Lewis, Billy Kaël, Art Tatum, Jeanne Lee, Billie Holiday, 
Kurt Schwitters, Bernard Buffet, Utrillo, Malevich, Malcolm Morley, Soutine, 
Poe, Artaud (brieven aan Jacques Rivière), David Goodis, Chester Himes, Jim 
Thompson, Stephen Leackock, Mac Coy, François Weyergans en Westlake 
(soms).

Zeggen dat Stephen Leackock die merkwaardige man is die, op elfjarige leeftijd 
en voorzien van een schietgeweer, zijn vader uit de ouderlijke woning heeft 
verdreven, ermee dreigend dat hij er niet goed van zou zijn als hij terugkwam, 
en die, in zijn vergelijkende studie van de fiets en het paard, opmerkt dat het 
eerste wat je vaststelt als je op een paard gaat zitten, is dat de positie van de 
pedalen niet geschikt is voor een goed rondgaande trapbeweging. (Zeggen 
dat hij er ook aan toevoegt dat het freewheelend besturen van een paard 
zonder meer een buitengewone ervaring is.)

IN GEEN GEVAL

Spreken over alcohol of  Malcolm Lowry.

IN ELK GEVAL

Tonen dat ik Stendhal intussen herlezen heb: ‘Ze aten bruin brood en daar 
kon ik met mijn verstand niet bij, omdat ik altijd wit brood had gegeten.’ 
En: ‘Spinazie en Saint-Simon vormen mijn enige voorliefde die altijd heeft 
standgehouden, behalve mijn wens in Parijs te leven met honderd louis per 
jaar en boeken te schrijven. In 1829 herinnerde Félix Faure me eraan dat ik er 
in 1798 ook al zo over dacht.’ [Vertaald door C.N. Lijsen.]

Zeggen dat Swennen Vie de Henry Brulard niet heeft gelezen.

Zeggen dat James Baldwin, toen hij ‘s ochtends thuiskwam met David Linx, 
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boterhammen met pindakaas en spek smeerde. Zeggen dat Ianka Fleerackers 
houdt van een ontbijt bestaande uit boterhammen met spek en choco.

Het snobisme bij Proust en de roddel bij Wilde in verband brengen met 
Richard Sennetts en Foucaults analyses van de westerse biechtcultuur.

IN ELK GEVAL

De door Eva Grabbe aangehaalde zin citeren waarin Swennen zijn vermoeden 
formuleert ‘dat het sarcasme of  de gewone spotlust een manier voor de 
kunstenaars is om het op een akkoordje te gooien met het instituut kunst. Er 
iets komisch van maken – terwijl het dat al is’.

Zeggen dat Marcel Broodthaers, als hij er iemand van wilde overtuigen dat 
hij een kunstwerk goed vond, dikwijls zei: ‘Het is toch plezant?’ (‘C’est rigolo, 
non?’).

Château Nouveau, 2 augustus 1994
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DE TOESCHOUWER DOET GEEN ZAK

ENKELE WOORDEN OVER EEN TENTOONSTELLING VAN WALTER SWENNEN

(EEN GESPREK OVER SCHILDEREN EN SCHILDERIJEN)

Swennen spreekt het liefst over schilderen en schilderijen met andere schilders. Hij noemt 
dat ‘parler peinture’. Andere gesprekspartners ergeren hem of  lijken hem te ergeren. Toch 
hebben we het vaak geprobeerd. Het onderstaande gesprek is de vrucht van de meest recente 
poging. De nieuwe truc bestond erin niet te gaan zitten, maar Swennen rechtopstaand te 
interviewen voor zijn schilderijen, een dag voor de opening van een tentoonsteling. Mijn 
laptop ligt op mijn linkerarm. 

Vooraleer iets over zijn werk te zeggen, zou ik graag iets over de kunstenaar 
vertellen. Verlamd door een verlegenheid die zo verpletterend is dat ze op 
hoogmoed lijkt, blijft Walter Swennen ervan dromen ooit begrepen te worden. 
Daarom rondt hij één zin op vijf  af  met de vraag ‘Tu comprends?’ Dit zal 
mij sneller opvallen omdat ik aan hetzelfde euvel leid, maar ook omdat ik al 
duizenden uren met hem heb gesproken, waarbij we het vooral hebben gehad 
over hemzelf, zijn werk en zijn visie op de dingen.

In de schilderkunst zou je twee benaderingen kunnen onderscheiden (niet 
omdat ze overeenstemmen met een werkelijkheid, maar omdat ze het denken 
over schilderkunst mogelijk maken): ofwel ga je tewerk als strateeg, ofwel als 
tacticus. De strateeg vertrekt van een idee of  een vaststaand beeld; hij kent 
zijn doel, maar hij ontdekt nooit iets nieuws. Hij of  zij zal nooit een schilderij 
maken en altijd een kopiist van beelden blijven. De tacticus, daarentegen, 
accepteert de gedachte dat het schilderij hem of  haar zal moeten ontsnappen 
om te kunnen bestaan. Het schilderij ontstaat op het moment dat het de 
bovenhand krijgt en de kunstenaar ergens brengt waar hij of  zij niet wil 
zijn. De dingen ontsporen, er gebeuren zaken met lijn, kleur en textuur die 
niemand kon voorzien en de kunstenaar is genoopt te reageren. De verf  is aan 
het drogen. Wat zouden we kunnen doen? Hoe kunnen we op een adequate 
manier reageren op de weerbarstigheid van de textuur die voor onze neus 
staat? Er moet meteen een beslissing genomen worden, ook als die inhoudt 
dat we vandaag niets doen. 

In een filmpje dat ik op Youtube heb gepubliceerd, ziet u Swennen uitleggen 
hoe een intussen vernietigd schilderij tot stand is gekomen. Hij had pas een 
onwennige tekening van een schip, die hij had aangetroffen op een etalageraam, 
met rode verf  gekopieerd op een blauwe ondergrond, toen hij iets wilde 
wissen. Hij nam snel een vod, sopte het rond zijn vinger gewikkelde deel 
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ervan in white spirit, en begon te wissen. Door de heftigheid van de beweging 
begon het loshangende gedeelte van de vod echter te schommelen, waardoor 
het dwarse strepen of  krassen trok door de pas aangebrachte tekening. ‘Op 
het eigenste ogenblik dat je zoiets ziet gebeuren,’ vertelt Swennen, ‘besef  je 
dat het schilderij aan het ontstaan is en in één en dezelfde beweging zorg je 
ervoor dat de onderkant van de vod op de juiste plaatsen soortgelijke, vooraf  
niet te bedenken sporen achterlaat.’

Hierom gaat het dus. Het gaat niet om afbeeldingen of  om ‘zuivere’ ideeën. 
Het gaat over een evenwichtsspel op rand van de matière, op de plek waar ze 
dreigt om te slaan in een dode afbeelding of  uitbeelding, in een illustratie van 
een idee. We verzetten ons. Het schilderij verzet zich. We dromen ervan nooit 
gerecupereerd te worden en het specifieke, het anekdotische of  misschien 
zelfs onszelf  te redden door middel van een ‘taal’ met een wisselende vorm, 
die niet berust op conventies, zoals elke taal, maar op een verschuiving binnen 
de conventies, een contrapunt, een tegenslag. 

De vader van Walter Swennen verkocht en herstelde koelinstallaties voor 
winkels. Dat waren heel zware gevallen, die je bijna niet kon verplaatsen. 
Zwijgende, koppige monsters. (Een beetje zoals schilderijen, meen ik.) Alleen 
een vernuftig tacticus was in staat ze te installeren of  repareren. 

Om redenen die hier niet uiteengezet dienen te worden werd Walter Swennen 
op zijn vijfde gedwongen een nieuwe taal te spreken. Het Nederlandstalige 
kind werd naar een Franstalige school gestuurd waar het gedurende lange 
tijd niets begreep en zichzelf  niet begrijpelijk kon uitdrukken. Ik ben dol 
op dit soort verhalen, omdat ze verhullen dat onze moeders ons sowieso 
niet zouden hebben begrepen. De woonkamer van de kleine Swennen werd 
gedomineerd door een beeld en een schilderij. Het beeld was een foto van 
een overleden zusje, het schilderij was gemaakt door een oom die aanbeden 
werd door Swennens moeder. Ah sommige moeders! Ze hechten zich meer 
aan de kinderen die ze hebben verloren dan aan de kinderen die nog in leven 
zijn! Want ze weten dat ze door te baren de dood ter wereld hebben gebracht. 
Ze weten het, ze lijden eronder en ze geven de voorkeur aan kinderen die 
hun noodlot zo spoedig mogelijk voltrekken. (In een vorige tekst, die werd 
gepubliceerd in 1994, heb ik het werk van Walter Swennen vergeleken met 
het werk van de Nederlandse romanschrijver Gerard Reve. Pas vele jaren 
later ontdekte ik bijna per ongeluk, in een noot aan het eind van een boek, 
dat de moeder van Reve al vier kinderen had verloren toen de latere schrijver 
geboren werd.)

Zo startte het onafgebroken bekampen van het beeld (en het statische woord) 
met behulp van een leger schilderijen. 
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(Zoals ik al schreef  in De wenkbrauwen van de clown: wat mij interesseert zijn niet 
de zielswetenschappelijke ‘betekenissen’ en ‘verklaringen’ die je hieruit zou 
kunnen trekken, maar de wonderlijke, veelvormige aard van onze omgang met 
de werkelijkheid, die we trachten in te snoeren of  dienstbaar te maken door te 
goochelen met beelden, schilderijen, woorden, houdingen en handelingen.)

Wijzend naar een schilderij dat een reproductie van een slecht getekende, 
kruikdragende vrouwenfiguur bevat, zegt hij: ‘Il s’appelle La cruche’. (‘Cruche’ 
betekent zowel ‘onnozel mens’ als ‘kruik’.) Hij houdt ervan woorden te 
laten botsen. In zijn wereld knallen woorden tegen elkaar, ze omarmen 
elkaar, ze schuiven dooreen. Ze laten merktekens achter op elkaar, ze doen 
nieuwe woorden ontstaan. (Kotsbleu!) Door de woorden te verstoren maakt 
Swennen de woonkamer pneumatischer. De zwarte gal lost op. Het is niet 
makkelijk, want de woorden bieden weerstand. Ze moeten verrast worden. 
Je moet ze openkraken, pellen, ontpitten, vermalen, ontmaskeren. Jezelf  
verstaanbaar maken zonder ze te gebruiken. Maar dat is niet mogelijk. We 
zijn geen romantici, we blijven de rede bewonderen. We voorvoelen dat de 
rede grappig kan zijn, we voelen zelfs dat we ons ook verstaanbaar kunnen 
maken door met woorden te goochelen, door ze te verknopen of  belachelijk 
te maken. En de beelden, die de zussen zijn van de woorden, moeten ook 
verdraaid worden. Anders liegen ze, gaan ze op ons wegen en vervelen ze 
ons. We moeten vals spelen met de woorden en de beelden. We moeten vals 
spelen met de schilderijen. Om er te kunnen maken. Dat is het. Als we er zin 
in hebben, natuurlijk, want niks is verplicht. We zijn vrij, hier. 

OVER SAUS EN SCHUURBORSTELS

Walter Swennen: (Wijzend naar het schilderij TIM.) Dit schilderij heb ik 
behandeld met saus. 

- Saus?

Swennen: Vuile white spirit, die ik had gebruikt om penselen schoon te maken. 
Ik heb er stof  van de stofzuiger mee gemengd en het goedje op het schilderij 
aangebracht met een schuurborstel. Een bezem is toch een grote verfborstel? 
Het was zoals wanneer je de vloer van de keuken schuurt. Waar het vuil is 
schuur je een beetje harder en sneller: je maakt een versnellende beweging. Hier 
en daar hebben zich vuiltjes in de bovenste verflaag vastgehaakt. Het resultaat 
doet denken aan duur behangselpapier. Verschillende van de schilderijen die 
je hier ziet zijn geschilderd op doeken die ik van iemand heb overgenomen. 
De vorige eigenaar had ze bedekt met collages. Ik heb van die bestaande 
‘preparatie’ gebruik gemaakt om verschillende ondergronden te maken door 
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het geplakte papier onherkenbaar te maken. Ik hou van de manier waarop het 
oneffen oppervlak het schilderij doet vibreren. 

- Zou ik die oneffenheden mogen omschrijven als ongelukjes (‘accidents’), in de zin van 
onvoorspelbare gebeurtenissen?

Swennen: Ja. 

- Op het niveau van het beeld – als je mij de toestemming geeft het beeld heel even te scheiden 
van het schilderij – doet dit schilderij mij denken aan een projectie. Het lijkt alsof  het 
woord ‘Time’ op de voorgrond een schaduw werpt die het tweede woord vormt. Maar de 
schaduw is wit, waardoor een omgekeerd, komisch beeld ontstaat. 

Swennen: Ja, zo is het werk ook tot stand gekomen. Ik heb een schets gemaakt 
van het woord ‘Time’ en die vervolgens geprojecteerd met een episcoop. 

- En het wit op de rand van de letters… Heeft dat als functie reliëf  te creëren of  de illusie 
van sneeuw op te roepen?

Swennen: Het wit moet reliëf  creëren. 

- En linksboven had je een hoek nodig om het schilderij te sluiten?

Swennen: Ja. Ik hou van die beweging van rechtsonder naar linksboven, waar 
ze tot staan wordt gebracht. Ik ben trouwens begonnen met het schilderen van 
die hoek… De horizontale sporen zijn niet afkomstig van de schuurborstel. 
Het zijn druipers. Na het schuren heb ik het schilderij op zijn kant gezet en 
heeft de white spirit gootjes in de verf  geëtst. 

- Mooi vliegtuigje. 

Swennen: Het was mooi te zien hoe beide onderdelen elkaar hebben ontmoet. 
Het vliegtuigje en de sokkel bestonden allebei al een hele tijd en langzaam 
zijn ze dichter bij elkaar gekomen tot ze ineens samen een sculptuur gingen 
vormen. 

(We staan voor het schilderij met de heraldische leeuw.)

- Dit schilderij wordt op een prachtige manier met dezelfde handeling gecreëerd en gesloten. 
Eerst heb je een leeuw geschilderd, vermoedelijk door een bestaande schets te kopiëren en te 
verrijken met een mooie matière en nieuwe kleuren, maar daarna heb je dit mooie beeld op 
zijn plaats gezet door er de rode en witte rechthoeken aan toe te voegen. 

Swennen: Dat klopt. 
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- Het mooie en grappige is dat je de rode en witte rechthoeken bovenaan benaderd hebt als 
heraldische elementen, terwijl ze beneden doen denken aan de dunne kleurstroken waarmee 
je je schilderijen sluit. Bovendien lijken de toegevoegde elementen te zweven voor de afbeelding 
van de leeuw, waardoor je een diepte verkrijgt die niet de diepte is van de renaissance, maar 
een ruimte van het schilderij. 

Swennen: Ja. 

- Heb je de leeuw zelf  getekend?

Swennen: Ja. Het is een fantasieleeuw, gebaseerd op heraldische figuren. Het 
rood en het wit zijn heraldische kleuren, maar ze doen ook denken aan de oude 
kleuren van de verkeerspalen die door toedoen van die minister-koorzanger 
zwart en geel geschilderd werden. Zwart en geel vormen samen een symbool, 
terwijl rood en wit samen een conventioneel teken vormen. Maar dat heeft 
niks te maken met het schilderij, het vormde wel een motivatie voor de keuze 
van de kleuren. Begrijp je?

- Mmm. 

Swennen: Heraldische leeuwen hebben een fijne, kronkelende vorm. Meestal 
zijn ze heel sympathiek.

- Je spreekt vaak over sympathie. Je hebt het dan over een soort van brug tussen de mensen 
in een wereld waarin de taal en het begripsvermogen tekortschieten?

Swennen: Ja.

- De heraldische leeuw is verwant met de rokende koningsfiguur, die afkomstig lijkt van een 
speelkaart. Het zijn gestileerde, traditionele en populaire figuren die met macht te maken 
hebben. En vaak slecht getekend zijn… Broodthaers schreef  dat hij de arendfiguren in 
Düsseldorf  verzameld had ‘om het beeld los te maken van zijn ideologische inhoud’. 

Swennen: Ja, dat is duidelijk. Ik denk dat ik daarom graag spot met afbeeldingen 
van leeuwen en ze een beetje belachelijk maak. Begrijp je?

- Mmm. 

Swennen: Gisteren kreeg ik bezoek van de hoofdredactrice van het tijdschrift 
L’Art Mémé. Elke keer als ik iets wilde zeggen over schilderijen, antwoordde 
ze door iets te zeggen over beelden. Ik heb haar het verschil proberen uit te 
leggen, maar het is niet gelukt. 

- Mmm. 
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Swennen: De schilder probeert te handelen in het grensgebied waar twee 
onverenigbare zaken elkaar ontmoeten: het beeld (de tekening, de afbeelding) 
en het schilderij. De schilderkunst is onmogelijk omdat ze de neiging heeft 
ofwel over te hellen naar het beeld ofwel naar de materie van het schilderij. 
De schilder probeert het schilderij in evenwicht te houden op de plek waar 
beide zaken elkaar ontmoeten. 
 Lang geleden heb ik de analytische filosofen gelezen omdat ik wilde weten 
wat ze over kunst te zeggen hadden. Ze verschillen allemaal van mening, 
maar over één ding zijn ze het eens: het kunstwerk kan gescheiden worden 
van de drager; het gaat voor hun om twee verschillende zaken. Dat deed mij 
denken aan Sartre die beweerde dat het schilderij onwerkelijk is: dat het niet 
bestaat als het niet waargenomen wordt. Eigenlijk betekent dit dat je volgens 
hen het beeld van een schilderij zou kunnen pellen zonder dat dit schilderij 
enige schade zou oplopen, alsof  de essentie van het schilderij zich in het 
beeld bevindt. Als we dit nog banaler formuleren, dan komt het hierop neer 
dat het beeld en het schilderij voor hen een en dezelfde zaak zijn. 
 Nu weet ik zeker dat het heil niet van de filosofen komt, althans niet op 
het vlak van de schilderkunst. Ze doen een beetje zoals Kant met het bestaan: 
ze erkennen dat iets bestaat, maar ze wenden het meteen aan om concepten 
te verzinnen. In zijn boek L’être et l‘essence schrijft Gilson dat het bestaan voor 
Kant een woeste bergrivier is die, nauwelijks ontsprongen, gekanaliseerd 
wordt in de leidingen en pijpen van de filosofen.
 In een ander boek, Peinture et réalité, een betwistbaar, maar merkwaardig 
boek over de schilderkunst, maakt Gilson als eerste een onderscheid tussen 
het artistieke en het esthetische ‘esse’ van een schilderij, die een verschillende 
oorzaak hebben. Zo biedt hij een uitweg uit de aporie die stelt dat een 
schilderij ophoudt te bestaan wanneer het niet waargenomen wordt. Het 
artistieke wezen van het kunstwerk, zegt Gilson, vloeit voort uit zijn oorzaak, 
namelijk de kunstenaar. Het is een kwaliteit die voortvloeit uit het feit dat 
het voorwerp in kwestie gemaakt werd door een kunstenaar. Het esthetische 
wezen van het kunstwerk, daarentegen, is een aparte kwaliteit, die voortvloeit 
uit de blik van de toeschouwer. Dit lijkt mij een nuttig onderscheid omdat het 
elke vorm van dubbelzinnigheid uitsluit. Het voorkomt dat je een schilderij 
moet herleiden tot wat is het voor een toeschouwer, namelijk een beeld. 
Het voorkomt idiotieën zoals de uitspraak dat het de toeschouwer is die het 
schilderij maakt. 
 Het probleem is dat filosofen niet geïnteresseerd zijn in de vervaardiging 
van schilderijen. Ze zijn niet geïnteresseerd in dingen die niet tot de orde van 
het beeld behoren. 

- Ik ben blij dat we het daar niet eens over zijn. Niet over de geringe belangstelling van 
filosofen voor het schilderij als textuur, maar over de geringe rol die je de toeschouwer 
toeschrijft.
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Swennen: Mmm.

- Zonder toeschouwer is er geen ontroering. De toeschouwer projecteert beelden op de 
textuur. Zijn of  haar aandacht is geen noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van 
het kunstwerk, maar zonder een toenemend inzicht bij de kijker (bijvoorbeeld andere 
kunstenaars) kan de wereld van de kunst zich niet verbreden. Ik denk inderdaad dat er 
zonder kijker geen werk bestaat. Maar dat reduceert het schilderij en zijn textuur toch niet 
noodzakelijk tot een beeld?

Swennen: (Geërgerd.) Weet je, de filosofen weten nog niet wie het schilderij 
eigenlijk maakt, de toeschouwer of  de kunstenaar, maar wat ik wel weet is dat 
de persoon die het schilderij maakt verantwoordelijk is voor elke vierkante 
centimeter. Op dat vlak voert de toeschouwer echt geen zak uit. Ik weet dat ik 
die dingen heb gemaakt, maar verder is dat het enige waar ik zeker van ben… 
Ach, ik druk mezelf  niet precies genoeg uit. Maar ik heb ergens deze zin van 
Aristoteles genoteerd: ‘Als Herakleitos dat heeft gedacht, dan wil dat zeggen 
dat hij niet begrepen heeft wat hij wilde zeggen’. Prachtig!

(We staan nu voor een ander schilderij.)

Swennen: Dit schilderij heet Scrumble. De titel is afkomstig van een verfsoort 
die ‘oil scrumble’ heet. Het is grijze verf  die verkocht wordt in potten en 
normalerwijs gebruikt wordt om een houtstructuur te imiteren. Ze is daar 
heel geschikt voor omdat ze heel stevig is zonder dat ze te snel verstijft, 
zodat ze gemakkelijk bewerkt kan worden. Maar de naam van de verf  vind 
ik ook heel bijzonder. De ondergrond (‘fond’) van het schilderij werd in het 
halfduister geschilderd. Zo kon ik mijn bewegingen zien zonder me te laten 
beperken door de kleuren. Het was als dansen.

(In wat nu volgt gebruik ik als vertaling voor het Franse woord ‘fond’ het 
woord ‘fond’ in plaats van ‘ondergrond’ of  ‘achtergrond’, omdat die woorden 
een rangorde impliceren die in dit werk misplaatst is. Veelal gaat het om een 
schilderij dat is klaargemaakt om te ontsporen: het bestaat uit een aantal 
voorbereidende lagen en bewerkingen die echter geenszins ondergrond of  
op de achtergrond dienen te blijven.)

- In ‘Autoportrait en pirate’, een schilderij dat is gebaseerd op een tekening die je als kind 
hebt gemaakt, schemert de fond van het schilderij door op de plaats van de weerspiegelingen 
op het haar van de piraat. Hetzelfde gebeurde met de plooien in de jas van Kapitein Caras 
in een schilderij dat wordt afgebeeld op het kaft van het boek ‘Le Cow-boy’. 

Swennen: Ja, maar het is niet kapitein Caras het is kapitein Detzler. Het is de 
slechterik…
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(We bevinden ons voor een schilderij met de afbeelding van een tekening 
van een dame die een kruik draagt. Het tegengewicht van de dame op het 
schilderij wordt gevormd door een witte vlek.)

Swennen: Dit schilderij heet La cruche (De trut / De kruik). 

- Omdat het om een slecht getekende vrouwenfiguur gaat?

Swennen: Ja (lacht). Het schilderij is gebaseerd op een schilderij dat zich in de 
slaapkamer van mijn schoonmoeder bevond. Vroeger werden de slaapkamers 
van de kleine burgerlieden opgevrolijkt met schilderijen die een beetje olé olé 
waren. 

- De witte vlek is aangebracht met een brede behangerskwast. 

Swennen: Ja. Het is gesso. 

- Je brengt de voorbereidende laag van een schilderij (gesso) aan op de voorgrond om de 
tekening van de vrouw terug te dringen?

Swennen: Ja. 

- Gaat het ook om een gerecupereerd schilderij? Het vertoont dezelfde oneffenheden als 
‘TIM’. 

Swennen: Ja. Het was helemaal opgelapt. 

- En de zijkanten van het schilderij?

Swennen: Ik ben er nog over aan het piekeren. 

- Ik dacht dat je die altijd schilderde. 

Swennen: Neen. Ik denk dat de zijkanten van La cruche in orde zijn. Je kan zien 
wat er zich onder de bovenste lagen bevindt… Ik heb niks tegen schilders 
die de zijkanten van hun schilderijen onafgewerkt laten, maar dan moet het 
werkelijk om een beslissing gaan. Ik heb het vermoeden dat schilders die geen 
belang hechten aan de zijkant van hun schilderij in de overtuiging verkeren dat 
een schilderij alleen maar een voorkant heeft, dat er alleen maar een beeld is. 
 Een paar jaar geleden heb ik eens een soort les gegeven aan schilders die 
allemaal een opleiding als striptekenaar hadden gekregen. De rand van een 
schilderij is niet hetzelfde als het kadertje in een stripverhaal. De prentjes in 
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een stripverhaal worden omringd door een virtuele wereld. De arm van een 
personage gaat verder dan de rand van het prentje. Na enkele dagen zijn ze 
toch iets anders beginnen maken. Het waren niet langer afgesneden beeldjes 
binnen een groter beeld. 
 Het ideale voor mij zou zijn dat het hele universum vervat zit in het 
schilderij. Titiaan heeft dat gezegd: ‘Niets mag aan het doek ontsnappen’. 
 De schilder die mij dat heeft geleerd is Malcolm Morley. In zijn hyperre-
alistische schilderijen bedekt het beeld nooit het volledige oppervlak van het 
schilderij. Ik meen mij te herinneren dat het vaak omgeven is door een kader 
van witte verf. Zo kan je nooit zeggen dat het beeld samenvalt met het op-
pervlak van het schilderij. Het zijn geen projecties van een werkelijkheid die 
zich buiten het schilderij bevindt, het zijn portretten van beelden. Ik herinner 
mij een schilderij waarvoor hij op een tafeltje een harmonica-vormige reeks 
prentbriefkaarten had neergezet, die hij op hyperrealistische wijze schilderde, 
als een stilleven. Het gaat nooit om een loutere reproductie van een fragment 
van de werkelijkheid dat hij ergens zou hebben gezien. Hij hield er trouwens 
niet van beschouwd te worden als een voortrekker van het hyperrealisme. 
Maar het is nog ingewikkelder dan dat… Ik denk dat hij, Engelsman zijnde, 
ook een beetje pervers is…
 Dit schilderij heet Le congé annuel de H. T. Het is gebaseerd op een prent 
die ik ooit van jou heb gekregen en die ik schuin geprojecteerd heb om hem 
te verlengen en lichtjes te vervormen. De vuile aanblik van het schilderij is te 
wijten aan een white spirit-bad dat ik het heb doen ondergaan. Nadat ik het 
schilderij met olieverf  heb geschilderd, heb ik het twee dagen laten drogen. 
Daarna heb ik het een white spirit-bad gegeven, waardoor de bovenste laag 
is opgelost en zich over het schilderij heeft verspreid. De rode zweem van de 
fond is afkomstig van de gewassen figuren. 

- De behandeling van het beeld doet denken aan Malcolm Morley, omdat de rechte rand 
waarmee de afbeelding van de zon afgesneden is zich op tien centimeter van de rand van het 
doek bevindt. 

Swennen: Ja. De zon wordt afgesneden door een kader dat virtueel doorloopt 
over het oppervlak van het schilderij… Het zijn sympathieke kerels, neen? 

- De weerkaatsing van het licht wordt niet nagebootst door wit toe te voegen, maar door de 
fond onbedekt te laten, zoals in ‘Autoportrait en pirate’ en ‘Kapitein Detzler’. 

Swennen: Ja. 

- We vinden dezelfde vorm terug in het schilderij ‘Spook (Petit fantôme)’, maar anders 
gebruikt, om de ogen en de mond te suggereren. Daardoor lijkt het spookje echt transparant 
of  half  afwezig. 
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Swennen: Dat schilderij is gebaseerd op een rij uitgeknipte spookjes die ook 
uitgeknipte ogen en monden hadden. 

- De fond van het schilderij is prachtig. De zwarte krassen in het groen roepen een beeld van 
de nacht op, waardoor de verschijning van het spookje nog zwakker lijkt. 

Swennen: De fond is geschilderd met zilverwit dat ik heb gemengd met groene 
fluorescerende verf  uit een spuitbus. Ik hoop dat het groen niet teveel kracht 
zal verliezen. Daarna heb ik de fond bewerkt met dezelfde schuurborstel als 
ik heb gebruikt voor TIM. De borstel bevatte nog zwarte verf  die zich heeft 
afgezet op de fond van Spook. 

- Er zijn ook plekken waar wit doorschemert. 

Swennen: Ja, dat zijn de plekken waar ik er nog eens extra ben overgegaan 
met de schuurborstel. Zoals wanneer je een vlek van de vloer wil schuren: je 
gaat er nog eens extra hard tegenaan… Het blauw is kobaltgroen. Dat is een 
heel dure kleur. Zinkwit dekt niet goed. Het heeft een beetje hetzelfde effect 
als kalk, als het Spaans wit dat op etalageramen wordt aangebracht. Het is een 
melkachtige kleur. Ik wilde een beeld maken met weinig contrasten. Begrijp 
je? Opdat het werkelijk een spook zou worden. 
 Tegelijk heb ik ginds schilderij gemaakt, met dat mannetje. Ik wilde een 
schilderij maken met een beeld dat tot aan de rand kwam. 

- Alsof  het losgekomen is van het schilderij? Alsof  het naar beneden valt?

Swennen: Ja, als een beeld dat geplaatst is zonder enige bekommernis om de 
compositie. Men merke wel op dat het mannetje de rand van het schilderij 
enkel raakt met de tip van een voet. 

- Ik denk dat je hem tegelijk met het danseresje hebt geschilderd, want ze hebben een 
soortgelijk, onnauwkeurig silhouet. Ik vermoed dat het gaat om uitvergrotingen van kleine 
figuurtjes, waarvan de vorm gehoorzaamt aan andere wetten van de zichtbaarheid. 

Swennen: Dat klopt. Beide figuurtjes komen uit dezelfde doos. Het mannetje 
is oorspronkelijk even klein als het danseresje. 

- Waarin bestond het avontuur van het schilderij met het danseresje?

Swennen: Het is een mooie vorm, maar ik zou niet graag terechtkomen in de 
armen van zo’n danseres. Haar armen zijn slecht getekend. De behandeling 
van het beeld bestond in een poging het silhouet helemaal zwart te maken. 
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Om dat te kunnen, moest ik haar met één vinger stilhouden. Maar ze is 
ontsnapt en ik heb haar zo gelaten. 

- Je hebt een zus die danseres is. Heb je aan haar gedacht toen je dit schilderij maakte?

Swennen: Neen. Maar ik heb wel aan haar gedacht toen ik Scrumble heb 
gemaakt. Dat schilderen in het halfduister was een soort van dansen. 

- Ik stel die vraag, omdat ik weet dat je schilderijen vaak ontstaan uit anekdotes of  dingen 
die je hebt gelezen. De anekdote wordt niet opgevoerd als ‘inhoud’ van het doek, maar dient 
als vertrekpunt. Ik herinner mij bijvoorbeeld een schilderij waarop je naast het cijfer 51 een 
kolenemmer hebt afgebeeld. Je hebt mij vroeger eens verteld dat je moeder je omstreeks 1951 
soms opsloot in de kelder…

Swennen: Ja. Er bestaat ook een schilderij waarop je de deur van die kelder 
ziet. 

- Het werk met het mannetje met de Mexicaanse hoed?

Swennen: Ja. Het mannetje was afkomstig van een kindertekening die ik heb 
gevonden. Misschien een tekening van mijn dochter Julie… De deur lijkt op 
de twee deuren die je aantreft in Kuifje in Amerika. Kuifje wordt achtervolgd 
door bandieten en bevindt zich voor twee deuren waarboven bordjes hangen. 
Boven één deur hangt een bordje met het opschrift ‘kerker’ en boven de 
andere deur lezen we het opschrift ‘vergeetput’. Kuifje verwisselt de bordjes 
snel van plaats, de bandieten lopen de kerker in en zitten opgesloten. 

(We staan voor het schilderij met de leeuw.)

- Ik neem aan dat je het fortuinlijk vond dat het uiteinde van de staart van de leeuw zijn 
rug raakt?

Swennen: Ja. 

- Het is een onhandige tekening. 

Swennen: Ja. Hij komt uit dezelfde doos als het kantelende mannetje en het 
danseresje. 

- Je gebruikt beelden vaak omdat ze slecht zijn getekend. Ik herinner mij bijvoorbeeld 
de tekening van een schip die je op het raam van een restaurant had gezien. Een slechte 
tekening staat eigenlijk al op het punt een schilderij te worden. 
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Swennen: Ja. 

- Je hebt de leeuw ook geschilderd op een gerecupereerd doek dat bedekt is met papier. 

Swennen: Ja. Ik hou van de matte plekken op het schilderij. De white spirit is 
daar opgeslorpt door het papier. De matière doet een beetje denken aan vuil, 
aan dingen die onder de oppervlakte leven. 

- Het rood werd aangebracht met een spuitbus. 

Swennen: Ja. 

- Hier lezen we het woord ‘east’. Het lijkt op spiegelschrift, maar je hebt gewoon de letters 
omgedraaid. 

Swennen: Ja. 

- Het schilderij ‘West’ heb je gemaakt met een paletmes. 

Swennen: Ja. 

- Zoals de verflaag op de voorgrond van ‘Scrumble’?

Swennen: Ja… Het schilderij ontleent zijn kracht aan een autogene compositie. 
Waar de kleurstrepen elkaar kruisen wordt het schilderij lelijk. Er ontstaan 
knooppunten waar de verf  zich vermengt en vuil wordt. De zwakste plekken 
heb ik bedekt met grijs. Eigenlijk is hier het omgekeerde gebeurd als in het 
roze schilderij, dat ik het beste vind van deze tentoonstelling. In dat schilderij 
heb ik alle penseelstreken bedekt die zich als afzonderlijke streek van de 
achtergrond onderscheidden. Daar waar de streken tegen elkaar lagen heb ik 
niets meer bedekt. Op die manier ligt de keuze niet meer bij mij. 

- Het is een techniek die het mogelijk maakt ‘om het even’ wat te schilderen?

Swennen: Ja, het schilderij wordt gemaakt door wat ik moet bedekken en 
wat ik onbedekt moet laten. Het is een beetje zoals wanneer je een muur 
klaarmaakt om te schilderen: waar hij beschadigd is breng je plamuur aan. 

- Daarom heb je een paletmes gebruikt?

Swennen: Ja… Alle mislukte gedeeltes zijn bedekt. 

- En op het beslissende ogenblik speel je vals?
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Swennen: Natuurlijk. 

- Op ‘Autoportrait en pirate’ heb je enkele zwarte ‘bollen’ geschilderd die zich precies op de 
plaats van wieren in het hout bevinden. De logica van de drager breekt door het schilderij 
en vertaalt zich in elementen die voor het schilderij lijken te zweven. 

Swennen: Ja. Het werk is geschilderd op een plank die ik op straat heb 
gevonden. Het beeld is gebaseerd op een waterverfschilderij dat ik heb 
gemaakt toen ik tien was. Toen ik de zwarte ‘bollen’ schilderde dacht ik 
aan die silhouetten die militairen gebruiken voor hun schietoefeningen. Ik 
dacht vooral aan die menselijke figuren die plots opveren om de reflexen van 
soldaten te testen: ze lopen door een straat en ineens verschijnt de vijand die 
heel snel neergekogeld moet worden. De twee andere schilderijen zijn zonder 
voorbedachte rade deel gaan uitmaken van de triptiek. 

- Het waren fonds die je had voorbereid?

Swennen: Ja. Het waren schilderijen in opbouw die aan het wachten waren 
tot ik vaststelde dat ze de ideale afmetingen hadden om samengebracht te 
worden met Autoportrait. 

- Hun afmetingen speelden dezelfde beslissende rol als de plaats van de wieren in 
‘Autoportrait’?

Swennen: Ja. Ik vond die achtergronden ook een beetje te mooi om ze te 
bedekken. Ik zat er een beetje mee opgescheept. 

- De zwarte ‘bollen’ staan in relatie met de witte vlek die je over het gezicht van de piraat 
hebt geschilderd. 

Swennen: Ja. Ik wilde niet dat het personage het portret van iemand werd. 

- En als derde element is er het gevest: de gele halve maan die de hand lijkt te beschermen. 

Swennen: Ja. De gele vlek was de laatste toevoeging aan het schilderij. Het is 
de sleutel die het schilderij sluit. Als ik in een schilderij tot drie kan tellen is 
het geslaagd. Schilderijen waarin je tot twee telt zijn dood. 

- Het geel van de sabel wordt gebruikt zoals de rode en witte rechthoeken in het schilderij 
met de heraldische leeuw. 

Swennen: Ja. 
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- Je hebt die nodig om een ruimte van het schilderij te creëren in plaats van een reproductie 
van een werkelijke ruimte?

Swennen: Ja. De diepte in de renaissance is afkomstig uit het theater. Ucello 
schilderde theaterdecors. Als hij een rots schilderde, was dat een rots uit het 
theater. Een namaakrots. 

- Zoals Morley’s portretten van beelden?

Swennen: Ja… Uiteindelijk is zelfs het Toscaanse landschap opgebouwd als 
een toneeldecor. Misschien zijn de schilderijen van Ucello voortgekomen uit 
de namaakstructuur van het landschap…

- Als je vroeger Greenberg las, was dat niet omdat je vlakke schilderijen wilde maken?

Swennen: Neen. Ik las hem om zijn argumenten tegen de diepte te leren ken-
nen… Ik heb die veroordeling van de illusie en de diepte altijd betreurens-
waardig gevonden. Zelfs een onbeschilderd doek heeft al diepte. Het goede 
aan schilderkunst is juist dat je kan beslissen of  je die diepte al dan niet wil 
aanwenden. 

- Het enige schilderij in deze tentoonstelling dat niet gehoorzaamt aan deze praktijk is het 
schilderij met de bergen en de bizons. 

Swennen: Ja. Ik heb dat schilderij gemaakt om mijn vrouw Nan te bewijzen 
dat ik kan schilderen. Het beeld is afkomstig van een puzzel. Ik vind de bizons 
heel geslaagd. (Hij wijst naar de brede zijkant van het schilderij.) En hier heb 
je ook een mooi schilderij. 

- Als je het schilderij van opzij bekijkt, krijg je toch een extra abstract vlak.

Swennen: Ja. En tezelfdertijd krijg je een speldoos. Het schilderij is een 
illustratie van De Koonings slogan dat het schilderij moet loskomen van de 
muur. 

- Zonder de dikte van de drager zou je dit schilderij nooit hebben durven maken. 

Swennen: Misschien. Behalve dat het formaat van de kist exact overeenstemde 
met het formaat van de oorspronkelijke doos… Dat is ook een goeie reden… 
Sinds enkele jaren zijn schilderijen met een brede rand in de mode. Ze verkopen 
nu doeken met zo’n rand. Ze noemen dat doeken op zijn Amerikaans. 
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- Heb jij die vroeger nooit gebruikt?

Swennen: Neen, ik nam gewone doeken en timmerde daar latjes op. 

- Zelf  ineengeknutseld? Système D?

Swennen: Ja. Système D. 

Montagne de Miel, 21 januari 2007



David Sylvester: Gebeurt dat vaak, die transformatie van een beeld terwijl 
je een schilderij maakt?

Francis Bacon: Ja. Maar tegenwoordig hoop ik altijd dat het meer positief  
zal uitdraaien. Nu zou ik heel, heel specifieke objecten willen schilderen, die 
zouden gemaakt zijn van iets dat volstrekt irrationeel is als je je inbeeldt dat 
het een illustratie zou moeten zijn. Ik wil heel specifieke dingen maken zoals 
portretten, en het zullen portretten zijn van bestaande personen, maar als 
je ze zou analyseren zou je gewoon niet weten – of  het zou heel moeilijk te 
zien zijn – hoe het beeld is samengesteld. En daarom is het allemaal nogal 
vermoeiend, want eigenlijk gaat het om een volstrekt ontsporen.

Sylvester: In welke zin een ontsporen?

Bacon: In de zin dat ik niet weet hoe de vorm gemaakt kan worden. Onlangs 
schilderde ik bijvoorbeeld het hoofd van iemand en als je keek naar wat de 
oogkassen, de neus en de mond vormde, dan zag je dat het vormen waren die 
niets te maken hadden met ogen, neus of  mond; het was de verf  die bewoog 
van de ene contour naar de andere en zo een gelijkenis tot stand bracht met 
de persoon die ik probeerde te schilderen.

Francis Bacon. Interviewed by David Sylvester, Pantheon Books, 1975, p. 
11-12.
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DE GEHEIME THUISKOMST

OVER DE MAAKBAARHEID VAN EEN VERNIEUWEND ARTISTIEK OEUVRE 
EN OVER HET MODERNE KUNSTWERK ALS PROBEERSEL

HET OEUVRE ALS ZINGEVEND GEHEEL

In een recent beleidsdocument van een Vlaams museum voor hedendaagse 
kunst wordt de oeuvretentoonstelling of  overzichtstentoonstelling omschreven 
als passé. Als proeflezer van dit document heb ik daarbij opgemerkt dat 
tentoonstellingen waarin geïsoleerde, op zichzelf  staande kunstwerken met 
elkaar worden geconfronteerd ongetwijfeld zinvol zijn en nieuwe, boeiende 
verbanden kunnen zichtbaar maken, maar onmogelijk kunnen volstaan als 
instrument om het werk van hedendaagse kunstenaars te ontsluiten voor het 
publiek. 

Dit betekent niet dat de afzonderlijke werken van kunstenaars als Marcel 
Broodthaers, Joëlle Tuerlinckx of  Honoré ∂’0 geen stand kunnen houden als 
ze uit de context van het eigen oeuvre worden gelicht, maar wel dat een juist 
begrip of  aanvoelen van deze werken een overzicht van een groot deel van 
het oeuvre vergt. Het lijkt alsof  je dit over elk oeuvre kan zeggen, maar dat is 
niet zo. Je hoeft niet alle werken van Kafka te lezen om zijn specifieke poëzie 
te vatten. Hetzelfde geldt voor werken van kunstenaars als Panamarenko, 
Walter Swennen of  Fred Bervoets. 

Het oeuvre van Joëlle Tuerlinckx wordt pas leesbaar als je een groot aantal 
werken kent en begint te zien hoe dezelfde thema’s telkens nieuwe vormen 
krijgen. Een eenvoudig voorbeeld is het thema tijd en de cirkelvormige 
uitsnede. Joëlle Tuerlinckx maakt tijdsculpturen. Toen een curator haar in 
1996 voorstelde samen met een ander kunstenaar een grote, ronde zaal en een 
omliggende gang te delen in Salzburg, stelde de kunstenaar voor de ruimte 
niet fysiek in twee te delen, maar temporeel. Ze besloten dat er zowel een 
vernissage en een finissage zouden zijn en dat de kunstenaars halverwege de 
tentoonstelling van plaats zouden verwisselen. Tuerlinckx zou als eerste de 
gang benutten als tentoonstellingsruimte en nadien de ronde zaal. 

Voor een tentoonstelling in het Museum Dhondt-Dhaenens in 1999 maakte 
ze voor het eerst een catalogus waarin een beeld werd opgeroepen van een 
tentoonstelling. Op het ogenblik van de vernissage was deze tentoonstelling 
echter al weer opgeruimd, zodat de catalogus van meet af  aan louter een 



128

herinnering aan een verdwenen gebeurtenis vormde (zoals vrijwel altijd het 
geval is met klassieke catalogi na de tentoonstelling). Wat we in het museum 
te zien kregen was eveneens een herinnering aan een tentoonstelling: op 
de muren stond nauwelijks zichtbaar geschreven welke werken er hadden 
gehangen. Andere muren werden ‘doorstreept’ met glimmende of  witte 
lijnen. In de tuin werden met een dun, in de wind flitsend en voortdurend 
gedeeltelijk verdwijnend lint – als een stippellijn van licht – bouwplaatsen 
afgebakend, die wezen op grootse bouwplannen. Tegelijk werd in toonkasten 
en via een geluidsband de geschiedenis van het Museum Dhondt-Dhaenens 
uit de doeken gedaan. Verder toonde Tuerlinckx bestaande boeken waaraan 
ze eigen ‘catalogus-bladzijden’ had toegevoegd. Verleden, heden en toekomst 
werden vermengd. Her en der gaven transparante, plexi maatstokken 
verdwenen of  komende voorwerpen aan. Het was alsof  de hele, bijna 
wezenloze tentoonstelling als een kalkpapier met glimmende strepen over 
de oppervlakte van het museum en de omliggende tuin werd gelegd en 
gepast. Zo speelde deze tentoonstelling zich af  als een onwezenlijke, bijna 
ongrijpbare speling van het licht, een trilling in de tijd, een rimpeling tussen 
verleden en toekomst. 

In die tijd maakte ze ook Aardappelen van de tentoonstelling: wanneer ze werd 
uitgenodigd voor een tentoonstelling koos ze een aardappel uit waarvan de 
veranderende vorm de duur van het project aangaf. 

Op een dag besefte Tuerlinckx dat een uitgestorte hoop bloem die ze in haar 
atelier op een kast had laten liggen, door alle bezoekers werd bepoteld, alsof  
ze ertoe werden aangezet zich ervan te vergewissen of  het wel degelijk om 
bloem ging. Dit leidde tot de sculptuur Tas de farine, die bestaat uit een bepaalde 
hoeveelheid bloem die door de kunstenaar met de handen voorzichtig wordt 
opgeduwd tot een geometrische vorm en vervolgens door de opeenvolgende 
bezoekers wordt verstoord. De steeds wisselende vorm van de sculptuur 
vertelt haar eigen geschiedenis. 

Ik zou meer werken van deze kunstenaar kunnen opsommen die te maken 
hebben met het sculpturaal vatten of  aanraken van de tijd, maar in deze context 
is dat niet nodig. Het enige wat ik wilde doen was u voor een bepaalde sculptuur 
van Joëlle Tuerlinckx plaatsen en u de kans geven méér te zien dan wat zichtbaar 
is. De sculptuur in kwestie heeft de vorm van twee roze geschilderde, houten 
schijven met een doorsnede van ongeveer één meter. Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling A Stretch Museum Scale 1:1 in het Bonnefantenmuseum (2001) 
stonden beide schijven een beetje schuin tegen de muur, elkaar in het midden 
overlappend. Oorspronkelijk waren deze schijven echter de bladen van twee 
tafeltjes die tijdens de tentoonstelling This Book Like a Book in het S.M.A.K. 
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(2000) gebruikt waren om boeken op tentoon te stellen. Toen de tafelbladen 
na een slordig transport beschadigd bleken, besloot Tuerlinckx een van beide 
bladen bij elke nieuwe tentoonstelling opnieuw te schilderen en het andere 
blad nooit te herstellen. Het telkens herstelde blad zal voortdurend dikker 
worden en er altijd nieuw uitzien, terwijl het nooit herstelde blad alle sporen 
van het verleden zal dragen. Het steeds toenemende verschil tussen beide 
bladen zal de geschiedenis van de sculptuur zichtbaar of  meetbaar maken. 

Samengevat kunnen we stellen dat kunstenaars als Joëlle Tuerlinckx 
kunstwerken maken die een groot deel van hun betekenis en emotionele werking 
ontlenen aan het feit dat ze deel uitmaken van de steeds voortschrijdende en 
onafgebroken wisselende vormgeving van een beperkt aantal thema’s. Hun 
wezen is vorm. Hun esthetische, kunsthistorische, poëtische én politieke 
radicaliteit valt samen met hun zowel minimale als voortdurend veranderende 
vorm. Dit wordt alleen zichtbaar als je vertrouwd bent met een groot deel van 
het œuvre of  met het ‘kijkbeeld’ van de kunstenaar in kwestie. 

HET KIJKBEELD

Het ‘kijkbeeld’ van een kunstenaar is het raster waar de werkelijkheid zich 
naar voegt wanneer de kunstenaar haar waarneemt. Het is een visueel 
ritme, dat vaak stamt uit de jeugd van de kunstenaar (of  uit traumatische 
ervaringen), dat vorm krijgt door een volgehouden omgang met de dingen 
en dat je telkens weer aantreft in de afzonderlijke werken. Zo is het belang 
van de tijd in het werk van Tuerlinckx vermoedelijk te wijten aan het feit dat 
ze als jonge volwassene een ernstige ziekte heeft overleefd. Tegelijk hangt 
haar aandacht voor het ogenschijnlijk bijkomstige en het ‘overschot’ samen 
met een radicaal, impliciet, feministisch of  humanistisch engagement, dat tot 
uitdrukking komt in het afgedwongen respect voor het geringste voorwerp, 
zonder het te monumentaliseren of  op sokkels te plaatsen. 

Bij Panamarenko neemt dit kijkbeeld de vorm aan van uitgeblutste volumes 
die gevormd worden door stijve lappendekens, die hij als een solderende 
naaister aan elkaar klinkt. 

Het werk van Michel François betrapt de grens tussen de private en de 
publieke ruimte. Pas in 1996 ging hij zich realiseren dat er een verband was 
met een lange gevangenisstraf  die hij als jongeman heeft uitgezeten. 

Het werk van Luc Deleu en vertrekt vanuit een fascinatie voor schaalverschui-
vingen en een voorliefde voor berekende en voorspelbare schijnchaos. 
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Bij Luc Tuymans zien we hoe voor hem opdringerige of  bedreigende beelden, 
voorwerpen en personen teruggedrongen worden in een onvaste schemering, 
waar ze voor altijd veroordeeld worden tot een bestaan als bevroren, maar 
onstabiel (opdoemend of  verdwijnend) beeld. 

De werken van Guillaume Bijl getuigen van een vergroot bewustzijn voor de 
facticiteit en de contingentie van de decors die ons omringen. 

De werken van Ann Veronica Janssens vertrekken vanuit een verstoorde, 
vertraagde waarneming van de werkelijkheid, die toegankelijk gemaakt wordt 
door middel van sculpturale voorstellen die de toeschouwer confronteren 
met de onmerkbare, maar feitelijke discontinuïteit van het beeld dat we op 
onze omgeving projecteren. 

Het oeuvre van Walter Swennen vertrekt vanuit een wantrouwen jegens het 
woord en het beeld, die samen ontmand worden, of  vreugdevol verknoopt, in 
de pneumatische ruimte van het schilderij. Het schilderij is geen reproductie 
van een vooraf  bedacht beeld, maar een textuur die de maker heeft verrast. 

Het werk van Damien De Lepeleire is een nooit aflatend zoeken naar nieuwe 
vormen die zich aanvankelijk altijd ophouden aan de rand van het voor ons 
‘esthetisch’ of  ‘artistiek’ aanvaardbare en dan geleidelijk hun delicate poëzie 
prijsgeven. 

DE MAAKBAARHEID VAN EEN VERNIEUWEND OEUVRE

Nu we hebben betoogd dat er werkelijk zoiets bestaat als een oeuvre in 
de betekenis van een zingevend geheel, is het tijd geworden om vragen te 
stellen bij de maakbaarheid van een vernieuwend oeuvre. Ik ben namelijk 
van oordeel dat ‘echte’ kunstenaars (die nieuwe dingen zichtbaar, voelbaar 
of  denkbaar maken of  oude dingen zichtbaar, voelbaar of  denkbaar maken 
op een nieuwe manier) niet in staat zijn een oeuvre te ontwerpen, te sturen 
of  als bereikbaar doel of  ‘project’ voorop te stellen. Natuurlijk ken ik de 
voorbeelden van kunstenaars als Wagner, Proust of  Zola die op een bepaald 
ogenblik een omvangrijk ‘oeuvre’ voor ogen hadden en nadien jaren nodig 
hebben gehad om het uit te voeren. In dat geval gaat het echter maar om 
één werk, dat op een uitvoerige manier gestalte geeft aan één idee. Wat ik 
bedoel is precies dat kunstenaars als Marcel Broodthaers, Ann Veronica 
Janssens of  Joëlle Tuerlinckx onmogelijk op een dag hun gehele oeuvre 
kunnen overzien en nadien vormgeven. De verwantschap met de wetenschap 
ligt voor de hand. Het is heel moeilijk nieuwe dingen te ontdekken op basis 
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van oude kennis. Kuhn schreef  dat de overgang tussen twee paradigma’s 
meestal gebeurt tijdens de slaap van de wetenschapper. Ik denk dat hij gelijk 
heeft. Toch betekent de zogenaamde ‘toevalligheid’ van tal van belangrijke 
wetenschappelijke ontdekkingen niet dat ze zomaar uit de lucht komen 
vallen, maar wel dat ze niet gestuurd konden worden. De wetenschappers in 
kwestie hebben meestal zo lang naar een oplossing gezocht, dat ze ‘klaar’ zijn 
om de oplossing te vinden in een ander domein. Ze hebben een ‘kijkbeeld’ 
ontwikkeld dat ineens toepasbaar blijkt op een ‘verkeerd’ onderwerp en zo 
een onverhoopt praktisch resultaat oplevert. Allicht vindt zo’n gebeurtenis 
plaats omdat ze hun kijkbeeld uiteindelijk op alles gaan ‘toepassen’, omdat 
het is vergroeid met hun manier van waarnemen. Iets gelijksoortigs gebeurt 
in de hedendaagse kunst. 

Het ‘kijkbeeld’ vormt de brug tussen het oude en het nieuwe. Het is een soort 
van raster dat een structuur geeft aan de waarneming van de wetenschapper 
of  de kunstenaar, waardoor nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden. 
(Kunstenaars, wetenschappers en sommige historische figuren zijn niet 
vooruit op hun tijd, ze zijn de enigen die werkelijk in het heden leven. De 
anderen kijken naar de werkelijkheid met een verouderde bril.)

Graag zou ik hier wijzen op een mooi essay van Bart Verschaffel, dat vertrekt 
van het werk Jeugd van Ernest Claes, waarin Verschaffel een verschil opmerkt 
tussen het dienende werk thuis, dat gericht is op het levensonderhoud, en 
een soort van uitgevonden, zelf  opgelegd werk, dat je verricht in de stad. Het 
dienende werk geschiedt in een geborgen wereld, die door sommigen echter 
als verstikkend en beperkend wordt ervaren. Het zelf  opgelegde werk ademt 
vrijheid, maar wordt gedreven door angst. 

In een relaas over haar kortstondige huwelijk met Marcel Duchamp vertelt 
Lydie Fischer Sarazin-Levassor dat Duchamp haar erop wees dat vrijwel 
alle handelingen oncreatief  waren: ‘Tu sais, dans la vie, il y a deux secteurs 
d‘action; l’un consacré à l’entretien, l’autre à la création. (…) Presque tout ce 
qu’on fait machinalement et quotidiennement n’est que fonction d’entretien.’

In de roman Minnehandel van Stijn Streuvels trof  ik gelijksoortige beelden 
aan: 

Dag in, dag uit had hij geleefd in de kalme rust van het keerende 
werk in den gezapigen gang van de dagen op eigen hof  met eigen 
volk waar de zaken hun zelfden draai gaan zonder voorvallen 
of  gebeurtenissen die door zijn wil moesten geleid worden. 
(…) ‘s Anderendaags liep hij weer in zijn gewone werk. (…) Er 
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gebeurde niets meer tenzij ‘t gewone werk en ‘t leven liep lijk 
de wolken in de lucht zonder dat er iemand opkeek of  dacht 
aan minninge of  meisjes, of  lust of  genot. De drukke bezigheid 
sloot alle mijmering weg en heel ‘t verledene van den winter was 
voorbij en lag als een vergeten ding in de verte, een oude droom 
die gespeeld had in een andere wereld als een historie uit een 
boek van den zolder; ‘t was als een afgesprokene uitspanning, 
een zotternije die men uitgevonden had omdat er niets anders 
te doen viel in den wintertijd. Nu was men weer beraden en 
menselijk geworden. 

In deze roman krijgen sommige personages de raad zich te schikken naar 
Gods wil. Het stellen van afwijkende daden wordt zondig genoemd. Dergelijke 
terechtwijzing van ongebruikelijke, hoogmoedige initiatieven vormt een 
van de hoofdthema’s van Kafkas werk. Telkens hebben we te maken met 
personages die proberen te ontstijgen aan het noodzakelijke en de grenzen 
van het mogelijke aftasten, terwijl de mensen in hun omgeving hun dat 
afraden. Voor Kafka zijn kunstenaars dwalende ballingen die, aldus Blanchot, 
alleen kunnen overleven door te volharden in de dwaling. 

Allicht is het niet toevallig dat veel kunstenaars ballingen of  kinderen van 
migranten zijn (Gainsbourg, Andy Warhol, Bob Dylan). Andere kunstenaars 
zijn door hun opvoeding of  geaardheid ballingen binnen hun eigen 
gemeenschap (Baudelaire, Flaubert, Walt Whitman, Rimbaud, Proust, Gerard 
Reve).

‘Over de continuïteit van de Milesische naar de Atheense cultuurperiode kan 
geen twijfel bestaan,’ schrijft de classicus Cuypers. ‘Maar dan is het merkwaardig, 
dat de Europese cultuur haar eersten bloei heeft gehad op Aziatischen bodem! 
Merkwaardig, maar niet bevreemdend. Want in tegenstelling met raszuiverheid 
of  ethnologische isolering, die vaak culturele stagnatie of  steriliteit verwekt, 
brengt bloedvermenging veelal nieuwe impulsen en kan een ontmoeting van 
verschillende culturen zeer bevruchtend werken. De grote Thales was van 
gemengd Grieks-Phoenische nationaliteit en Herodotus was zonder twijfel 
– de namen zijner familieleden wijzen het uit – ten dele van Carischen 
bloede.’

De idee van de maakbaarheid van een oeuvre hangt samen met het onbewuste 
vertrouwen dat het oeuvre van een kunstenaar zal fungeren als een tweede 
thuis. De bakens van het oude leven worden voorbijgestreefd (Duchamp 
dumpt zijn jonge vrouw als een stuk afval) en het oeuvre van de kunstenaar 
belooft een nieuwe wereld van vrijheid en creativiteit. 



 133

In werkelijkheid verloopt de ontwikkeling van een oeuvre echter op een 
onoverzichtelijke manier. Voortdurend worden kunstenaars geconfronteerd 
met dingen die ze zelf  hebben voortgebracht, maar die ze niet herkennen 
als deel uitmakend van hun eigen oeuvre. Pas na een tijd, na het nemen van 
een bepaalde afstand en na het peilen van de reacties van anderen, gaan ze 
zien hoe het werk een eigen plaats verovert in het oeuvre. De kunstenaar 
kan dit proces niet sturen. Het ontstaan van het nieuwe wordt voorbereid en 
nagestreefd, maar het is niet beheersbaar. In die zin kan een kunstenaar geen 
oeuvre maken. Hij of  zij kan het wel tot stand zien komen en de afzonderlijke 
delen ervan verwelkomen en met elkaar kennis laten maken. Maar het enige 
instrument dat hij of  zij heeft om een vernieuwend oeuvre contouren te 
bezorgen is de selectie. De kunstenaar moet open staan voor dingen die hij 
of  zij niet begrijpt en bereid zijn het nieuwe voorwerp of  de nieuwe toon een 
plaats te gunnen in ‘het vagevuur’, zoals Walter Swennen het noemt: een soort 
van niemandsland waarin het werk, dat zich niet laat vatten, de tijd krijgt om 
zichtbaar te worden zonder dat het wordt afgesloten met een oude betekenis. 
(Daarom hebben veel grote kunstwerken een open, niet definitieve betekenis 
en zijn ze leesbaar voor opeenvolgende generaties van bewonderaars.)

DE GEHEIME TERUGKEER NAAR HET OUDE

‘De mensen hebben geen verleden meer, alleen nog een toekomst, en zo zijn 
ze veel armer. De band is gebroken met het oude,’ schrijft Ernest Claes. 

Een dieper liggende verklaring voor het onmaakbare van een vernieuwend 
oeuvre berust hierin dat de zucht naar het nieuwe eigenlijk verhult dat de 
kunstenaar op zoek is naar het oude, dat hij zodanig probeert vorm te geven 
dat hij het niet herkent. Soms gebeurt dit heel bewust, zoals in het oeuvre 
van Panamarenko, die weet dat hij eigenlijk sculpturen maakt zoals Picasso, 
Henry Moore of  Rik Poot. Soms komt dit bewustzijn slechts gaandeweg tot 
stand, zoals in het oeuvre van Luc Tuymans. Het werk is pas geslaagd als het 
oude gevonden wordt (als een onverwachte vrucht), maar omdat het oude 
niet bewust wordt nagestreefd, moet het werk mislukken of  ontsporen om 
te slagen. 

Elk geslaagd kunstwerk maakt het oude op een nieuwe manier aanwezig. Dat 
spreekt vanzelf, omdat de kunstenaar werkt met materiaal uit het verleden: 
jeugdherinneringen, ‘geziene dingen’, zoals Panamarenko het noemt, een 
bepaalde ervaring met landschappen, sociale, familiale en opvoedkundige 
gebruiken, aangeleerde ambachten en vroege, sterke esthetische ervaringen 
(Tuymans die in Boedapest werk ziet van El Greco, Andy Warhol die Truman 
Capote leest, Panamarenko die Henri Miller ontdekt, Marcel Broodthaers 
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die als journalist en fotograaf  het Nouveau Réalisme leert kennen). Nieuwe 
indrukken, contacten en ervaringen verrijken het werk en lijken de kunstenaar 
de mogelijkheid te geven een nieuw thuis te creëren, maar eigenlijk beweegt 
hij zich in een spiraal en keert hij telkens terug naar de bron. Het geslaagde 
kunstwerk (ik gebruik deze tautologie omwille van de helderheid) wekt bij de 
toeschouwer het gevoel op van een thuiskomst. We komen thuis op een plek 
die we ons niet bewust herinneren. De schoonheidservaring of  ontroering 
gaat gepaard met een gevoel van vertrouwdheid. 

Nietzsches beeld van de apollinische voorhang krijgt zo een tastbare 
betekenis. In de beslotenheid van de geborgen wereld lijkt de dood voor 
sommigen onontkoombaar, zodat ze dromen van een zelf  ineen geknutselde 
onsterfelijkheid. Maar zoals het doodsbesef  pas ontstaat door het woord, is 
elk kunstwerk een ongewild vieren van de dood. De moderne kunstenaar 
streeft niet naar het nieuwe of  naar volledig inzicht, maar wenst te spreken 
over het oude en de nacht, in beelden die dit verhullen, maar tegelijk voelbaar 
maken. 

Ten slotte kunnen we ons afvragen waarom we dan niet gewoon thuisblijven. 
We herinneren ons dat Nietzsche het ontstaan van de tragedie verklaarde 
vanuit de kracht van de Grieken, die de nacht in de ogen durfden te kijken. 
De noodlottige afloop van elke hoogmoedige, individuele daad wordt 
gevierd als iets onontkoombaars en ligt ingebed in een artistiek gebeuren 
dat langzaam de vorm aanneemt van een ritueel. Het nutteloze avontuur van 
de opstandige enkeling en de moderne kunstenaar wordt beschreven in dit 
ritueel, dat eigenlijk de basis vormt voor de beschutting die geboden wordt 
door de traditionele gemeenschap. 

HET MODERNE KUNSTWERK ALS PROBEERSEL

Hoewel ik bovenstaande paragrafen (en de oorspronkelijke lezing) gewijd heb 
aan de onmaakbaarheid van een vernieuwend oeuvre, bij wijze van antwoord 
op het essay Mon lieu commun van Bart Verschaffel, had ik dit essay niet binnen 
handbereik tijdens het schrijven. Toen ik het vanochtend eindelijk kon 
herlezen, merkte ik dat er al een noodzakelijke ‘mislukking’ van het moderne 
oeuvre wordt beschreven in de prachtige openingszin:

Zoals we weten dat we een kind geweest zijn en ons ook zonder 
herinneringen door dat kindgewesensein getekend weten, 
zoals we nooit helemaal volwassen worden omdat we een kind 
meedragen, dat we naar binnen verbannen hebben, zo is de 
wereld modern. 
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Verschaffel vervolgt:

De wereld is niet altijd, niet van bij het begin modern geweest, 
maar is modern geworden, en precies daardoor is het moderne 
altijd getekend door ‘vroeger’. 

Al lijken we allebei hetzelfde te zeggen, het gaat om iets verschillends. Voor Bart 
Verschaffel betekent dit dat het moderne kunstwerk per definitie iets ‘onafs’ 
moet hebben. Hij denkt daarbij aan het oeuvre van mensen als Nietzsche, 
Kafka, Benjamin, Musil, Blanchot, Duchamp, Giacometti en Rothko, dat 
volgens hem altijd de structuur heeft ‘van probeersels of  van ruïnes’, en ‘bijna 
openlijk op het besef  daarvan gericht’ is. Voor ik ben gaan samenwerken 
met kunstenaars en mij uitsluitend baseerde op academische, vooral op de 
literatuur gebaseerde kennis, was ik dezelfde overtuiging toegedaan. Nu niet 
meer.

‘Precies doordat ze mislukken, en daardoor tegelijk zichzelf  én de 
onmogelijkheid van het “werk” tonen,’ schrijft Verschaffel, ‘kwetsen kunst 
en architectuur het heden, en schrijven ze het “vroeger” opnieuw in.’ Deze 
overtuiging koppelt hij aan een andere, die ik evenmin kan onderschrijven: 
‘Een tekst, een gebouw, een beeld maken zelden verschil in de wereld en de 
tijd. Ze vinden slechts oneigenlijk hun plaats in de wereld: als koopwaar of  als 
cultuurbezit, als trofee, als historisch document.’ De enige hoop die Verschaffel 
voor het kunstwerk reserveert is dat ‘die vereenzaamde, onvolledige werken, 
die niets oplossen en die structureel onbewoonbaar zijn, toch de ruimte 
scheppen voor een “mogelijke gemeenschap”’:

Het werk, terwijl en wellicht doordat het mislukt, creëert de 
mogelijkheid van een uitgestelde en indirecte ontmoeting. (…) 
De omgang met de werken laat sporen en indrukken na, die voor 
anderen, later, een boodschap en een groet worden. 

Het essay van Verschaffel is het mooiste voorbeeld van deze gedachte. 
Als residu van een aantal leeservaringen, heeft het mij naar de weergaloze 
bladzijden geleid waarop Ernest Claes beschrijft hoe hij als blinde jongen 
luisterde naar zijn vertellende vader. Deze bladzijden hebben mij ontroerd. 
Wanneer de jongen bang wordt door de spookachtige verhalen, vraagt hij of  
zijn vader wel naar hem kijkt en als zijn angst onverdraaglijk wordt, vraagt hij 
of  zijn vader hem even wil aanraken. 

Wat mij in deze pagina’s ontroert is het beeld dat wordt opgeroepen van 
onze wens gezien en aangeraakt te worden door onze ouders. Een kind dat 
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niet wordt waargenomen of  aangeraakt bestaat niet. Kinderen zijn machines 
gemaakt om de aandacht van hun ouders op zich te vestigen, omdat ze in 
oude tijden van die aandacht afhankelijk waren om te overleven. Wie in haar 
dagboek leest hoe de immer doorwerkende Virginia Woolf  een eredoctoraat 
afwijst, maar tegelijk van streek is door elke (ogenschijnlijk) negatieve kritiek 
op haar werk, beseft hoe ze blijft hunkeren naar vaderlijke goedkeuring. 

Een mooie omkering van de kinderlijke behoefte waargenomen te worden door 
de ouders vinden we aan het slot van De Avonden van de vierentwintigjarige 
Gerard Reve, waarin die, alvorens zijn ouders te verlaten, God aanroept zorg 
voor hen te dragen:

‘Eeuwige, enige, almachtige, onze God,’ zei hij zacht, ‘vestig uw 
blik op mijn ouders. Zie hen in hun nood. Wend uw blik niet 
af.’

En de roman eindigt met de zinnen:

‘Het is gezien,’ mompelde hij, ‘het is niet onopgemerkt gebleven’. 
Hij strekte zich uit en viel in een diepe slaap.

Ik begrijp natuurlijk hoe het werk van Giacometti, Rothko, Kafka of  Nietzsche 
vanuit literair of  academisch oogpunt als probeersels beschouwd kan worden, 
maar liever wend ik hier, bij wijze van oefening, onbegrip voor. 

Het werk van Giacometti is gaaf, herkenbaar en ontroerend. Hetzelfde geldt 
voor het werk van Kafka, Nietzsche en Rothko. Allen zijn ze erin geslaagd 
gestalte te geven aan een beeld, levensgevoel of  gedachte die voordien niet 
bestond en die vandaag nog altijd helder en leesbaar is. Kafka heeft gestalte 
gegeven aan de logica van onze dromen, een monument opgericht voor de 
onkenbaarheid van de wereld en de kunst, een krachtige stijl gecreëerd op basis 
van een sober woordgebruik met veel woordherhalingen, een persoonlijke 
universum gecreëerd terwijl hij als persoon afwezig blijft, etc. 

De eindeloze interpretaties van de brief  van de burgemeester in Het slot, de 
kapelaans exegese van de parabel van de wachtende man voor de Wet in 
Het proces of  de evocatie van de onvatbaarheid van Josefines gezang, zijn 
prachtige beelden voor een wereld die altijd buiten ons bereik lijkt te blijven. 
Voor mij zijn deze beelden geen probeersels of  ruïnes en worden ze niet 
verzwakt door de onvoltooide toestand van Kafkas oeuvre. We zouden de 
zaken ook kunnen omkeren en vaststellen dat het grootste deel van Kafkas 
oeuvre, ondanks het feit dat het onafgewerkt is gebleven, toch meesleept, 
ontroert en aan het denken zet. 
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Zou Bouvard et Pécuchet moderner zijn dan Madame Bovary omdat de Diction-
naire des idées reçues onvoltooid is gebleven? Zou de (vrijwel voltooide) Recherche 
minder modern zijn dan een of  andere torso? Zouden de vroege versies van 
Les Fleurs du Mal moderner zijn geweest dan de laatste? Het werk van Nietzsche 
is weliswaar ‘fragmentarisch’ gebleven, maar deze structuur lijkt alleen maar 
op die van een ruïne of  probeersel als je blijft dromen van een alomvattend, 
Hegeliaans systeem. Het zogenaamd fragmentarische van de moderne kunst 
krijgt alleen de betekenis van een ‘mislukking’ tegen de achtergrond van 
de grote verhalen van de 19de eeuw. Waarom zouden de fragmenten van 
Herakleitos meer op probeersels lijken dan om het even welke kosmogonie?

Nietzsche beschrijft een van God beroofde wereld, maar vindt een nieuwe 
richting in een gesprek met boven de tijd uitstijgende vrienden en vijanden, 
het liefhebben van zijn noodlot, de eeuwige terugkeer en een bespiegelend 
en creatief  bestaan dat ten dienste staat van de aarde en het leven. De werken 
van Beckett en Kafka beschrijven een ontheemde, onthoofde, richtingloze 
wereld, maar zelf  verschijnen ze als lichtende bakens.

Het begrip ‘anti-vorm’, dat gebruikt wordt om het werk te omschrijven van 
(bijvoorbeeld dadaïstische) kunstenaars die zich schijnbaar tegen bestaande 
esthetische of  maatschappelijke normen verzetten, is onbruikbaar. Een ‘anti-
vorm’ is ook een vorm. Ter vergelijking zou ik hier willen wijzen op een 
passage in Herfsttij der Middeleeuwen over de aanvankelijke veroordeling van 
de polyfonie: ‘Dionysius was een dergenen, die de invoering der moderne, 
meerstemmige muziek in de kerk afkeurden. Het breken der stem (fractio 
vocis), spreekt hij een oudere na, schijnt het teken ener gebroken ziel; het is 
te vergelijken met gefriseerde haren bij een man of  geplisseerde klederen bij 
een vrouw, louter ijdelheid.’

Elke vorm kan gevoelens of  gedachten oproepen. De vorm wordt een beeld 
onder de blik van de toeschouwer. De wereld van Virginia Woolf  is geen wereld 
waarin de onmacht van de idee beleden wordt, het is een wereld waarin het 
beeld gevierd wordt: ‘Wat me van deze laatste fase bijblijft,’ schrijft ze in haar 
Literair Dagboek na de voltooiing van To the Lighthouse, ‘is de ongedwongenheid 
en durf  waarmee mijn verbeelding alle beelden en symbolen die ik in petto 
had heeft opgenomen, gebruikt en weer laten vallen. Ik weet zeker dat dat de 
juiste manier is om ze te gebruiken – niet binnen afgebakende stukken zoals 
ik aanvankelijk heb geprobeerd, niet in samenhang, maar louter als beelden, 
niet uitgewerkt; alleen aangegeven. Ik hoop dat ik zo het geluid van de zee en 
de vogels, dageraad en tuin er onderbewust toch in heb weten te houden en 
dat ze ondergronds hun uitwerking zullen hebben.’
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Kunstenaars creëren vormen of  beelden die dingen in onszelf  en rondom 
ons zichtbaar of  voelbaar maken. Wetenschappers, dichters en sommige 
spirituele leiders doen hetzelfde. Ik ben ervan overtuigd dat deze omgang 
met beelden wèl een invloed op de geschiedenis heeft. Zonder deze omgang 
is er zelfs geen geschiedenis mogelijk. 

Ter illustratie, maar ook omwille van het plezier dat dit mij bezorgt, zou ik 
willen verwijzen naar enkele mooie zinnen van Oliver Sacks, die ik gisteren 
heb aangetroffen in een boekje over een reis naar Mexico. Sacks maakt deze 
reis met enkele liefhebbers van varens, die daarnaast ook oog hebben voor 
vogels, mineralen, enzovoort. Een van de dingen die hij opmerkt is dat hij 
geen kleine vogels kan onderscheiden:

J. D. en Nancy blijven steeds maar vogels ontdekken – ze moeten 
op een uur tijd meer dan twintig soorten hebben herkend – en er 
kreten van bewondering bij slaken. Ik kijk en zie helemaal niets. 
Of  liever gezegd, ik zie wat haviken en wat gieren, verder niets, 
en het kleine grut waar ze zo enthousiast over doen ontgaat me 
volledig. Het ligt aan mijn ogen, zeg ik verontschuldigend, het ligt 
aan mijn slechte gezichtsscherpte. Maar met mijn gezichtsscherpte 
is niets aan de hand – het zijn de hersenen die in gebreke blijven. 
Het oog moet geschoold, geoefend worden; een vogelaarsoog, 
een geologenoog of  een varenkennersoog ontwikkel je (zoals 
ikzelf  een ‘klinisch’ oog heb). 

Na enkele dagen beseft Sacks dat hij omringd wordt door koppels die 
elkaar op een boeiende manier aanvullen, en hij maakt een wel erg vreemde 
opmerking:

Hoewel Scott in de eerste plaats plantensystematicus is en Carol 
in de eerste plaats plantenfotograaf, weten ze allebei erg veel over 
de economische toepassingen en natuurlijke historie van planten. 
Het is heerlijk te zien hoe hun beider elan en belangstelling elkaar 
aanvullen. Ik heb iets speciaals met zulke botanische stellen, die 
zowel echtgenoten als werkpartners zijn; in mijn ogen zijn ze veel 
romantischer dan medische echtparen zoals mijn ouders. 

En op de volgende bladzijde schrijft hij:

Zelf  ben ik hier de enige alleenstaande, maar ik ben al mijn leven 
lang alleen, een eenling. Toch geeft ook dat hier helemaal niets. 
Ik voel heel sterk dat ik lid van de groep ben, er op mijn plaats 
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ben, en voel groepsgenegenheid – een gevoel dat in mijn leven 
uiterst zeldzaam is en misschien ten dele verantwoordelijk is voor 
een vreemd ‘symptoom’ dat ik heb gehad, een merkwaardig, 
moeilijk te diagnosticeren gevoel de laatste paar dagen, dat ik 
aanvankelijk aan de hoogte weet. Het was, besefte ik ineens, een 
gevoel van vreugde, een gevoel dat mij zo vreemd is dat ik het 
maar langzaam herkende. Er zijn vele oorzaken voor die vreugde, 
vermoed ik – de planten, de ruïnes, de bewoners van Oaxaca –, 
maar het besef  van deze heerlijke gemeenschappelijkheid, van 
me thuis voelen, is er zeker een van. 

Bart Verschaffel ontwaart in het moderne kunstwerk een hoop of  geloof  in 
een ‘mogelijke gemeenschap’, maar meent dat een kunstwerk ‘zelden verschil 
maakt in de wereld en de tijd’. Ik denk dat hij op die manier de ‘grootse 
bladzijden’ van Claes onderschat. Sacks waant zich ver weg van zijn ouders, 
maar vindt ze toch terug, zij het in een romantische vermomming. Wie Claes’ 
beschrijving van de bange, luisterende, blinde zoon leest, komt thuis. En deze 
thuiskomst wordt mogelijk gemaakt door een nieuwe vorm of  een nieuw 
beeld (de blinde zoon). Van deze stof  zijn onze dromen gemaakt, maar ook 
onze werkelijkheid. Althans, dat wil ik geloven. 

Montagne de Miel, 9 juli 2007
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OVER GATEN EN BULTEN

EEN GESPREK MET ERWIN WURM

De Oostenrijkse kunstenaar Erwin Wurm (1954) is het meest bekend omwille van zijn 
‘One Minute Sculptures’ (waarbij toeschouwers aan de hand van een voorwerp en/of  
instructie zelf  een sculptuur kunnen samenstellen of  zijn) en zijn opgezwollen voorwerpen 
zoals huizen of  auto’s. In het Leuvense Stuk wordt momenteel een soort van podium 
gebouwd waarop de toeschouwers instructies voor ‘One Minute Sculptures’ zullen vinden. 
In de galerie van Xavier Hufkens zien we een mooie tentoonstelling met foto’s en sculpturen: 
een aantal bolle vormen die aangekleed werden met gebreide, wollen kledingstukken, twee 
glanzende sculpturen van hoofdloze mannenfiguren met bulten onder hun kleren, een 
realistisch aangeklede pop met een ‘anger bump’ die doet denken aan een erectie en een 
fonteintje in de tuin, waarbij het water opspuit uit een opgestoken middelvinger die zich aan 
het uiteinde van een schijnbaar afgerukte arm bevindt. 

Vooraleer aan te vangen met de weergave van het gesprek, zou ik u iets 
willen vertellen over een andere kunstenaar. Enkele jaren geleden vertrouwde 
Panamarenko mij een droom toe die hem had verontrust, al wist hij niet 
waarom. In die droom probeerde hij heel voorzichtig platte kiwi’s op te 
blazen. Hij moest dit voorzichtig doen, omdat het eigenlijk landmijnen waren 
die elk ogenblik konden ontploffen (zoals een bepaald soort van booby-trap 
die op een blad leek en door de Amerikanen in het oerwoud in Vietnam 
werd gebruikt). Omstreeks diezelfde tijd vertelde Panamarenko mij bijna 
verontwaardigd, maar tegelijk heel verbaasd, dat er mensen waren die zijn 
ballonnen en vliegtuigen onderliggende seksuele betekenissen toeschreven. 
Die toegevoegde betekenissen zijn best grappig, maar gaan vaak voorbij 
aan de simpele omstandigheid dat je moeilijk sculpturen kan maken als je 
geen dingen mag vervormen door ze holler, boller, dunner, platter, langer 
of  korter maken. Een betekenis-speurder zal opmerken dat een kiwi behalve 
een vruchtensoort ook een vogel kan zijn. Victor Sjklovski zou opmerken dat 
Oedipus zijn vader moest doden en met zijn moeder moest slapen omdat je 
moeilijk een verhaal kan schrijven over personages die elkaar niet kennen. De 
choreograaf  Stefan Dreher zou opmerken dat alles in het leven een kwestie 
is van uitzetting en inkrimping. Onze ademhaling, het boenen van een vloer 
of  de bewegingen van eb en vloed hebben geen seksuele betekenis, ze zijn 
gewoon niet mogelijk zonder beweging. 

Aan dit alles dacht ik terwijl ik met Erwin Wurm naar zijn sculpturen keek. 
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- In een perstekst staat te lezen dat je ‘voorwerpen bevrijdt uit hun alledaagse context en 
nieuwe betekenissen geeft’. Alsof  die voorwerpen voordien gevangen zaten. En alsof  je iets 
‘een betekenis kan geven’. Ik kan weinig aanvangen met het begrip ‘betekenis’. Ik probeer 
naar de vorm te kijken. 

Erwin Wurm: De betekenis van wat ik doe ontgaat mij juist. Je werk ziet er 
altijd anders uit dan je had verwacht. 

- Je werk kan zichzelf  alleen maar vernieuwen als het ontspoort, als het ontsnapt aan je 
bedoelingen, aan alles wat je al weet of  kan voorspellen. 

Wurm: Waar het om gaat is de verandering die zichtbaar wordt in de 
opeenvolging van je verschillende werken. Je hebt een idee en dat probeer 
je te volgen, niet te sturen. Gerhard Richter zei eens: ‘Mijn werk is slimmer 
dan ik’. Hij heeft gelijk. Het is zoals wanneer je een oude hartsvriendin 
opnieuw ontmoet: ze lijkt nooit op de persoon die je kende. Eerst waren er 
de opgezwollen huizen en auto’s. Dan de gesmolten huizen. En daaruit zijn 
de aardappelen voortgekomen. 

- Zijn de ‘Mind Bubbles’ (de ‘tekstballonnen’, die eruitzien als aangeklede aardappelen) 
ontstaan uit de grote zwevende aardappel, of  omgekeerd?

Wurm: Eerst was er de zwevende aardappel. 

- Hoe heb je die gemaakt?

Wurm: Eerst hebben we gewerkt met piepschuim en daarna met polyester, 
maar het was aartsmoeilijk. Tot iemand mij aanraadde gewoon echte 
aardappelen te scannen. (lacht) Het was alsof  er een nieuwe werkelijkheid 
voor mij openging. 

- Al was je probleem dan nog niet opgelost. Want hoe vind je een aardappel die op een 
aardappel lijkt?

Wurm: Precies! (Lacht.) Eerst had ik aardappelen in een warenhuis gekocht, 
maar ze waren onbruikbaar. Ze leken allemaal op kiezelstenen. Dan heb ik 
een markt gevonden waar je aardappelen kon kopen die rechtstreeks van bij 
de boer kwamen. Die zagen er beter uit. Ik heb er tientallen één voor één 
bekeken en bij elke kraam heb ik er één of  twee gekocht… Ik vind het fijn 
dat de aardappelen, zodra je ze hebt aangekleed, iets menselijks krijgen. Ze 
krijgen iets antropomorfs, terwijl ze eigenlijk amorf  zijn. (Streelt de wol.) Het 
is ook heel fijne wol. Je mag mijn sculpturen aanraken. De galeriehouders 
vinden het niet fijn als ik dat zeg, maar het is zo. (Glijdt met zijn hand onder 
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de wollen bekleding.) Ik hou er ook van dat je er een beetje door kan kijken. 
Zelf  durf  ik geen doorzichtige kleren te dragen en als ik andere mensen zie 
met doorzichtige kleren voel ik mij beschaamd voor hen. Ik voel mij ook 
beschaamd tegenover deze aardappel. 

- Wist je dat Le Corbusier ook ‘aardappelen’ heeft ontworpen?

Wurm: Neen. 

- Hij was op zoek naar vormen voor vensters of  openingen in muren die op geen enkele 
andere vorm of  constructie leken. Zo kwam hij tot een kinderlijke contour die hij ‘de 
aardappel’ noemde. 

Wurm: Dat is precies wat mij in die vorm aantrekt: het onbepaalde… Toen 
ik nog studeerde kreeg ik eens de opdracht vijf  voorwerpen zodanig in een 
ruimte te plaatsen dat het leek alsof  ze daar toevallig waren neergezet. Heel 
moeilijk. Ik slaagde er maar niet in ze op een neutrale manier te plaatsen. Ik 
heb zelfs geprobeerd ze over mijn schouder te gooien, maar dat lukte ook 
niet… Waarom vertel ik dit eigenlijk?

- Omdat een aardappel geen bepaalde vorm heeft, terwijl je hem wel kan herkennen. De 
vorm heeft iets toevalligs en tegelijk noodzakelijks. 

Wurm: Dat bedoel ik ook met de ontmoeting tussen een antropomorfe en 
amorfe verschijning. Je legt een nieuw verband tussen twee systemen. In het 
geval van de opgezwollen auto gaat het om een technisch en een biologisch 
systeem… Dat doet mij denken aan een prachtige zin van Lichtenberg: ‘Hoe 
fortuinlijk,’ schrijft hij ergens, ‘dat een kat twee gaten in haar vacht heeft op 
de plek waar haar ogen zitten’. (Lacht.)

- Beeldhouwen is gaten maken, of  bulten. Veel meer mogelijkheden zijn er niet. 

Wurm: (Lacht.) Inderdaad. Sinds ik gestopt ben met schilderen ben ik 
voortdurend bezig met de vraag wat beeldhouwen is of  zou kunnen zijn. In 
1982 of  1983 perste ik twee bollen olieverf  in mijn handen samen tot een 
nieuwe vorm. Daar is alles mee begonnen. 

- Hoe zag de vorm eruit?

Wurm: Als een soort van sneeuwbal. Een samengedrukte vorm. Een ‘Knödel’: 
iets dat een vorm heeft die zich niet opdringt als iets definitiefs. 

- Zoals de woede-builen of  nijd-builen (Envy or Anger Bumps)?
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Wurm: Die beelden zijn driedimensionale voorstellingen van een 
psychologische toestand, maar de builen zijn natuurlijk ook een goede reden 
om in mijn sculpturen terug te keren naar het lichaam… Ik ben blij dat de 
beelden de omgeving weerspiegelen, zodat de toeschouwer zichzelf  er op een 
vervormde manier in kan herkennen. 

- Heb jij ook de indruk dat je weliswaar onafgebroken op zoek bent naar nieuwe vormen, 
maar telkens terugkeert naar het oude, dat natuurlijk niet echt meer dat oude is, zodat je 
werk zich ontwikkelt in een spiraalbeweging?

Wurm: Ja, maar je hebt het nooit in de gaten terwijl je ermee bezig bent. 
Onlangs beleefde ik een van de vreemdste sculpturale avonturen die mij ooit 
overkomen zijn. Ik was al langer geboeid door de handeling van het rechtop 
staan, toen ik op het idee kwam een van mijn assistenten te vragen van 
zonsopgang tot zonsondergang rechtop te staan in een Oostenrijks landschap. 
Om hem heel lang te kunnen laten staan heb ik hem laten hypnotiseren. Het 
resultaat was onvoorstelbaar. Hoe langer hij bleef  staan, hoe holler zijn buik 
werd, waarschijnlijk door de pijn. 

- Wat jou boeit in vormen is dat ze onstabieler blijken dan ze lijken te zijn, bijvoorbeeld als 
je een autobus of  een pick-up truck krombuigt of  een auto laat opzwellen. 

Wurm: Ja. 

- Zou het kunnen dat je de werkelijkheid als minder stabiel ervaart dan de meeste andere 
mensen?

Wurm: Ik denk van wel… Ik heb dit nog niet vaak verteld, maar twaalf  jaar 
geleden heb ik tijdens hetzelfde jaar mijn ouders verloren en heeft mijn vrouw 
mij verlaten en onze kinderen meegenomen. Het was alsof  de werkelijkheid 
vanonder mijn voeten getrokken werd. De hele wereld was onstabiel geworden. 
Een jaar lang heb ik niets aangeraakt. Toen kwam ik op het idee van de One 
Minute Sculptures en ben ik opnieuw beginnen werken. 

- Vergankelijke sculpturen die een aanleiding vormen voor een nieuwe, zij het vluchtige 
vorm van menselijk contact?

Wurm: Zo zou je het zeker kunnen bekijken. 

- Naast gezwollen huizen heb je ook smeltende huizen gemaakt. Ik herinner mij een 
sculptuur die de vorm heeft van een bruine boterham waarop een huis van boter gedeeltelijk 
uitgesmeerd wordt. 
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Wurm: Ja, toen ik klein was zei mijn moeder altijd dat ik veel flink beboterde 
boterhammen moest eten, omdat ik dan sterk zou worden en later huizen zou 
kunnen bouwen. 

- Ze had gelijk. Het zijn alleen een beetje vreemde huizen. 

Wurm: Ja, waarschijnlijk had ze een ander soort huis in gedachten. (Lacht.)

Montagne de Miel, 12 september 2007
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VAN OUDE SPOKEN 
EN DINGEN DIE NIET VOORBIJGAAN

VADEMECUM VOOR EEN PRACHTIGE TENTOONSTELLING VAN LUC TUYMANS

De tentoonstelling heet ‘Les Revenants’. Letterlijk betekent dit woord zoiets als ‘de 
spoken’, maar ooit werd de term gebruikt om de Jezuïetenorde te omschrijven. Het motief  
(het verhaal, het concept) van deze tentoonstelling is dan ook de macht van deze orde en de 
manier waarop de katholieke kerk, als machtsapparaat, beelden gebruikt heeft om haar 
macht te bestendigen en uit te breiden. Het thema van de tentoonstelling is een logische 
voortzetting van het thema van heel Tuymans’ werk: de kracht van het beeld en de strijd 
met machtige beelden. Tuymans is geen strovuur: iemand die veel furore maakt met een dun 
ideetje dat fel, heet en lawaaierig opflakkert en even snel weer dooft. Hij is als een broeierige 
lavastroom, die verborgen in de diepte langzaam, maar onafgebroken inwerkt op traag 
verschuivende aardplaten. 

In januari van dit jaar was ik in het Newyorkse Museum of  Modern Art waar 
ik tot mijn grote vreugde Tuymans’ portret van Condoleezza Rice aantrof, 
net naast een zaal waarin de volledige Baader-Meinhof  reeks van Richter 
tentoongesteld werd. Een prachtig museum, met prachtige opstellingen van 
prachtige werken. En daar hing het door Tuymans geschilderde portret van 
de Amerikaane minister van buitenlandse zaken, terwijl dit land in staat van 
oorlog is! Een tour de force! Een wapenfeit dat mij goesting geeft om verder 
te werken. 

Het mooie aan dit portret is niet alleen de mogelijk pacifistische, politieke 
betekenis ervan, maar ook dat het tegelijk een eerbetoon is aan een 
machtige vrouw van Afro-Amerikaanse afkomst. De kracht van Tuymans’ 
werk heeft immers te maken met een telkens terugkerende, ‘inhoudelijke’ 
dubbelzinnigheid of  rijkdom, die bovendien een weerslag krijgt in een vorm 
die juist door middel van een zeer grote precisie en economie tot een heldere 
schildertechnische formulering van een onvast beeld komt. 

De inhoudelijke dubbelzinnigheid krijgt in deze tentoonstelling gestalte door 
zowel te verwijzen naar de kwaliteiten en uitzonderlijke verwezenlijkingen van 
de Jezuïetenorde, als naar de verregaande en vaak nefaste en ondemocratische, 
politieke, morele, pedagogische en esthetische invloed van deze machtige 
club. 

In de geïllustreerde weekbladen kan u meer lezen over de redenen voor de 
keuze van dit motief. Hier zou ik willen spreken over de manier waarop de 
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zogezegde inhoud van deze schilderijen vorm krijgt (door middel van kleur, 
verftoets, compositie, afwezigheid van ‘modelé’, enzovoort) en aan ons 
verschijnt als in de verschillende facetten van een pauselijke manchetknoop. 
In het grootste schilderij, dat Rome heet, herkennen we het interieur van de 
Sint-Pietersbasiliek tijdens de inzegening tot kardinaal van aartsbisschop 
Daneels. Daneels bevindt zich rechts onderaan, tussen de andere kandidaten, 
die worden aangegeven met enkele bleke toetsen. Weinige ogenblikken later 
zullen de verse kardinalen knielen. Het asymmetrisch gekaderde beeld, met de 
twee, kronkelende zuilen rechts op de voorgrond, en de duizenden gelovigen 
in de diepte, roept een doeltreffend beeld op van de reusachtige architectuur 
van de basiliek. Ineens krijgen de enorme beelden in de nissen hun ware 
proporties terug. De kerk verschijnt als een imposant, intelligent theater, 
dat een machtige club heeft mee tot stand gebracht en in stand gehouden, 
verborgen en geprofileerd. De zuilen zijn overdreven amorf  benaderd, 
waardoor hun theatrale kronkelingen versterkt worden, maar ook uit elkaar 
lijken te vallen, als waren ze van rook gemaakt. De toetsen zijn schijnbaar 
grof  neergezet, met haren die uiteengeweken zijn. Tussen de toetsen is de 
witte achtergrond te zien met hier en daar markeringen in potlood. (Voor 
Tuymans aan een doek begint, beschilderd hij het met witte verf.) Het doek 
is snel gemaakt. Het is krachtig en efficiënt. Het toont de macht van het 
beeld als iets lepreus, iets voddigs, iets bederfelijks dat tegelijk toverachtig 
kan zijn. De basis van het werk was een zelfgemaakte print, waarin bepaalde 
kleuren samengedrukt werden, zodat het koloriet doet denken aan illustraties 
in oude schoolboeken. De werkelijkheid heeft iets van een uiteenfezelend 
bordpapieren theater of  een dwarreling van lichtvlekjes. In die zin doet het 
werk veel denken aan het schilderij Versailles waarop je de achterzijde van 
het kasteel van Fontainebleau ziet, als een oude, gekleurde prentbriefkaart. 
‘Waarom de achterzijde?’ vraag ik. ‘Omdat de voorzijde te clichématig zou 
overkomen,’ antwoordt Tuymans, ‘en ook omdat de fontein iets toevoegt 
aan het theatrale, protserige, maar tegelijk bijna huiselijke, kleinburgerlijke 
van het beeld.’ Wat ons treft in het schilderij is dat de fontein meteen onze 
aandacht lijkt te trekken, als schijnbare kern van het schilderij, terwijl niet echt 
een poging gedaan wordt de fontein zelf, de ruimtelijkheid van het vallende 
water of  het parelende licht weer te geven. Integendeel. Onze blik schampt 
af  op deze bleke, blinde vlek en ontmoet daarboven de fata morgana van het 
kasteel, waarvan het bijna transparante beeld uiteenvalt in duizenden korte, 
smalle verftoetsen. Ik vertel Tuymans hoe ik bewonder dat hij het ‘floue’ van 
Richter naar waarde heeft kunnen schatten, maar uiteindelijk heeft vervangen 
door een eigen vorm: naast elkaar geplaatste toetsen, die in dit schilderij 
een effect oproepen dat ik het best kan vergelijken met de bleek omrande 
bloemen die ik tijdens mijn jeugd tijdens de turnles wel eens zag verschijnen 
op de benen van sommige schooljongens. 
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 ‘Richter veegt schilderijen uit,’ vertelt Tuymans, met een vegende 
armbeweging. ‘Ik schilder nat in nat.’ 
 ‘Je schildert op de pas aangebrachte, witte ondergrond?’ 
 ‘Ja.’
Elders beschreef  ik al hoe Tuymans voorwerpen oproept door enkel 
schaduwlijnen te schilderen, maar daarbij zelfs die schaduwlijnen uiteen laat 
vallen in dwars aangebrachte, korte penseelstreekjes. 
  ‘Gebruik je daarvoor dunne penselen?’ vraag ik hem. 
 ‘Neen, ik gebruik altijd dezelfde penselen,’ vertelt hij. Hij toont mij een 
emmertje waarin zich een vijftigtal identieke, twee centimeter brede penselen 
bevinden. 
 ‘Wat voor penselen zijn dat?’ vraag ik. 
 ‘Gewoon synthetische rommelpenselen,’ antwoordt hij, ‘met duur materiaal 
kan ik niet werken.’ 
 ‘Die kleine toetsen breng je dan aan door je penselen in de lengterichting 
te gebruiken, op de hoekjes?’ vraag ik. 
 ‘Ja, ik geef  van die kapjes,’ zegt hij. 

‘Ik schilder op een klassieke manier,’ vertelt hij, ‘eerst de lichte tonen en 
dan steeds donkerder. Langzaam verdonker ik het beeld op de plekken die 
daarna het meest aandacht zullen krijgen, zoals de haren van het meisje in The 
Exorcist. 
 ‘Het beeld van het kasteel lijkt te trillen als in hete lucht,’ zeg ik. 
 ‘Ja, het is de bedoeling te komen tot een beeld dat niet versteent of  dood 
valt. Dat kan je ook goed zien in het schilderij The Valley, dat is gebaseerd 
op een oude film over een Amerikaans stadje waarin blonde, blauwogige 
jongetjes geboren worden die kwaadaardige, buitenaardse wezens blijken te 
zijn. In deze context zien we natuurlijk gewoon een scholier. Om het beeld 
minder grafisch en statisch te maken heb ik op het einde de iets groener gele 
partijen aangebracht op de rand van de schaduwpartijen, bijvoorbeeld op 
de linkerkoon en op de neus, waardoor je de rand van de lichtergele vlakken 
herformuleert en het vlak een grovere dimensie geeft. Bij mij gaat het niet om 
de vluchtlijnen, maar om het definiëren van iets door middel van kleur.’ 
 ‘Zoals bij Cézanne, Velásquez en El Greco?’ 
 ‘Ja, aanvankelijk kende ik El Greco alleen maar uit boeken en vond ik 
hem heel maniëristisch. Maar toen ik op mijn achttiende – in Boedapest of  
all places – voor het eerst werken van hem fysiek ontmoette – het waren 
portretten van heiligen –, zag ik dat die beelden bijna uit elkaar vielen en 
een deconstructief  element vertoonden. Ondanks de mystiek was de 
kleurtemperatuur extreem koel doorgevoerd. Daarbij kwam dat ik mij die 
schilderijen, zodra ik het gebouw had verlaten, niet tonaal of  kleurmatig kon 
herinneren. Mijn ontmoeting met deze schilderijen van El Greco heeft mij 
duidelijk gemaakt wat een beeld of  een schilderij zou kunnen betekenen.’
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Een andere beeldproblematiek die aanwezig is in deze tentoonstelling is een 
soort van aanval op Rubens. 
 ‘Rubens was de Cecil B. DeMille van zijn tijd,’ vertelt Tuymans. ‘Al zijn 
schilderijen zijn concentrisch, ze proberen een alsmaar doorgaande, filmische 
beweging in één beeld te creëren. Dat ergert mij in zijn werk. Vandaar ook 
de asymmetrische blik op de Sint-Pietersbasiliek in Rome of  het schilderij 
op basis van een afbeelding van een kerk in een boek (The Book), waarin de 
enige illusie van volume of  diepte wordt opgeroepen door de schuin lopende 
vouw in het midden. En ten slotte dat schilderij op basis van een beeld van 
een kerk waarin de architectuur wordt afgewisseld met trompe-l’oeil. Wat mij 
interesseert is het statische beeld, dat toch wankelt. In The Book krijgt de vouw 
in het boek een pendant in de verticale, bijna fluo-paarse nepschaduw aan de 
rechterzijde. In The Deal, het schilderij waarop je de Paus vrede ziet sluiten 
met de generaal van de Jezuïeten, heb je dat effect vooral in het gewaad van 
de paus, dat geschilderd is met cerelium blauw en daarop witte, met geel 
gemengde kraplak, waardoor je een soort van ruimte creëert, maar tegelijk dat 
plankachtige krijgt.’ 
 ‘Waaruit de manchetknoop van de paus opdoemt als een openbarstende 
scheur, als de opborrelende werkelijkheid van het schilderij dat geboren 
wordt? Jij hebt iets met knopen en knoopsgaten?’ 
 ‘Ja, en ook met brillen. Door een bril krijg je een kleurverschil dat 
gemakkelijk te schilderen is, het beeld wordt direct geformuleerd. Het zijn 
de momenten waaraan alles ophangt en die tegelijk alles onzeker maken. 
Zoals je bij Velásquez nooit weet of  je te maken hebt met een contour, een 
schaduw of  een denkbeeldige lijn… Ik hou meer van Jan Van Eyck dan van 
de schilders uit de renaissance met hun ‘modelé’ en hun sfumato. Een Van 
Eyck kan je uitvergroten tot op het formaat van een muur: het beeld blijft 
scherp. Velásquez komt daar dichtbij. Een quasi minimalistische, geweldige 
economie, die toch in diepte resulteert, eerder dan in platheid, zonder een 
perspectivische ruimte te suggereren.’ 
 ‘Vandaar ook The Book, en je schilderij op basis van het deksel van een 
Japans, gelakt doosje’? 
 ‘Ja, The Book toont een beeld dat je veel trager waarneemt en dat wordt 
platgeslagen door de vouw. Daardoor zie je beter dat die Jezuïeten werkten 
en werken met theaters en façades.’
 ‘Het schilderij The Exorcist is gebaseerd op de scène van de duivelsuitdrijving 
in de gelijknamige film?’ 
 ‘Ja, de priester, die wordt gespeeld door Max von Sydow, is ook een 
Jezuïet.’ 

Tuymans schildert altijd op los doek. Pas als de schilderijen af  zijn, worden 
ze op een chassis gespannen. Ik sta temidden van verschillende, nog niet 
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opgespannen schilderijen. Naast het afgewerkte beeld bevinden zich op elk 
doek kleurvlekken. Ik maak enkele foto’s van deze vlekken naast The Exorcist. 
Het valt mij op hoeveel zuivere kleuren hier te zien zijn, bijvoorbeeld rood, 
die je in het doek amper terugvindt. Ik vermoed dat deze vlekken de ijken zijn 
op basis waarvan Tuymans de waarden bepaalt.
 ‘Ja, in dit schilderij heb ik veel moeite gehad met de kleuren,’ vertelt hij. 
‘Het was moeilijk om de waarden juist te krijgen, om te bepalen hoe ver de 
contrasten konden gaan, hoe ik het floue kon scherpzetten en hoe ik al die 
kleuren in elkaar kon schilderen en in hun gelaagdheid toch die lichtgevende 
kracht te geven’ 
 ‘De waarden zijn de relatieve gradaties van alle kleuren in vergelijking met 
de toon van het zwaartepunt van het schilderij?’ 
 ‘Ja. In dit geval was dat het haar van het meisje. Maar omdat ik van licht naar 
donker werk, moet ik alle tonen voortdurend aanpassen naarmate die haardos 
uit het niets opdoemt. In dit schilderij was dat niet makkelijk. Bijvoorbeeld 
deze groene lijn was heel belangrijk.’ Hij toont mij een flinterdunne, bijna 
glanzende, smaragdgroene lijn die eruitziet als de uiterste kring van een vlek. 
‘Een amper zichtbare temporisering van de ruimte van het schilderij.’

Ten slotte zijn er nog twee schilderijen waarover ik hier niets heb verteld. 
Het eerste toont het wassen zegel van Loyola, de stichter van de Orde der 
Jezuïeten. 
 ‘Bij dit schilderij begrijp ik het minst waarom je het hebt geschilderd,’ zeg 
ik. ‘Tenzij je er heel veel plezier aan hebt beleefd.’ 
 ‘Ja, ik hield wel van het vettige van de was,’ antwoordt Tuymans, ‘en het 
beeld van bloed dat erdoor wordt opgeroepen.’

Links van dit schilderij hangt The Pledge, een werk waarop twee mensen 
met witte gewaden zich ter aarde werpen. ‘Dat zijn aanhangers van de 
charismatische beweging,’ vertelt hij. ‘Het beeld heeft iets amorfs, vooral door 
de veel te grote voeten.’

Dan zie ik dat dit werk bijna een tweelingbroer is van het beroemde werk 
met de twee ganzen, dat Tuymans baseerde op een schilderij dat zich in zijn 
kinderkamer bevond. Eén van deze ganzen had een groot, eivormig, zwart 
oog, waarvan hij als kind dacht dat het hem op een dag zou kunnen opslokken. 
Hier is dit oog uitgedijd tot een donkere, amorfe vlek die een paar schoenen 
moet voorstellen. De kunstenaar heeft nog eens hetzelfde schilderij gemaakt, 
allicht zonder het te beseffen. De oude spoken zijn nog steeds present. 

Montagne de Miel, 17 april 2007
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DE VEZELS VAN MIJN DROOMWERELD

OVER HET WERK VAN DAMIEN DE LEPELEIRE

Van alle kunstenaars die ik heb ontmoet maakt Damien De Lepeleire het 
werk dat mij het meest raakt. Het werk van andere kunstenaars raakt mij 
ook, maar niet op dezelfde, intieme manier. In de altijd voortgaande wisseling 
van de vormen, de voortgaande twijfel, de ongewilde, maar doorgedreven 
onhandigheid, de schaamte, de schroom, het zoeken naar openheid en 
generositeit, de sensualiteit, herken ik de vezels van mijn eigen verwarde, 
onvatbare droomwereld. Elke nieuwe reeks verrast mij, telkens gaat het om 
een nieuwe thuiskomst. 

Misschien heeft dit te maken met het feit dat ik deze man en zijn werk al 
lang ken. Ik denk dat veel mensen zich nauwer verwant voelen met het werk 
van een kunstenaar die ze persoonlijk kennen. Als bevoorrechte getuigen 
van het ontstaan van dit werk voelen ze het beter aan, een beetje zoals je in 
de kinderen van je vrienden karaktertrekken en andere ontroerende tics van 
hun ouders meent te herkennen. Anderzijds raak je juist bevriend met een 
kunstenaar omdat je je aangetrokken voelt tot de persoon en het werk. Ik heb 
veel kunstenaars ontmoet, maar weinigen zijn echte vrienden geworden. 

Damien De Lepeleire is de eerste kunstenaar naar wie ik urenlang heb gekeken 
terwijl hij aan het werk was. Hoe hij in 1985 doorzichtige acryl mengde met 
zand en blaren. Doeken opspande. Reproducties van bewonderde schilderijen 
op de muur prikte. Eén stoel voor mij probeerde netjes te houden. Sponzen 
ging kopen. Broccolisoep maakte. (‘De aardappel is de ziel van de soep,’ zei 
hij.)

Voor mij is het werk van Damien De Lepeleire een opeenvolging van 
vormexperimenten die uit elkaar voortkomen. Het werken met dunne 
olielaagjes die werden aangebracht met sponzen ten tijde van Anywhere out of  
the world leidde tot de prachtige, olieachtige, schijnbaar gepatineerde matière 
van de Portretten, met hun warme tonen en tot de grote, bordeauxrode en 
Isabellawitte kleurvlakken van Die Familie. De verstilde, organisch lijkende 
abstractie van Anywhere out of  the world leidde tot de roerloze portretten van 
eenzame, geïsoleerde figuren, en later tot de drukkende, hopeloze toon 
van Die Familie. De kleurvlakken van Die Familie, met hun grote tweedeling, 
leidden tot de schilderijen met twee complementaire kleuren, maar ook tot 
de grappige abstractie van Le public. De humor en de vrijheid van Le public en 
de rest van de Football-tentoonstelling, op hun beurt, hebben geleid tot de 
categorieke openheid van de aquarellen van Trop beau pour être vrai, de Cover 
Versions en Portraits of  Killers. 
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De Lepeleire is het soort van kunstenaar dat weigert zich te schikken in een 
gevonden of  veroverd comfort. Zodra een vorm zich als vanzelfsprekend 
voordoet of  voorspelbaar wordt, wordt ze tot het uiterste gedreven en 
verstoord. Er wordt niet gezocht naar bevalligheid, maar naar een vorm 
die iets zegt over zoeken naar vormen. Het makkelijkste voorbeeld zijn de 
aquarellen van diamanten, die door hun onmogelijke doel op een grappige 
manier meer vertellen over afbeeldingen, reproducties en schilderen, maar 
uiteindelijk ook over het nastreven van onmogelijke doelen. Het is alles een 
vrolijk vieren van de hopeloosheid, of  een hoopvol trachten naar vormen van 
plezier die buiten ons bereik lijken te liggen. 

In dit opzicht lijkt het werk van Damien De Lepeleire erg veel op de sculpturen 
van Michel François, die door hun vorm iets vertellen over wat het betekent 
sculpturen te maken. 

Pop art, maar ook op art. Kleur en vorm. Gevoel. Een mens die maakt. 

Wat De Lepeleire ook maakt, voor mij spreekt er poëzie uit. (The Ballad of) 
John Brown van Bob Dylan. Minnie and Moskovitz van Cassavetes. Amarcord van 
Fellini. Querelle van Fassbinder. Martha van Fassbinder. Warhol, Koons, Mike 
Kelly, Edward Hopper. Iceberg Slim, Mahfoez, Primo Levi, Oliver Sacks, 
Nanni Moretti, Abbas Kiarostami, de gebroeders Dardenne, Robert Ryman, 
Bach, Giotto, Gerard Reve. 

Maar waarin bestaat die poëzie? Misschien kan je De Lepeleire het best 
vergelijken met Manet. De schilder en kunstcriticus Jacques-Emile Blanche, 
die Manet heeft gekend, vertelt hoe de man hunkerde naar erkenning vanwege 
het publiek, maar vooral vanwege de hoge burgerij waartoe hij behoorde. Met 
elk schilderij dat Manet maakte voor het Salon hoopte hij de eerste prijs te 
winnen. Maar elke keer veroorzaakte hij een schandaal. Het schandaal kwam 
er ondanks hemzelf. 

Er bestaat geen krommer schilderij dan Le déjeuner sur l’herbe. De dame op 
de achtergrond is te groot afgebeeld. De personages baden in een artificieel 
licht. Enzovoort. Aan deze anomalieën ontleent het schilderij waarschijnlijk 
zijn blijvende kracht. Het beeld laat zich niet vatten. Het blijft ons ontglippen. 
We raken er niet klaar mee. 

Blanche beschrijft hoezeer Manet begaan was met de factuur van zijn 
schilderijen: de gebruikte verf, de kleuren. Voor Blanche was Manet de laatste 
schilder die nog echt kon schilderen, die een prachtig schilderij probeerde 
te maken zonder kleuren naast elkaar te gebruiken die elkaar materieel 
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zouden kunnen aantasten. Felle kleuren, maar niet onorthodox naast elkaar 
aangebracht. Kleuren die niet grauw werden na enkele jaren, maar steeds 
krachtiger leken te worden omdat ze niet verouderden. 

Le déjeuner sur l’herbe heeft iets incongruents. Het is een ‘schilderij’. Het 
schilderij ontstaat door de incongruentie van het beeld. Niet alleen daardoor, 
maar ook daardoor. We zien hetzelfde in de Kruisafneming van Rogier van 
der Weyden. In de incongruentie van het beeld ontstaat de poëzie, het 
onherleidbare, de droom. Een vorm van visueel nadenken over het irreële 
van onze werkelijkheidservaring, waarbij God zich onophoudelijk toont en 
verschuilt. Geen inhoud, geen boodschap, gewoon een nerveus spoor, een 
magisch mankement, een brug tussen het brein en zichzelf, een struikeling in 
onze waarneming, een brug tussen twee mensen. 

Op dezelfde manier ervaar ik het werk van De Lepeleire. Het is sterk, het 
is incongruent, het is grappig, het is ontroerend, het ontsnapt ons, het is 
belachelijk, het is wonderlijk, het is mooi, het is lelijk, het weet wat het is, het 
durft iets anders te zijn, het durft niets te zijn, het is. 

Montagne de Miel, 5 april 2006
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EEN DIAMANTSLIJPER MET GEVOEL VOOR HUMOR

ENKELE WOORDEN OVER DE AQUARELLEN VAN DAMIEN DE LEPELEIRE

Ik zou graag iets vertellen over de aquarellen van Damien De Lepeleire en daarbij 
vertrekken van het ongemak dat een beroemd romanpersonage ondervindt bij het betrekken 
van een onbekende hotelkamer. (Het eerste wat De Lepeleire doet als hij in een hotelkamer 
arriveert, is de schilderijen verwijderen of  verplaatsen.) Op dit moment zit ik tegenover 
de kunstenaar en blader ik door enkele minuscule boekjes die hij de afgelopen jaren heeft 
uitgegeven. Op elke bladzijde vind ik een datum en de afbeelding van de voorkaft van een 
boek. 

DE KOPIE

De Lepeleire: Ik ben begonnen met aquarelleren tijdens een vakantie. Vandaag 
kan ik mij niet meer voorstellen dat ik vijftien jaar als schilder bezig ben geweest 
vooraleer ik de economie en de vrijheid van het aquarelleren heb ontdekt. 
Het enige wat je nodig hebt is een blad papier, een glas water, een penseel en 
een beetje verf. Ooit heb je tegen mij opgemerkt dat een schilder altijd vijftig 
doeken in zijn atelier zou moeten hebben om te kunnen weerstaan aan de 
neiging bestaande schilderijen te overschilderen. Een aquarel overschilder je 
niet. Het resultaat heeft een grote frisheid. 
 De eerste onderwerpen die ik in aquarel heb geschilderd waren stillevens 
die gebaseerd waren op mooie bladzijden en afbeeldingen uit boekjes die ik 
hier en daar voor een prikje kon kopen. Een deel van die aquarellen heb ik 
gepubliceerd in het boek Trop beau pour être vrai. 
 Af  en toe vind ik een boekje over een kunstenaar als Cézanne, Picasso of  
Matisse dat nog tijdens het leven van die kunstenaar werd uitgegeven. Meestal 
kosten die boekjes bijna niks, want niemand koopt ze nog. De teksten worden 
oubollig gevonden en de zwart-wit reproducties onbetrouwbaar of  misplaatst. 
Op een dag besefte ik dat de meeste van die boeken hoogstwaarschijnlijk 
gelezen waren door de kunstenaars in kwestie. Toen ontdekte ik op verdoken 
plaatsen zinnetjes als ‘De zwart-wit afbeeldingen in dit boek werden ons ter 
beschikking gesteld door de heer Matisse’. Plotseling werden die boeken voor 
mij veel waardevoller dan de meeste, kleurige naslagwerken die je tegenwoordig 
kan kopen. 
 Geen enkele reproductie is perfect. Vroeger wist je dat. Als je in Engeland 
of  Vlaanderen woonde en geen geld had om te reizen, dan maakte je kennis 
met het werk van Michelangelo aan de hand van gravures, die gebaseerd waren 
op tekeningen van kopiisten. Je wist dat je naar een kopie keek. Vandaag zijn 
we geneigd dat te vergeten.
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 Op een dag ben ik begonnen met het kopiëren van schilderijen van Picasso, 
omdat het mij hielp te zien wat hij eigenlijk had afgebeeld. Ineens zag ik 
bijvoorbeeld dat hij een schilderij had gemaakt van een vrouw die met één 
vinger een vis in de lucht houdt. ‘Zozo, dat kan dus ook,’ bedacht ik. Het gaf  
mij een grotere vrijheid met betrekking tot het zogenaamde onderwerp van 
mijn schilderijen. 
 Tegelijkertijd hield ik mij bezig met een studie van de Chinese schilderkunst. 
In de Chinese traditie wordt de kopie niet minderwaardig gevonden. Zoals 
Peter Swann opmerkt bewees je een schilder de grootste eer door te erkennen 
dat zijn werk niet te onderscheiden was van het werk van zijn meester. Alle 
schilders kopieerden het werk van de meesters. Wie zelf  genoeg persoonlijkheid 
had, zou uiteindelijk toch zichtbaar worden, ondanks de kopie. 
 De Chinese schilders, die zowel filosoof, dichter als kalligraaf  waren, 
benaderden het probleem van het onderwerp op een andere manier dan hun 
collega’s in het westen. Al heel vroeg besloten ze dat ze het leven gingen 
uitbeelden, bijvoorbeeld landschappen. Alles zit in de penseelstreek en in het 
leven dat zich uit in die penseelstreek. Ik hou van hun overtuiging dat het 
voldoende is om nog maar eens een berg te tekenen. Ze hebben vertrouwen 
in hun onderwerp, ze worstelen niet met de vraag wat ze nu eigenlijk willen 
gaan zeggen. Door het kopiëren van de gewaden van de keizers, waarop je 
altijd afbeeldingen aantreft van draken met vijf  vingers (die de keizer en zijn 
absolute macht symboliseren), en van wonderlijk knap gestileerde wolken, ben 
ik deze beelden gaan beschouwen als abstracties. In het westen hebben we op 
Kandinsky moeten wachten om soortgelijke beelden te kunnen appreciëren. 
 Elke keer als mijn zus op bezoek komt, vraagt ze mij waarom ik niet vaker 
mooie schilderijen maak, zoals het werk dat daar aan de muur hangt. (Hij wijst 
naar een wondermooi, duizendkleurig, rood-oranje doek met horizontaal 
golvende, onbeschilderde stroken.) Jij noemt dat open schilderijen. Je hebt 
de indruk dat ik vaak gesloten, moeilijke werken maak om te tonen dat ik 
weet waar het in de schilderkunst om gaat. Je vindt dat vreemd, omdat ikzelf  
in het werk van anderen altijd op zoek ga naar generositeit. Maar er is geen 
tegenspraak. Je kan genereus zijn door je kwetsbaar op te stellen, door te 
durven mislukken. 
 Of  een schilderij open of  gesloten is, kan je nooit weten. Enkele jaren 
geleden zag ik in New York toevallig schilderijen van Howard Hodgkin. 
Ik bedekte mijn ogen, zo slecht vond ik ze. Maar tegenwoordig zijn het 
mijn lievelingsschilderijen. Hetzelfde geldt voor Derain. Wat een prachtige 
schilderijen! Je moet eens naar zijn zwarte stillevens kijken… 
 In 1990 vertelde je mij dat Michel Frère iets waardevols vond in elk 
schilderij. Jullie hadden samen het Brusselse Museum voor Moderne Kunsten 
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bezocht en het had je getroffen dat Michel alle schilderijen kende, ze al 
aankondigde voor jullie de betreffende zaal betraden, voor elk schilderij bleef  
staan en telkens weer een ander detail aanwees dat hij boeiend vond. Soms 
ging het om de buiging van een hand, soms om een lichteffect, de keuze van 
het onderwerp, het naast elkaar plaatsen van twee kleuren of  zelfs de breedte 
en het vernis van de lijst (zoals bij Permeke). Sinds je mij dit verhaal hebt 
verteld, probeer ik anders naar schilderijen te kijken en me af  te vragen wat 
elk schilderij mij te bieden heeft. 
 Ik hou van Derain en zijn zogezegd mislukt parcours. Eerst werkt hij 
samen met Vlaminck. Ze zijn jong, ze schrijven elkaar voortdurend over 
schilderkunst en ze maken schilderijen met felle kleuren. Ze staan aan de 
spits van de avant-garde. Dan ontmoeten ze Matisse, die elf  jaar ouder is dan 
Derain. In 1905 stelt Matisse Derain voor samen de zomer door te brengen 
in Collioure. Ze maken er prachtige schilderijen. Je voelt dat Derain Matisse 
ertoe drijft Matisse te worden. Derain gaat echter verder met zijn zoektocht 
en hij ontmoet Picasso. Zijn schilderijen verkopen goed. Hij rijdt met mooie 
wagens. Collega’s, galeriehouders en verzamelaars zien in hem een meester. 
Michel Frère vertelde mij dat een Derain toen duurder was dan een Picasso. 
In 1914 gaat Derain naar het front. Na de oorlog lijkt het alsof  hij schilderijen 
maakt die buiten de tijd staan. Hij houdt hij zich niet meer bezig met de 
avant-garde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakt hij op uitnodiging van 
de nazi’s een reis naar Duitsland, waar hij onder andere het atelier van Arno 
Breker bezoekt. In 1954 sterft hij, door iedereen verguisd. 
 Wat mij boeit in het oeuvre van deze schilder is dat het geen lineair 
traject vertoont. Je ziet hetzelfde bij Picabia. Ik vind het een bemoedigende 
gedachte dat een artistiek parcours bochtig en onderbroken mag zijn. We 
weten niet waarom Derain opnieuw traditioneel is gaan schilderen na de 
Eerste Wereldoorlog, maar ik kan mij inbeelden dat iemand na zo’n ervaring 
lak heeft aan de avant-garde. Misschien heeft hij gewoon gedaan wat hem het 
meest wezenlijk leek. Samengevat zou je kunnen zeggen dat ik van Derain 
hou omdat hij geen Derains is blijven maken. Je moet sterk zijn om je te 
onttrekken aan de verwachtingen van het publiek… 

- Er ontstaan wel nieuwe vormen in de kunst, maar die betekenen niet noodzakelijk een 
vooruitgang die de oude vormen overbodig maakt. 

De Lepeleire: Een schilder werkt altijd in het ongewisse. Hij kan niet anders 
dan de grenzen van het zogenaamd lelijke aftasten. Hij kan zich niet laten 
tegenhouden door de angst de waardering van zijn tijdgenoten te verliezen, 
ook al lijkt het daardoor alsof  hij zichzelf  wil saboteren. 
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DE GEWOONTE

‘Onze aandacht maakt de voorwerpen in een kamer aanwezig, de gewoonte 
neemt ze weer weg en maakt plaats voor ons.’ Deze zin maakt deel uit van 
een relaas waarin de verteller van A l’ombre des jeunes filles en fleurs beschrijft 
hoe pijnlijk het voor hem is in een onbekende kamer te verblijven, omdat 
alle voorwerpen zich aan hem opdringen: de pendule, het hoge plafond, de 
muurkastjes en vooral de spiegel die dwars in de kamer staat. De gewoonte 
heeft de aanwezigheid van deze voorwerpen nog niet versluierd. Het lijkt alsof  
het constante gebabbel van de pendule, het hoge plafond, de weerspiegelingen 
in de glazen deurtjes van de muurkastjes en vooral de ogen in de spiegel hem 
langs al zijn zintuigen belagen en in botsing komen met zijn oude zelf, dat 
langzaam plaatsmaakt voor een nieuwe persoon, die zich goed zal voelen in 
de dan niet langer nieuwe kamer. 
 ‘Het wezen van de liefde,’ zegt Gerard Reve, ‘is dat zij zich gebonden geeft.’ 
Prousts verteller kan niet liefhebben. Zijn angst voor het verlies is zo groot dat 
hij zich aan niemand kan hechten. Daarom hecht hij zich aan de schoonheid. 
Op weg naar het nieuwe, beangstigende hotel bedrinkt hij zich en bewondert 
hij het blauw van een rolgordijn. Hij verliest zich in het zonlicht dat het gelaat 
van een boerenmeisje ’s ochtends rozig doet opvlammen of  een slaperig 
schijnsel laat glijden over het geboende eikenhout van een treincoupé.
 Het zonlicht is altijd daar, maar het is altijd anders. Kijken naar het 
wisselende zonlicht is een oefening in het verlies. Het is een veilige oefening, 
want de bron is onuitputtelijk. 
 ‘Ik werd daarna niet moe naar haar grote gezicht te kijken,’ schrijft de 
verteller over zijn grootmoeder, ‘dat de vorm had van een mooie, doorgloeide 
en rustige wolk, waarachter men de tederheid voelde stralen.’ De geliefden 
van de verteller hebben alleen een buitenkant. Soms zijn ze doorzichtig. Van 
hun binnenkant meent hij begrepen te hebben dat die niets te maken heeft 
met de buitenkant, onkenbaar is en elk ogenblik van aard kan veranderen, 
alsof  elke persoon niet meer is dan een reeks elkaar opvolgende, kortstondige 
figuren die weinig met elkaar te maken hebben. 
 Naar verluidt zou Picasso over Derain beweerd hebben dat hij nooit is 
teruggekeerd van de Eerste Wereldoorlog. Zijn oorlogservaring had hem 
voorgoed veranderd. Je zou dit kunnen zeggen over elke ervaring, zoals Proust 
doet, waarbij elke aanpassing aan nieuwe omstandigheden neerkomt op een 
klein sterfgevalletje, zodat de dood onophoudelijk aan ons knabbelt. Gelukkig 
maar, schrijft Proust, want zo kunnen we wennen aan het idee ooit voorgoed 
verdwenen te zijn. Toch toont zijn hele werk dat iemand die onafgebroken 
alert en wakker blijft, niet kan wennen aan de dood. Hij kan er alleen maar 
dag en nacht mee bezig zijn, zich afmatten, urenlang vechten, netten weven, 
rekenen, redeneren, formuleren, omcirkelen, insluiten en wijken.
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DE FOUT

‘Een mooi boek is iets particuliers en niet te voorzien,’ schrijft Proust. Terwijl 
we aan de ene kant ons hoofd en onze zenuwen zoveel mogelijk beschutten 
voor nieuwe indrukken (leve de kopie!), zoeken we aan de andere kant naar 
het nieuwe, het verrassende, datgene wat ons versteld doet staan van onszelf, 
omdat het oude beelden en nieuwe gevoelens uit ons lospeutert of  losrukt. 
(Bestaande vormen helpen ons de dood te vergeten, nieuwe vormen leren 
ons hoe we kunnen sterven.)
 Damien De Lepeleire maakt aquarellen met onder andere diamanten als 
onderwerp. Alle diamanten zijn kopieën. Ze hebben welbepaalde, invariabele 
vormen en ze moeten kleurloos zijn of  een nauwkeurig omschreven kleur 
hebben. Op die manier zijn ze tegengesteld aan de uitwaaierende vormen en 
mistige kleuren van de aquarel. Tegelijk probeert ook de aquarellist zo exact 
mogelijk te zijn. De aquarellist is een diamantslijper met gevoel voor humor. 
Elke druppel verf  die zich als een wolkje over het glanzende, natte papier 
uitspreidt, is als de kleurfout van een diamant. De aquarellist viert het maken 
van fouten. Hij levert zich over aan de grillen van de dingen, ook al blijft hij 
ervan dromen ze te sturen. 
 Aquarelleren is als het betrekken van een nieuwe kamer. Je weet nooit 
vooraf  hoe hoog de zoldering zal zijn en hoe dwars de spiegel zal staan. De 
verf  trekt je weg van je oude zelf. De verf  trekt ook het schilderij weg uit zijn 
oude zelf. Het schilderij gaat op stap en wordt iemand anders. Ineens zien we 
geen afbeelding meer van een diamant, maar een ordinaire vlek, een nevel, 
een dansende kronkel, een bloem, een Chinese draak, een onverklaarbaar 
motief, een schilderij dat we nog nooit eerder hebben gezien. Zo trekt het 
schilderij de schilder voort op zijn pad. Kleur en vorm nemen het voortouw. 
De ideeën komen achteraf. 
 Een diamant is eigenlijk niks. Een stuk geslepen steen. Een half  jaar 
geleden zat ik met een tiental diamantairs en hun echtgenotes aan tafel. Ze 
maakten zich vrolijk over het vreemde en vooral onverwachte gegeven dat de 
mensen diamanten bleven kopen, ondanks de dreiging van een oorlog in Irak. 
‘Ze hebben waarschijnlijk een manier gevonden om diamanten op te eten,’ 
schaterde een van de echtgenotes. Ze kwamen niet meer bij van het lachen. 
Ze hadden gelijk. Want wie is er zo dwaas diamanten te kopen? Wij allemaal, 
misschien. Elk op zijn manier. Net als Proust. Net als De Lepeleire, die uit 
nat papier particuliere, niet te voorziene, wonderlijke, kromme, grappige en 
ontroerende taferelen trekt die ons evenzeer betoveren als de eeuwigdurende, 
altijd weer veranderende cinema van de zon. 

Montagne de Miel, 5 april 2003
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DE GLIJDENDE BLIK
ENKELE WOORDEN OVER HET WERK VAN ANN VERONICA JANSSENS

OVER BLINDHEID, SCULPTURALE VOORSTELLEN EN BEELDEN DIE IN ELKAAR 
OVERLOPEN

Een geslaagd kunstwerk ontroert. Ontmoetingen met geslaagde kunstwerken 
zijn ervaringen. Ze veranderen ons. Iets in ons hoofd en in ons hart gaat 
aan het schuiven en eenmaal verschoven kunnen we de vitrinekast van onze 
gedachten nooit meer op exact dezelfde plaats zetten. Er is teveel veranderd. 
Het onzichtbare stof  op de vloer is verstoord, de roodgouden, laatste lichtstraal 
van de dag wordt niet meer op dezelfde manier gebroken, de weerspiegeling 
van het interieur komt nooit meer goed in alle deurtjes tegelijk, de kast is 
onzichtbaar verwrongen, het hele huis is lichtjes verdraaid, de zon heeft een 
nieuwe plaats gekregen, we gaan op een andere manier door het leven.

Geen plastisch kunstwerk heeft mijn manier van kijken zo beïnvloed als 
het werk van Ann Veronica Janssens. Zonder haar werk en het werk van 
Proust (de zonnestraal met het dansende stof, het door een zonsopgang rood 
opgloeiende gelaat van een melk verkopend boerenmeisje en de fonkelende 
zeegezichtjes op de boekenkast met glazen deurtjes in zijn hotelkamer in 
Balbec, waarbij elk deurtje een apart zeegezicht vormde en een zeilbootje 
soms van het ene zeegezicht naar het andere voer) had ik nooit gezien wat ik 
vandaag zie. Hoe meer ik kijk, voel, luister, proef  en tast, hoe meer ik besef  
dat elk moment uniek is. De geur van de lindeboom vult niet elk jaar het 
dorpsplein, de bladeren van de roze toortsbloemen trillen maar enkele keren 
per jaar als insectenvleugels, de rode blaren van de kerselaar, slap geworden 
door de herfst, staan maar één ochtend per jaar, en lang niet alle jaren, allemaal 
stijf  in dezelfde richting, omdat ze bevroren zijn terwijl een constante wind 
hen allemaal op dezelfde manier optilde. Gauw komt de winterzon hen 
opwarmen en laten ze bijna allemaal tegelijk, moe getergd en losgerukt door 
de wind, de voetjes los. 
 Toen ik vijf  jaar geleden, op de oktoberdag dat mijn nichtje Iara werd 
geboren, om zes uur ’s avonds het ziekenhuis verliet, maakten drie meeuwen 
een bocht boven mijn hoofd, zodat de ondergaande zon hun witte buiken 
oranje kleurde. Vorige week zag ik in Varese hoe de spiegels van twee 
geparkeerde brommers twee overbelichte, met een stralenkrans omringde 
gaatjes in de film van de werkelijkheid brandden. Gisteren zag ik hoe de linker 
bovenhoek van een wit cementen gebouw in het licht van de ondergaande 
zon volledig oploste in een verblindende, vloeibare, oranje vlek. En enkele 
weken geleden spiegelde de blauwgrijze hemel met witte wolken zich twee 
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seconden lang perfect in het wegdek van de autosnelweg, zodat het leek of  
met één ruk een hap uit de horizon was genomen en ik heel even dacht, mijn 
handen angstig rond het stuur klemmend, dat ik naar beneden zou storten 
in die plotseling verschenen, blauwe kloof. (‘Een trein is als een bioscoop, 
een auto is als een atelier,’ vertelt Ann Veronica Janssens.) Vaak kijk ik naar 
de voorbijglijdende schaduwen die zich soms abstract, soms fabelachtig 
natuurgetrouw, aftekenen op de achterkant van witte vrachtwagens die voor 
mij rijden op de snelweg. ‘Je kan ook cinema maken door gewoon rond te 
wandelen met een wit scherm,’ bedenk ik dan, ‘dat is pas een travelling,’ en 
ik vermoed dat ik dit nooit zou hebben opgemerkt zonder het werk van Ann 
Veronica Janssens. (Vanochtend zag ik zelfs twee fluorescerende nabeelden. 
Naast een felgroene, papieren lamp, wat een paars beeld opleverde, en naast 
een witte, cirkelvormige klok met een lichtbruine, houten lijst, die een geel 
beeld opriep.)
 De meest volmaakte cinema, gecompleteerd met de mooiste, altijd 
bewegende sculpturen, heb ik jarenlang beleefd tijdens mijn kindertijd, in 
een verwilderde boomgaard waar ik dagelijks speelde. Alles was er constant 
in beweging, de mogelijkheden tot ontdekking waren feitelijk onbeperkt. Als 
ik ditzelfde gevoel van een organisch rondom mij bewegende, niet statisch 
opgevatte ruimte terugvind in een kunstwerk, lijkt het alsof  ik thuiskom 
in een wereld van echte vrijheid. Weinig gebouwen roepen dit gevoel van 
ruimte op. Er is wel plaats, maar er is geen ruimte. Geslaagde sculpturen, 
schilderijen, muziekstukken of  boeken maken de wereld leefbaar door plaats 
te maken voor haar beweeglijkheid. We hebben vormen nodig om te kijken 
en te denken, maar we moeten die vormen ook kunnen loslaten als we dingen 
willen zien die ons tot nog toe zijn ontgaan.
 Eerder dit jaar las ik een boek waarin twee filosofen, Bryan Magee en Martin 
Milligan, discussiëren over de manier waarop blinde en ziende personen een 
uiteenlopend wereldbeeld zouden kunnen hebben. Martin Milligan is blind 
sinds zijn negentiende levensmaand en heeft geen enkele visuele herinnering, 
geen enkele voorstelling van wat het betekent te kunnen zien. Tot onthutsing 
van Bryan Magee verklaart hij meteen dat hij het gezichtsvermogen een ruim 
overschatte eigenschap vindt. Wij gaan om met de wereld door middel van 
een reeks volzinnen, zegt hij, en ook al zie ik niks, toch denk ik al deze zinnen 
te begrijpen en te kunnen gebruiken zoals ziende personen. Het antwoord 
van Bryan Magee is ronduit arrogant. Blinden hebben misschien wel dezelfde 
kennis als ziende mensen, geeft hij toe, maar toch niet dezelfde ervaring? Hoe 
kan een blinde beweren dat hij een normaal leven kan leiden? Milligan noemt 
Magee’s opvattingen racistisch en vervormd door een beperkte opvatting 
over ‘normaliteit’, en hij blijft bij zijn op het eerste gezicht nogal vreemde 
standpunt. 
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 Volgens mij hebben beide heren gelijk, maar mijn sympathie gaat in de 
eerste plaats uit naar Milligan, omdat hij vermoedt, maar niet kan bewijzen, 
dat de meeste mensen hun ogen zelden gebruiken om dingen te ontdekken die 
ze nog niet kunnen benoemen. Eigenlijk hebben ze niet veel meer wezenlijke, 
visuele ervaringen dan blinden.
 Kunstenaars hebben visuele en andere ervaringen in onze plaats. Het zijn 
de minst blinde mensen onder ons die er, vaak door iets te onderzoeken of  
ineen te steken, af  en toe in slagen iets te voelen, waar te nemen of  te denken 
dat hun tijdgenoten nog niet hebben ervaren. Hun werken brengen verslag 
uit van deze ervaringen of  roepen ze bij ons op. 
 In zijn prachtige werk over Gogol merkt Nabokov op dat de Russische 
literatuur voor de komst van Gogol en Poesjkin bijziend was:

‘De vorm die ze waarnam was een door het verstand getekende 
omtrek; ze nam niet zelf  de kleur waar, maar gebruikte uitsluitend 
de afgezaagde combinaties van blinde zelfstandige naamwoorden 
met honds volgzame bijvoeglijke naamwoorden die Europa had 
geërfd van de schrijvers uit de oudheid. De lucht was blauw, 
de dageraad rood, het gebladerte groen, schoonheden hadden 
zwarte ogen, wolken waren grijs, enzovoort. Gogol was de eerste 
die überhaupt geel en violet heeft gezien. Ik betwijfel of  voor 
die tijd een schrijver, en zeker in Rusland, ooit het bewegende 
patroon van licht en schaduw op de grond onder de bomen 
had opgemerkt of  de trucs die het zonlicht kan uithalen met de 
kleur van bladeren, om maar de meest frappante voorbeelden te 
noemen.’

Deze opmerking wordt niet toevallig gemaakt door een vlinderkenner die, 
in navolging van zijn geliefde vader, als kind al in de wouden rond zijn 
ouderlijk huis op zoek ging naar vlinders met afwijkende lichaamsvormen 
of  vleugelpatronen (er waren nog veel vlinders, want zijn oom had nog maar 
pas de laatste beer doodgeschoten: het bos was nog onbetreden) en die in 
de herfst met zijn moeder esdoornbladeren verzamelde en volgens kleur 
rangschikte tot ze een volledig spectrum, met uitzondering van de blauwe 
kleuren, bekwamen. Nabokovs ogen en brein waren getraind om minieme 
schakeringen en afwijkingen op te sporen.

Ann Veronica Janssens is niet de enige kunstenaar die oog heeft voor 
subtiele lichtschakeringen. Wat haar werk wel uitzonderlijk maakt is het 
zoeken naar formele oplossingen voor blijvend bewegende beelden en het 
maken van kunstwerken die niet opgevat zijn als monumentale, permanente 
verwezenlijkingen, maar als sculpturale voorstellen een gegeven situatie op 
een bepaalde manier te ervaren. 
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 Het woord ‘voorstel’ is eigenlijk ontoereikend, omdat het teveel doet den-
ken aan ideeën en geen adequaat beeld geeft van het belang van de materiële 
uitvoering en de fysieke ervaring in dit werk. De sculpturen en ingrepen zijn 
geen denkoefeningen, het is de bedoeling de toeschouwer met zijn zintuigen 
en zijn hele lichaam bij het werk te betrekken. Tegelijk wordt altijd gezocht 
naar een vederlichte, niet dwingende vorm, een beetje zoals wolken ons het 
licht van de ondergaande zon tonen zonder zich daarom eeuwig en altijd op 
dezelfde visuele manier aan ons op te dringen. 
 Iemand vroeg mij ooit of  Ann Veronica Janssens wel kon tekenen. ‘Probeer 
u een tekening voor te stellen zonder potlood en papier,’ antwoordde ik, 
‘gemaakt met vormen of  materialen die niets met traditionele kunst te maken 
hebben en u beelden tonen die altijd blijven bewegen. Zo’n tekening kan ze 
zeker maken.’
 Op een mooie lentedag arriveerde ik in haar tuin toen ze bezig was 
met het kleven van warmtegevoelige films op dunne, zwarte, rubberen 
kussens. Deze warmtegevoelige films verkleuren naargelang van de minste 
temperatuurverschillen. Het was bijna windstil. Een van de kussens lag 
onder een bloeiende pruimelaar waarvan een twijg met bloesems een 
zachtjes deinende schaduw op het warmtegevoelige oppervlak wierp. Op het 
verkleurende kussen deinde een zich onafgebroken vormende en oplossende 
tak met bloesems.
 Het prachtige aan dit beeld was dat het duidelijk bestond uit een reeks 
verschillende beelden die op een verbrokkelde manier in elkaar overgingen. 
De warmtegevoelige film ‘keek’ naar de twijg door de temperatuur van de 
eigen huid te meten. Het vormde een soort trage spiegel, die ons een blik 
bood op het mechanisme van onze waarneming en bewondering opriep voor 
de snelheid van ons brein.

Een ander sculpturaal voorstel dat in dit opzicht heel geslaagd is, is het werk 
Aquarium uit 1992. In een met water en alcohol gevuld aquarium zweeft 
een hoeveelheid vloeibare siliconen die zich door de oppervlaktespanning 
samentrekt tot een bolvormige lens. Het bolletje hangt niet stil. Niet alleen 
wordt de hoogte ervan bepaald door de verhouding van de alcohol-water 
oplossing, zodat het heel langzaam stijgt naarmate de alcohol verdampt, het 
reageert ook op trillingen en temperatuurverschillen, waardoor de beelden 
die door de lens worden opgevangen, onafgebroken in beweging zijn en traag 
in elkaar overlopen.

Wat Janssens boeit in Aquarium is de illusie dat de lens door haar trage 
voortbeweging een opeenvolging van afzonderlijke beelden lijkt te tonen, 
als de langzaam in elkaar overvloeiende beelden van een diareeks. Voor 
de kunstenaar geeft het werk gestalte aan de discontinuïteit van onze 
waarneming.
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De uiteindelijke bewegingen van de zwevende lens kan je niet sturen. Je 
kan hetzelfde zeggen over de met kunstmatige mist gevulde ruimtes. Het 
verkrijgen van de juiste densiteit en de gewenste kleureffecten vereist de 
grootste nauwkeurigheid, terwijl er tegelijk niet het minste verlangen bestaat 
de resulterende beelden te controleren. De kracht, maar ook de broosheid van 
Janssens’ werken berust in dit voorlopige evenwicht. ‘Super Space’ betekent 
onder andere het niet gecontroleerde beeld. Elke ervaring met het werk wordt 
er anders door. De sculptuur wordt verrijkt met de waarde van het moment. 
Het tijdsverloop tijdens de ervaring van de toeschouwer maakt deel uit van 
de sculptuur.

Janssens geeft de voorkeur geeft aan foto’s van dit werk waarop je zo weinig 
mogelijk merkt van de weerspiegelingen, alsof  het een ‘open’ werk moet 
blijven, een soort van materie geworden mogelijkheid.

Al haar sculpturale voorstellen (behalve de projecties, natuurlijk) vragen 
om daglicht. Het wisselende licht is een voorwaarde voor de ervaring. Vaak 
is het zelfs het onderwerp van het werk. De tentoonstelling waarin dit het 
duidelijkst naar voor kwam was Light Games, waar de door Mies van der Rohe 
ontworpen Neue Nationalgalerie in Berlijn bijna helemaal leeg gemaakt werd. 
Buiten, op de esplanade rond dit glazen museum, stond een met kunstmatige 
mist gevuld paviljoen met doorschijnende, gekleurde wanden (een rode, een, 
blauwe, een gele en een kleurloze). Wie dit paviljoen betrad kon wandelen 
door pure kleur, kleur die vrijkwam van een onzichtbare drager: miljoenen 
door elkaar zwevende bolletjes verdampte olie (zoals de bol van Aquarium) 
die niet alleen de hoofdkleuren, maar ook talloze mengvormen toonden. In 
het museum kregen de bezoekers enkele handzame spiegels aangereikt, ze 
mochten rondrijden met fietsen waarvan de wielen waren bekleed met licht 
reflecterende, gegraveerde aluminium schijven, en er stond een aquarium met 
een zwevende, bolvormige lens van vloeibare siliconen, als ideale maquette 
van het totale gebeuren.

Ann Veronica Janssens’ aandacht voor de sculpturaal benaderde ruimte en 
de werkingen van het licht doet denken aan het werk van Johannes Vermeer, 
Emmanuel de Witte en Pieter Saenredam. Architectuur en licht treden in hun 
schilderijen op als thema. Een andere overeenkomst is de benadering van de 
figuur, die bij genoemde schilders vaak heel klein, van opzij of  vanop de rug 
geschilderd wordt, zodat de toeschouwer zich niet met hen kan identificeren 
en uitgenodigd wordt naar de afgebeelde ruimte en de factuur van het 
schilderij te kijken. Op schilderkunstig vlak hebben deze schilderijen geleid 
tot het oeuvre van Robert Ryman, op ruimtelijk vlak tot de open ruimtes van 
Ann Veronica Janssens.
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EEN CONSEQUENTE ATTITUDE

Kunsthistorica en curatrice Liliane Dewachter vat mooi samen hoe het 
werk van Janssens zich verhoudt tot dat van de minimalisten: ‘Ann Veronica 
Janssens’ uitgangspunt is steeds de realiteit, ze werkt altijd in en met de 
ruimte – haar ter beschikking gesteld of  door haarzelf  gekozen –, die dan 
ook wezenlijk deel uitmaakt van het werk. Ze wordt regelmatig geduid als 
exponent van de minimal art, ze onderzoekt inderdaad ook de relatie van 
objecten tot een omschreven ruimte, maar ze is minder dominant, discreter 
in haar ingrepen. Juister is het te stellen dat zij wel minimalistisch werkt, 
maar toch geen minimal art maakt. In feite plaatst zij de verworvenheden, de 
ruimte- en vormconceptie van het minimalisme in een bepaald daglicht: met 
sobere middelen en subtiele interventies slaagt ze er steeds weer in een ruimte 
te bezielen en tegelijk de toeschouwer deze ruimte op een andere, nieuwe 
wijze te laten waarnemen, te ervaren. Door haar installaties en ingrepen wijst 
ze ons op dingen en situaties die anders onopgemerkt aan ons voorbijgaan.’

Volgens de kunstenaar wordt haar werk misschien het best samengevat door 
Phosphènes. Dit werk bestaat erin dat toeschouwers door middel van een 
strooibriefje, een affiche of  een lichtbord uitgenodigd worden de ogen te 
sluiten, met de vingers op de oogballen te drukken en te genieten van de 
geometrische, kleurige patronen die ze zo kunnen oproepen.
 Het werk is lichtvoetig. Het legt geen welbepaalde vorm of  statisch beeld 
op. Het is eerder een voorstel dan een resultaat. Het is bereikbaar voor iedereen, 
niemand kan het zich toe-eigenen en het kan elk ogenblik omkantelen in het 
bijna niets. Het is een uitnodiging die heel even opflakkert en zich dan weer 
terugtrekt.
 Wat mij het meest aantrekt in dit werk is de zintuiglijke ontvankelijkheid, 
de bescheidenheid, de precisie, de vrijheid, de humor, de politieke ondertoon 
en de verdoken nacht.

Eerst iets over de verdoken nacht. De werkwijze van Ann Veronica Janssens 
lijkt soms op die van Flaubert, over wie werd gezegd dat hij een heel 
beukenwoud kapte om een tandenstoker te maken. Vervolgens gebruikte hij 
die tandenstokers om kastelen te bouwen. Ann Veronica Janssens durft het bij 
die tandenstoker te laten. Zoiets vergt moed, kracht en doorzettingsvermogen. 
Elk werk is bijna niets en lijkt elk moment te kunnen kantelen in iets 
nietszeggends, maar elke tandenstoker verbergt een woud, achter elke nog 
levende vlinder gaat een beer schuil, die de vlinder heeft beschermd.

Wie met deze werken omgaat, voelt zaken die niet gezegd zijn, de duistere 
zaken die niemand ons moet komen uitleggen. Soms kan je er echt niet naast 
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kijken. De projectie Scrub Berlin, is een pijnlijk bombardement van gekleurde 
rechthoeken dat ons lijkt te willen beletten aan wat dan ook te denken, 
waardoor het onze schedel aan de binnenkant leegschraapt als de holte van 
de nacht en onze ogen laat uitpuilen als de rusteloze bollen van de ziende 
banneling in het land der blinden van H.G. Wells. Veel bezoekers krijgen een 
claustrofobisch gevoel in de met mist gevulde paviljoenen en museumzalen. 
Ze voelen zich niet veilig. Volledig omringd door gekleurde mist woon je in 
een zichtbare nacht. Je weet niet waar je bent, maar het geeft niet, want alle 
wezens en voorwerpen zijn opgelost. Er zijn geen tekens meer. Je bent huid 
geworden, en achter je nutteloos geworden ogen bonst je hart.

Het heeft iets grappigs een museum te vullen met mist, toeschouwers te wijzen 
op een acht centimeter boven de vloer zwevende lichtstreep, vogelgeluiden 
te laten weerklinken in een park, een paar met water gevulde aquaria op te 
stapelen, een lelijke tussenmuur te laten zweven door middel van een spiegel 
die de parketvloer weerspiegelt of  een galeriemuur te doorboren met een 
kijkbuis die ook mooi klinkt als je er met een metalen voorwerp op slaat.

Voor een tentoonstelling in een begijnhof  laat ze een gebouw volledig afsluiten 
en ze laat er het geluid van explosies weerklinken, die de aanpalende gebouwen 
en de daarin ondergebrachte kunstwerken doen meetrillen. Het luidruchtig 
maken van een stille plek en het aanwezig maken van een ontoegankelijke 
ruimte, zijn twee grappige, sculpturale omkeringen. 

De humor van Janssens is niet ironisch of  laconiek, maar schalks. Het gaat om 
een succulente, verfijnde boertigheid, een smakelijke eenvoud, die verheffend 
is in een milieu waarin pseudo-diepzinnigheid, academische blindheid en 
intellectuele betweterigheid de boventoon voeren. Haar humor is subversief, 
maar niet antagonistisch. Behalve enkele architecten wordt er niemand 
uitgelachen. Het is de humor van het overlopende leven, getemperd door een 
ongewone bescheidenheid.

(Feministische kunsthistoricae nemen aanstoot aan bovenstaande passage. 
Ze vinden het misplaatst ‘nederigheid’ toe te schrijven aan een vrouwelijk 
kunstenaar. Ze zien niet dat het om een spirituele waarde gaat die niet in 
tegenspraak is met ontvoogding, die volgens mij nog nooit eerder met 
hedendaagse kunst in verband is gebracht en die hier werkelijk op een 
indrukwekkende manier ruimtelijk en sculpturaal gestalte krijgt.)

Nederigheid is juist kijken. Je ziet niet teveel en niet te weinig. Je probeert de 
dingen op hun eigen plaats te zien. Je loopt niet in de weg. Bescheidenheid 
in de kunst heeft iets te maken met een economisch, noodzakelijk optreden 
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dat is aangepast aan de omgeving. In Venetië wordt een donkere gang verrijkt 
met een stapeltje glasplaatjes op een dikke buitenmuur die fungeert als 
vensterbank, tijdens een tentoonstelling in Brazilië worden rollen plakband 
uitgedeeld met het gedrukte opschrift ‘Lazeres e sobrevivencia’ (Tijdverdrijf  
en overleving), in een door Joëlle Tuerlinckx leeggemaakt museum wordt 
de aandacht gevestigd op een acht centimeter boven de vloer zwevende 
lichtstreep, een volledig wit museum wordt gevuld met mist, en het bordes 
van een villa wordt verlengd met gestapelde bouwstenen.

Het bescheiden, eigenlijk ecologisch gedachte kunstwerk neemt politiek 
stelling. Zoals ik elders schreef  in verband met het werk van Michel François is 
politiek de organisatie van de manier waarop het private en het publieke leven 
van elkaar gescheiden of  met elkaar in overeenstemming gebracht worden. 
Elke publieke handeling of  nalatigheid is een politieke daad. De bescheidenheid 
en de economie van Ann Veronica Janssens’ voorstellen zeggen iets over 
de plaats die wij geacht worden in te nemen en hoe wij die plaats kunnen 
ombouwen tot een plek waar geleefd kan worden. Toen Ann Veronica Janssens 
in 1993 door de Brusselse Stichting voor Architectuur werd uitgenodigd een 
tentoonstelling te maken naar aanleiding van de landschapsarchitectuur van 
Jean Canneel-Claes, stelde ze samen met Michel François een boek voor 
waarin foto’s getoond worden van huisjes die door Marokkaanse duikers op 
een strand gebouwd worden met aangespoeld materiaal. Toen ik enkele jaren 
later voor het eerst een kleurenfoto van zo’n huisje wilde publiceren en in een 
legende het woord ‘hut’ gebruikte, merkte ze vriendelijk, maar stellig op: ‘Het 
zijn geen hutten, Hans. Het zijn huizen.’ Het politieke gehalte van haar werk 
berust in het onafgebroken waarmaken van dit onderscheidingsvermogen. 
Het neemt politiek stelling zoals de nabije stem van Gainsbourg, die op een 
publieke manier een intimiteit oproept die we gewoonlijk alleen delen met 
mensen die in ons oor mogen fluisteren (waardoor hij ons onderdompelt 
in een incestueuze sfeer), of  zoals de stromende beelden en gedachten van 
Virginia Woolf, die elk zogenaamd logisch gestructureerd betoog armtierig 
doen lijken.

Ik maak deze vergelijking met het werk van Virginia Woolf, omdat het werk 
van Ann Veronica Janssens ook iets losbandigs heeft, iets ongebreidelds, 
dat ondanks de meestal minimale ingrepen, de wereld een beetje dooreen 
laat lopen, binnen en buiten dooreenhaspelt, grenzen laat vervagen en vaste 
vormen vloeibaar laat worden. Orlando kan duizend jaar leven en onderwijl 
van sekse veranderen omdat de literaire ruimte zoiets mogelijk maakt. De 
voorstellen van Ann Veronica Janssens zijn even radicaal. Er worden vormen 
voorgesteld, maar je weet dat ze achteraf  opgeheven zullen worden. Er wordt 
gespeeld, maar niet zonder het besef  van een nachtelijke limiet die niemand 
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overschrijdt. Nadat ze ons in To the Lighthouse honderd bladzijden lang heeft 
laten kennismaken met een familie, waaronder een jongen die graag naar 
een vuurtoren zou reizen, moordt Virgina Woolf  in het hoofdstuk Time 
Passes op enkele bladzijden tijd bijna de hele familie uit. Op het ogenblik 
dat het volwassen geworden jongetje, tientallen jaren later, de vuurtoren 
eindelijk bereikt, voltooit de heldin Lily Briscoe met één penseelstreek een 
schilderij dat ze heeft aangezet in het begin van de roman. Het hele gebeuren, 
de misverstanden en tekortkomingen, de verlangens en het verstrijken van 
de tijd, wordt zichtbaar door de vuurtoren, het optische rustpunt dat onze 
belevenissen en gedachten mogelijk maakt en ordent. 

Iets soortgelijks gebeurt in het werk van Ann Veronica Janssens. Het getoonde 
beeld vormt niet het eindpunt van haar of  onze ervaring, het vormt er de 
aanleiding van. De in een waterbak zwevende bolvormige lens van vloeibare 
siliconen vormt een sculptuur op zich, maar vangt tegelijkertijd ook beelden op 
die onophoudelijk verglijden en heel traag in elkaar overgaan. Het vormt een 
overgang tussen starheid en vloeibaarheid, tussen het al gekende en zichtbare 
en het nog niet gekende of  voorlopig nog onwaarneembare, tussen ‘space’ 
en ‘superspace’. ‘In veel van mijn werken,’ vertelt Ann Veronica Janssens, 
‘bijvoorbeeld Aquarium of  Casa Frollo, gaat het om een ruimte die uitgeeft 
op een super-ruimte, een andere, onvoorspelbare ruimte, zoals het licht dat 
overal binnendringt, zelfs tot achterin een lade, of  water dat ergens op een 
onzichtbare manier verdwijnt en op een heel andere plaats weer opduikt. Zo 
probeer ik kleine wijzigingen of  transformaties door te voeren die zo weinig 
mogelijk opvallen, maar onze ervaring zoveel mogelijk verbreden.’

Tal van sculpturen of  sculpturaal geformuleerde voorstellen van Ann 
Veronica Janssens nemen de vorm aan van een drempel tussen onze blik en 
de buitenwereld. Enkele van de duizenden bewegingen in onze omgeving 
worden vertraagd, zodat we ze kunnen waarnemen. Ofwel het omgekeerde: 
in een als star ervaren buitenwereld brengt een incident enkele zaken in 
beweging, waardoor ze voor ons zichtbaar worden. Het dwangmatige van het 
ritueel wordt zoveel mogelijk beperkt, al blijft de aantrekkingskracht van de 
dwang meestal aanwezig.

Ideaal gesproken mag er niets tussen de mens en zijn waarneming staan. Geen 
vuurtoren, geen vertraagde drempel. Maar eerst moet ons hoofd leeggespoeld 
worden, zodat onze gedachten en vooroordelen ons niet langer blind maken. 
We moeten weggelokt worden uit onze dode manier van kijken door iets in 
onze omgeving te verschuiven. Door er iets kleins aan toe te voegen. Een 
stapel glazen plaatjes, een rij stenen, een kleurfilter. Maar die toegevoegde 
zaken moeten zich meteen weer terugtrekken. Ze zijn geen einddoel, maar 
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middel. Zodra ze hun taak volbracht hebben moeten ze oplossen. De stenen 
worden teruggebracht naar de aannemer en verwerkt in anonieme gebouwen. 
De muntstukken zwermen uit. De mist verdwijnt door de kier onder de 
voordeur van het museum of  wordt opgedweild door de schoonmaakster.

Wie voor het eerst naar Scrub Berlin kijkt weet niet wat te denken. Het 
werk bestaat uit een vijf  minuten durende, bliksemsnelle opeenvolging van 
honderden, horizontale rechthoeken van verschillende grootte en kleur, 
die in elkaar gepast zijn als Russische poppetjes, zodat je het beeld van een 
rechthoek met een aantal anders gekleurde, dikke boorden verkrijgt. De 
video wordt geprojecteerd op een scherm dat zo groot is als een muur. Door 
de flitsende opeenvolging van de beelden lijkt het alsof  de rechthoeken 
opborrelen uit een oneindige bron en afstormen op de toeschouwer. Mij 
deed de snelle opeenvolging van gekleurde rechthoeken denken aan een 
snelcursus schilderkunst, maar meer dan deze anekdotische, naar humor 
zoekende verklaring kon ik aan deze beelden niet hechten. Later bevestigde 
Ann Veronica Janssens deze indruk, toen ze mij vertelde dat je naar de 
beelden kon kijken als naar een reeks goede en minder goede schilderijen. 
Toch is er meer. De projectie is zo gewelddadig dat je er niet zonder een 
onbehaaglijk gevoel kan naar blijven kijken. De aanstormende beelden doen 
pijn aan de ogen. Je weet er geen blijf  mee. Tot je beseft dat dit waarschijnlijk 
de bedoeling is en je te maken hebt met een machine die ons wil beletten te 
projecteren of  te interpreteren. Het is een opstelling die ons dwingt een en 
al oog te worden en te verzaken aan de hulpmiddelen van ons verstand. Oog 
geworden, lijken we te versmelten met de wereld. Maar hoe meer we kijken, 
hoe meer we beseffen dat wat we zien gefabriceerd wordt door ons brein. 
Onze blik werpt ons terug op onszelf. We versmelten niet met de wereld, 
we staan aan de buitenkant, vastgebonden aan onze vermeende binnenkant. 
‘Als er geen licht is,’ schrijft ze, ‘kunnen we nog altijd de mooiste beelden 
oproepen in onszelf.’ Haar toeschouwer sluit zijn ogen en drukt op zijn 
oogballen. Hij verzinkt in zichzelf. Hij kijkt naar de gekleurde schijven op de 
muur en ontdekt in de ronddansende, lichtgevende nabeelden hoe zijn brein 
de werkelijkheid vormgeeft. 

(Zoals Stroop al opmerkte in het interview over de films van Broodthaers: 
bewegende beelden bestaan niet, het zijn verzinsels van onze verbeelding. 
We kunnen ons dat moeilijk voorstellen, omdat we een levensvorm zijn die 
ontstaan is als reactie op een beperkt antal, onzichtbare radiogolven. Wij 
zijn niets meer dan lichamen die gegroeid zijn rond ogen die zich willen 
voortplanten.)

‘Niets is mooier dan de eigen blik van de mensen,’ vertelde Ann Veronica 
Janssens mij ooit, ‘ik probeer de mogelijkheden daarvan op de spits te drijven’. 
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Elders betoogde ik dat ze, naar goede Japanse traditie, in haar werk plaats 
probeert te maken voor de mensen. Ik geloof  dat. Haar werk is het tegendeel 
van de narcistische, autoritaire monoloog die het bestaan van de anderen 
uitsluit. De narcist is alleen. Hij is een hol vat zonder buitenkant. Hij slokt 
de wereld op. Er is geen drempel tussen zijn brein en de anderen. Er is geen 
stilte. Er is geen dialoog. De monoloog is oorverdovend. De lippen bestaan 
niet. Alles is mond. De angst is oorverdovend. Alles is hol. De woorden doen 
pijn aan de oren.

Maar tegelijk voel je hoe Ann Veronica Janssens’ werk sommige mensen 
opnieuw alleen achterlaat. Oog en oor geworden hangen ze enkel nog met 
het draadje van de gewoonte vast aan hun kantelende brein, waarin hun 
gedachten angstig flakkeren als wapperende gordijnen. Hier is meer aan de 
hand dan een charmant spelletje met licht en kleur. Want je blijft altijd voelen 
dat het niet meer is dan een spelletje temidden van een schiftende, als los zand 
aaneen hangende wereld waar wij fraaie, vereenvoudigde beelden overheen 
projecteren tot wij zelf  uiteenwaaien in de wind.

Montagne de Miel, 9 juli 2003
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SCULPTEREN MET TIJD

ENKELE WOORDEN OVER HET WERK VAN ANN VERONICA JANSSENS

RUIMTE EN TIJD

Vaak ga ik het werk van kunstenaars beter begrijpen nadat ik een boek 
over hen heb gemaakt. Het maken van het boek – het zoeken naar visuele 
oplossingen – dwingt mij tot nieuwe inzichten, die zich vaak echter nog niet 
precies of  helder onder woorden laten brengen zolang het boek niet af  is 
(natuurlijk ook omdat er meestal niet genoeg tijd is om een boek een tijdje te 
laten rusten voor het wordt gedrukt). 

Zo komt het dat de hierboven opgenomen tekst (De glijdende blik) eigenlijk 
tekortschiet. Als het werk van Ann Veronica Janssens meer is dan een louter 
spel met licht, wat is het dan? Ja, het is economisch, het is bescheiden, politiek, 
minimaal en poëtisch, maar hoe gaat dit in zijn werk? Waar komt deze tegelijk 
sombere en delicieuze poëzie eigenlijk vandaan?

Als antwoord op de vraag wat wij eigenlijk met zekerheid over de werkelijkheid 
kunnen weten, legde Kant uit dat we alleen naar de werkelijkheid kunnen 
kijken als er tijd en ruimte bestaan. Zonder tijd en ruimte zijn er geen 
opeenvolgende en verschillende waarnemingen en zeker geen gedachten 
mogelijk. De enige zaken waarover we bijgevolg met grote stelligheid mogen 
beweren dat ze bestààn, zijn tijd, ruimte en enkele gelijksoortige categorieën. 
Aan deze wonderlijk eenvoudige, maar belangrijke bevinding moet ik elke 
keer denken als ik probeer uit te leggen waarin voor mij de fascinatie voor 
het werk van Ann Veronica Janssens bestaat. Niet alleen omwille van de 
bevreemdende, droomachtige sensualiteit die uitgaat van Kants geduldige 
spinnen van zijn verhaal, maar ook omwille van zijn hardnekkige onderscheid 
tussen een waarneembare (fenomenale) en een niet waarneembare, meer 
essentiële wereld. 

Ann Veronica Janssens omschrijft haar sculpturale voorstellen als studies 
of  experimenten. Het zijn dingen die haar nieuwe inzichten bijbrengen. Ze 
bezorgen haar nieuwe ervaringen. En zo zijn ze ook opgevat met betrekking 
tot de toeschouwer: het zijn uitnodigingen tot nieuwe ervaringen. 

Ervaring voegt iets toe aan wat we al weten. Of  het laat ons ogenschijnlijk 
bekende zaken op een nieuwe manier beleven. Op sommige ogenblikken 
worden we in de échte tijd getrokken, in de échte werkelijkheid, omdat we niet 
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langer beschut zijn en blind of  doof  gemaakt worden door onze gewoonte. 
We zien, omdat ons denken niet langer van toepassing is. Het is verouderd. 
Het behoort tot het verleden. Terwijl onze zintuigen en ons wild registrerend 
en gissend brein zich heel even in het heden bevinden. 

Omdat ruimte en tijd de voorwaarde zijn voor het bedenken, maken, 
tentoonstellen en ervaren van sculpturen, vertellen sculpturen altijd iets over 
ruimte en tijd. In het werk van sommige kunstenaars wordt dit zelfs zichtbaar 
of  voelbaar. We voelen hoe de sculptuur zich verhoudt tot de omliggende 
ruimte, we voelen hoe ze ons in de trage, stroperige tijd trekt. Door op een 
materiële manier te spreken over het maken van sculpturen, spreekt het 
sculpturale voorstel over wie wij zijn en hoe wij ons verhouden tot tijd en 
ruimte. 

Het ervaren of  beleven van deze kunstwerken vergt tijd, omdat ze vaak pas 
zichtbaar worden door het wisselende daglicht of  een wisselende positie of  
conditie van de toeschouwer of  het tentoongestelde voorwerp. Op die manier 
maken de kunstwerken ons bewust van het belang van de tijd voor onze 
waarneming. Ze fungeren als de bevindingen van Kant, maar dan gegoten in 
vorm, kleur en licht. 

Er zijn echter nog overeenkomsten. Aangezien wij weinig met zekerheid over 
de werkelijkheid kunnen weten, maakte Kant ons bewust van de subjectivi-
teit, van de grilligheid en de beperktheid van ons denken. In het werk van 
Ann Veronica Janssens gebeurt iets soortgelijks. Zodra het ons in een waar-
neming heeft getrokken die zich uitspreidt over de tijd, laat het ons voelen 
dat de werkelijkheid zelf  als los zand aaneen lijkt te hangen. De werken laten 
onze projecties haperen, zodat we heel even een donkere, onverklaarbare, 
verbrokkelde, onderliggende werkelijkheid te zien krijgen. Tegelijk overvalt 
ons een machtig geluksgevoel, omdat we de schoonheid van het spelende 
licht en onze daaruit geboren projecties ervaren. We verwonderen ons over 
het leven, omdat we ons sterker bewust zijn van de donkere achterkant ervan. 
Het is als het strelen van de dood, die niet meer bijt. 

Als je dit oeuvre in Nietzsches woorden omschrijft dan werken de sculpturale 
voorstellen van Ann Veronica Janssens als een apollinische voorhang die 
de dionysische, verschrikkelijke achtergrond oproept. De geboorte van 
het woord maakt de nacht voor het eerst zichtbaar. De geboorte van de 
sculptuur splitst de grijze waarneming op in dag en nacht. In een wilde, 
betoverende, huiveringwekkende warreling of  in een traag verglijden van het 
ene geprojecteerde beeld in het andere. 

Slavoj Žižek beschrijft hoe de westerse wereld voor de westerlingen zodanig 
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virtueel is geworden, dat het reële alleen nog aan hen kan verschijnen als een 
spektakel, bijvoorbeeld in de vorm van een terroristische aanslag. ‘Juist omdat 
het reëel is, dat wil zeggen vanwege zijn traumatische/excessieve karakter, 
zijn we niet in staat het reële te integreren in (wat we ervaren als) onze 
werkelijkheid, en zijn we daarom gedwongen het als een nachtmerrieachtig 
spook te ervaren.’ Allicht heeft hij gelijk. In het werk van Ann Veronica 
ontwaar ik echter een andere mogelijkheid. Het reële wordt er tevoorschijn 
gepeuterd door een vorm van onthouding, een vertraging, een geduldig kijken 
dat zich juist onttrekt aan de wetten van het spektakel. 

Hoe en waarom ik denk dat deze zaken zo in elkaar steken is een lang 
verhaal, dat ik kan staven met talloze voorbeelden uit het oeuvre. De meest 
overtuigende manier om de lezer nieuwsgierig te maken zonder te proberen 
hem of  haar te overtuigen, lijkt mij een verwijzing te zijn naar wat Oliver 
Sacks heeft geschreven over migraine. Migraine is een verzamelnaam voor 
tientallen ziekteverschijnselen die vaak gepaard gaan met hoofdpijn, maar 
ook met tal van hallucinaties en vreemde gewaarwordingen. Het bijzondere 
aan deze gewaarwordingen, zo lijkt mij, is dat ze de patiënten bewust maken 
van het precaire van hun waarneming en denken. Het is alsof  hun brein 
op hol slaat en geen aansluiting meer vindt bij de werkelijkheid. Soms zien 
de patiënten kleurige vlekken of  geometrische patronen, soms denken ze 
dat ze een gedeelte van hun lichaam missen, of  ze nemen maar een deel 
van de werkelijkheid waar, waarbij ze zich zelfs niet meer kunnen inbeelden 
dat het niet waargenomen deel ooit heeft bestaan. Welnu, zo’n werking 
hebben de sculpturale voorstellen van Ann Veronica Janssens. Ze zetten de 
vanzelfsprekendheid van onze waarneming en ons denken op de helling. En 
op die manier trekken ze schoonheid en waarheid uit het niets. 

DE DROOM

Vanmiddag vroeg ik Ann Veronica Janssens wat ze dacht van bovenstaande 
tekst. Het probleem met een mogelijk toenemend ‘begrip’ van een oeuvre is 
immers dat het bijna noodzakelijk gepaard gaat met een gelijkmatig toenemende 
ongevoeligheid voor andere, minder in woorden te vatten aspecten ervan. In 
bovenstaande tekst probeer ik zo precies mogelijk te zeggen wat het zou 
kunnen betekenen dat een sculpturaal voorstel de toeschouwer in een andere 
tijdservaring trekt, maar daardoor blijven andere invalshoeken natuurlijk 
buiten beschouwing. 

- Welke aspecten heb ik verwaarloosd?

Ann Veronica Janssens: Ik hou wel van de passage over de migraine. Ik heb 
zelf  vaak migraine, zoals je weet. Ik vind het een grappige passage.
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Janssens: Ik weet wel niet of  het een goed idee is de tekst te beginnen 
met de bewering dat mijn werk zich plaatst tegenover een narcistische of  
egocentrische benadering van de werkelijkheid. Misschien leidt het de lezer af  
van het eigenlijke onderwerp van de tekst. Het lijkt mij een verkeerde piste. 

- Bedoel je dat je werk zelf  ook voortkomt uit een vorm van narcissisme?

Janssens: Zelf  vind ik wel dat mijn werk anti-autoritair is, maar vegen de 
mensen daar niet vierkant hun voeten aan?

- Dat is een feit dat zeker is. 

Janssens: (Lacht.) Je schrijft dat de toeschouwer door mijn werk – omdat het 
enkel in een verstrijkend tijdsverloop zichtbaar wordt – in de ‘werkelijke tijd’ 
wordt getrokken, maar is dat wel zo? Bestaat er wel zoiets als een werkelijke 
tijd? Ik heb meer het gevoel dat mijn werk suggereert dat tijd elastisch kan 
zijn, ongrijpbaar en smeuïg tegelijk. Je hart gaat sneller slaan of  je adem stokt. 
De tijd vertraagt en je ervaart een moment van stilte… Het begrip van een 
‘werkelijke’ tijd is mij eigenlijk vreemd. 

- Je vertelde mij dat ze je voor de Biënnale van Lyon hebben uitgenodigd met het uitdrukkelijke 
verzoek een ruimte met mist te vullen. De titel van de tentoonstelling was ‘L’expérience de 
la durée’. Hoe zagen ze dat?

Janssens: Voor hen ging het er eigenlijk gewoon om dat je de tijd moet nemen 
om naar kunstwerken te kijken. Daarom wilden ze dat de toeschouwers 
meteen na hun aankomst in het museum in een van mijn mistsculpturen 
terecht zouden komen. Zodra je zo’n met mist gevulde ruimte betreedt ga 
je, door de geringe zichtbaarheid en de afwezigheid van oriëntatiepunten, 
voorzichtiger en trager bewegen. Dat gebeurt bij wijze van spreken op een 
mechanische manier, je hoeft er niet bij na te denken. 

- Ons lichaam denkt in onze plaats en vertraagt. 

Janssens: Ja. Door de afwezigheid van herkenbare punten of  afstanden 
vertraagt onze tijdservaring. Iets soortgelijks gebeurt met de kegelvormige 
lichtprojectie Représentation d’un corps rond. Die draait heel langzaam om haar as 
en soms stopt die draaiende beweging, waardoor je een soort van temporele 
duizelingen ervaart… Een beetje verder in de tekst heb je het ook over de 
‘werkelijke werkelijkheid’ (la réalité vraie). In het Frans kan je zoiets niet 
zeggen. Ik begrijp ook niet wat je ermee bedoelt. 
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- Ik bedoel dat de gewoonte ons belet de dingen echt te zien. We ‘herkennen’ ze, zonder ze 
werkelijk waar te nemen of  te ervaren. Zo beschermen we ons tegen de wisselende indrukken 
uit onze omgeving. Maar daardoor leven we eigenlijk in een ‘onwerkelijke’ wereld (een 
wereldkaart of  ‘mind-set’), die in meer of  mindere mate, naargelang van je geestelijke 
soepelheid, wordt aangepast aan de veranderingen in de omgeving. Bij de egocentrische 
persoon gaat die onwerkelijke projectie ten slotte bijna de gehele wereld vervangen. Alleen 
een sterfgeval lijkt zo’n mensen soms weer in de ‘werkelijkheid’ te brengen: in een wereld die 
zich in een verstrijkende tijd afspeelt, waar alles voortdurend in wording is en alles ten slotte 
vergaat. Naar mijn gevoel slaagt jouw werk erin de mensen in die werkelijkheid te trekken, 
in die ervaring van constante groei (beweging, schoonheid en vergankelijkheid). 

Janssens: Ja, dat schrijf  je in de passage die verwijst naar Nietzsche. Ik weet 
niets over Nietzsche, want ik heb nooit iets van hem gelezen, maar ik vind die 
passage wel heel mooi. 

- Je werk is natuurlijk geënt op een persoonlijke ervaring van de werkelijkheid, maar dat 
maakt het niet egocentrisch. 

Janssens: Maar het is wel waar dat mijn werk de mensen alleen achterlaat, 
zoals je schrijft. Daarom heb ik de indruk dat mijn werk minder altruïstisch 
en nederig is dan jij altijd beweert. 

 - Je laat ze alleen achter, maar wel in een wereld die je hebt opengevouwen. Het bewustzijn 
van de verstrijkende tijd verleent het huidige moment een nieuwe, rijkere waarde… Als de 
verteller van de ‘Recherche’ de bijna onzichtbaar verschijnende schaduw van een smeedijzeren 
balkonbalustrade beschrijft als aankondiging van een zachtjes doorbrekende zon, die op haar 
beurt een mooie dag lijkt aan te kondigen die een uitstap naar het park en een ontmoeting 
met de heerlijke Gilberte mogelijk maakt, dan ervaar je zijn aandacht voor het nauwelijks 
waarneembare als een verlossende scheur in de grijze wereld van de gewenning waarin niks 
meer mogelijk is. Michel François vertelde mij ooit dat hij eens bij jou in de auto zat toen 
hij pas na een tijd besefte dat je al enkele minuten rond een ‘rond punt’ aan het rijden was, 
zonder een zijweg in te slaan. Gisteren vertelde Ida De Vos mij hoe je tijdens de aanschaf  
van een chip voor je draagbare telefoon ineens geboeid raakte door het hologrammetje op de 
chip en meteen een multiple voor Brian Butler begon te ontwerpen. Op een of  andere manier 
slaag je erin zodanig te focussen dat je blik los glipt uit de voorspelbare werkelijkheid en 
ineens een vreemd ankerpunt vindt waar de tijd tot stilstand komt en de werkelijkheid 
een soort van handvat lijkt te krijgen, hoe nachtelijk of  ongrijpbaar dit handvat zich ook 
aandient. (Stilte.) Maar jou schijnt het dus toe alsof  je wegglipt in een droom?

Janssens: Soms wel, ja.

Montagne de Miel, 28 oktober 2006
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OP STAP MET GUILLAUME BIJL ! 
EEN MONTERE RONDGANG DOOR HET AVONDLAND

INLEIDING

‘Er zijn over mijn werk veel verkeerde interpretaties verschenen die mij blijven 
achtervolgen,’ zegt Guillaume Bijl, ‘bijvoorbeeld is er al dikwijls geschreven 
dat ik antikunst maak. Mijn werk is altijd kritisch. Ik spot met instellingen, 
met onze beschaving, met onze gewoonten, maar waarom zou ik mij afzetten 
tegen de kunst?’
 Een half  uurtje geleden is Bijl opgestaan om zijn argumenten kracht bij te 
zetten met elegante gebaren en de slepende danspassen van een straatvechter. 
Hij draagt een zwart pak, een wit T-shirt en een montuurloze bril met 
rechthoekige glazen. Af  en toe strijkt hij tussen duim en hand zijn grijze, 
lange haar achterover. Hij staat als in een nis, in een bovenaan afgeronde 
deuropening. Ik zit een paar meter verder aan een bescheiden keukentafel.
 ‘En waarom denken ze dat ik antikunst maak? Door mijn project van de 
kunst-liquidatie, waarbij een pamflet hoorde waarin ik verklaarde dat de galerie 
of  tentoonstellingsruimte waar ik op dat ogenblik tentoonstelde, failliet was 
gegaan en van overheidswege vervangen was door een zogenaamd nuttige 
instelling. Na een paar jaar heb ik die begeleidende tekst weggelaten omdat hij 
eigenlijk niets wezenlijks toevoegde aan de tentoongestelde installatie, maar 
de mensen blijven zich die tekst herinneren zonder te beseffen dat het project 
van de kunst-liquidatie eigenlijk ging om een liquidatie van overheidswege. 
Eigenlijk was het juist bedoeld als een hommage aan de kunst of  aan de 
denkende mens.’
 Bijl treedt uit de deuropening en komt naar de tafel om een Camel op te 
steken. Hij heeft grote, sierlijke handen. Ik begrijp waarover hij het heeft, want 
toen hij mij voor het eerst over zijn installatie Four American Artists vertelde, 
nu zo’n tien jaar geleden, dacht ik aanvankelijk ook dat deze tentoonstellingen 
bedoeld waren als parodie op de hedendaagse kunst. 
 ‘Four American Artists was niet bedoeld als parodie op de hedendaagse 
kunst,’ vervolgt Bijl, ‘maar op een trendy omgang met kunst. Verder vond ik 
het ook aangenaam kunstwerken van fictieve kunstenaars te mogen maken en 
tentoon te stellen. Wim Beeren heeft ooit eens zo’n werk willen kopen. Hij 
was razend toen hij hoorde dat het om fictieve kunstenaars ging. Waarom? 
Hij had beter de hele installatie in zijn context gekocht voor dezelfde prijs als 
die van het werk dat hij toch al wilde kopen. Maar ik ben die misverstanden 
al gewoon. Ik ben begonnen in 1979. Dat was de tijd van Cucchi, Chia 
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en Clemente, grote, schreeuwerige schilderijen. Mijn werk was volledig 
onzichtbaar. Het was te realistisch. Te situationeel ingeplant. Ik had zogezegd 
geen stijl. Ik maakte ‘ready-mades’. Toen Mark Hostetler van Furkart mij 
in 1984 de kans gaf  op de kunstmarkt in Basel een lampenstand te zetten, 
gingen de andere galeristen de directrice halen om mij buiten te laten smijten. 
Een van de grootste tegenstanders van mijn installatie waren die mensen van 
Zwirner, die werk van Picabia en Duchamp verkochten… Zo’n kunstbeurs is 
eigenlijk toch maar een grote handelsmarkt. Ik vind het plezant daar lusters 
tussen te hangen, alsof  ik mij van beurs vergist heb.’ 
 Bijl steekt een nieuwe sigaret op en knijpt zijn oogleden samen tot smalle 
spleten. ‘Four American Artists verwijst naar dat onuitputtelijke legertje epigonen 
dat tijdens elk tijdperk opduikt, in dit geval het eind van de jaren tachtig, en 
dan tentoongesteld wordt door mindere galerieën die de grote vissen niet 
kunnen tonen. Het verwijst ook naar de gewoonte kunstenaars die niks met 
elkaar te maken hebben samen tentoon te stellen omdat ze afkomstig zijn uit 
hetzelfde land. Je kent dat fenomeen wel: groepstentoonstellingen met als titel 
‘Six Spanish Painters’ of  ‘Ten Australian Sculptors’. Maar ik was ook geboeid 
door het aanbrengen van de juiste kleefletters op de muur en op het raam 
van de galerie, zodat het decor wèrkte: ‘S. Roberts’. Het was merkwaardig 
dat het ontwerp of  de kleuren van sommige lampen in mijn lusterwinkel 
onrechtstreeks afkomstig waren van de moderne kunst, het constructivisme, 
de Stijl, enzovoort, maar het was niet de bedoeling dat te gebruiken als parodie 
op de kunst, het vloeide gewoon voort uit de vormen van die lampen, die hun 
voorgeschiedenis in zich dragen.
 Een ander misverstand over mijn werk is dat mijn Compositions trouvées 
niet zo sterk zouden zijn als mijn grote installaties. Het is waar dat ze geen 
situationele pretentie hebben, maar het zijn evenzeer stereotiepe beelden 
van onze beschaving. Soms zijn die beelden groot en situationeel verwerkt, 
soms zijn ze klein en kan je ze eerder beschouwen als stillevens, schetsen of  
sculpturen. Maar de esthetische waarde die ik tracht te simuleren met een 
vreemdsoortige alchemie, wordt er eigenlijk pas achteraf  ingelegd door het 
kunstpubliek.’

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN ENKELE WERKEn

Een wetenschappelijke tentoonstelling over de geschiedenis der vervoers-
middelen met als titel Der Mensch überwindet Distanzen (De mens overwint 
afstanden) bevat verschillende rode, groene, gele of  anderszins fraai 
gekleurde tentoonstellingskamers (‘stands’), waar telkens een ander voertuig 
of  belangwekkend voorwerp getoond wordt, zoals een boot, een antiek 
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rijtuig of  een opgezet paard, soms op ware grootte, soms in de vorm van 
schaalmodellen in vitrinekasten, soms op foto’s, veelal voorzien van de 
nodige uitleg. De stands, die verlucht worden met palmen, dragen met witte 
kleefletters aangebrachte opschriften zoals ‘Eisenbahn’ (spoorweg), ‘Straßen 
und Wege’ (straten en wegen) of  ‘Automobile’ (zelfrijdende tuigen).
 Op het grasveld rond een museum worden gipsen beelden, sokkels, zuiltjes 
en vazen tentoongesteld zoals in een tuindecoratiezaak waar je de beelden in 
hun natuurlijke omgeving kan appreciëren.
 In een openluchtmuseum wordt een stuk Romeinse straat aangelegd, alsof  
de straat er werd blootgelegd door archeologen. Een metalen leuning biedt de 
bezoekers de gelegenheid op de ellebogen leunend te mijmeren over vergane 
glorie.
 Op een grasveldje naast een aangelegd meer dat grenst aan een moderne, 
kneuterige slaapstad wordt een uit de obligate, betonnen klinkers bestaand 
rond pleintje aangelegd met in het midden een piepklein vijvertje en op de 
rand twee naar boven versmallende, metalen lantaarnpalen die bekroond 
worden door witte bollen. In andere steden worden gelijksoortige pleintjes 
aangelegd, telkens met lantaarnpalen, soms met een zitbank, bloembak of  
moderne sculptuur.
 Een museumzaal met goudbruin parket wordt omgebouwd tot slaapzaal 
van een psychiatrische instelling. Langs de muren staan bedden opgesteld. 
Op een tafeltje staat een vetplant in een plastieken bloempot met namaak 
bronzen beslag, aan de witte muren hangt een kruisbeeldje, vanachter een wit 
kamerscherm komt een sanseveria tevoorschijn, de TV staat op een tafeltje 
met dunne pootjes uit de jaren vijftig.
 Een museumzaal wordt omgebouwd tot een feestzaal waar twee rijen 
gedekte tafels de komst van een nieuwe politicus en zijn aanhangers afwachten. 
Aan het eind van de zaal, vanwaar de politicus het woord zal richten tot het 
publiek, hangen een grote Duitse vlag en een affiche met de beeltenis van de 
politicus. Er staan ook enkele bloempotten met groene planten. Op de muren 
werden slogans aangebracht zoals ‘Neue demokratische Partei’ en ‘Die neue 
Hoffnung’.
 Een langwerpige tentoonstellingsruimte wordt omgebouwd tot 
schietstand.
 Andere tentoonstellingsruimtes worden omgebouwd tot turnzaal, 
atoomschuilkelder, oosterse tapijthandel, een beurs waar caravans worden 
verkocht (Caravan Show), een reisagentschap, een autorijschool, een supermarkt, 
een tekenacademie, een winkel waar je futons en andere Japanse prullaria 
kan kopen, een veilingzaal, een antiquair, een zaak waar je formele kledij kan 
huren, een curiositeitenkabinet, de sterfkamer van een Weens componist of  
een televisiestudio met het decor van een spelletjesprogramma.
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VIER SOORTEN WERKEN

Guillaume Bijl heeft zijn oeuvre onderverdeeld in vier groepen.

De eerste groep werken noemt hij de ‘Transformatie-installaties’. Hij omschrijft 
ze als ‘een realiteit in een onrealiteit’. Met deze ‘onrealiteit’ verwijst hij naar een 
zelf  geschreven pamflet uit 1979, waarin de overheid voorstelt kunstruimten 
te laten sluiten wegens hun ‘onfunctionaliteit’ en ze te transformeren tot 
nuttige, maatschappelijke instellingen. Het eerste werk van deze groep was 
een autorijschool. Later volgden een fitness-ruimte, een veilingzaal, een 
supermarkt, enz. Bijl noemt ze kritische, archeologische verhalen die in beeld 
gebracht werden met een afstand scheppende vervreemding.

De tweede groep werken noemt hij de ‘Situatie-installaties’, die hij omschrijft 
als ‘een onrealiteit in de realiteit’. De situatie-installaties zijn meestal ingrepen 
in de realiteit naar aanleiding van een kunstmanifestatie. Eigenlijk spotten 
ze met onze verwachtingspatronen: met wat we vanzelfsprekend vinden 
en wat niet. Zo werden tijdens Documenta IX op verschillende plaatsen in 
de stad opgezette vogels aangebracht. Een jaar later werd aan beide zijden 
van een Nederlands-Duitse grenspost een bord neergezet met het opschrift 
‘Naturisme verboden’ en in een nabijgelegen douanehokje werden foto’s 
van naturisten opgehangen. Een andere ingreep was het plaatsen van enkele 
fietsen en een bord met het opschrift ‘Fietsen verboden’ in de luchthaven van 
Montréal.

De derde groep zijn de ‘Sorry-installaties’. Het gaat om absurde assemblages 
waarin Bijl ‘vreemdgaat’ ten opzichte van zijn eigen vorm. Eén van de eerste 
sorry-installaties was het opstellen van een nep paard in een vervoerwagen op 
het erf  van een manège.

De vierde groep zijn de composities, die bijna altijd de naam ‘Composition 
trouvée’ dragen. Het gaat hier om reconstructies van een werkelijk 
aangetroffen groep voorwerpen. Het zijn actuele, archeologische stillevens 
die zich tegenover de grote installaties verhouden als schetsen tegenover 
grote schilderijen.

Natuurlijk kunnen heel wat werken eigenlijk bij verschillende groepen 
ondergebracht worden. De situatie-installatie Composition trouvée uit 1991, 
waarbij enkele decoratieve tuinbeelden in het verlengde van een kitscherig 
stadspark werden geplaatst, verschilt allicht uitsluitend van een strikte 
composition trouvée door de omvang. De situatie-installatie Horizon Systems, 
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waarbij in een leegstaande ruimte in een Madrileens winkelcentrum een 
firma in high-tech stijl gehuisvest werd, verschilt eigenlijk alleen van de 
transformatie-installaties doordat er geen culturele tentoonstellingsruimte 
werd omgebouwd, zodat het verwachtingspatroon van de toeschouwer op 
een andere manier wordt doorbroken. (Ik herneem Bijls onderverdeling van 
zijn eigen werk hier niet omdat ik denk dat zo’n classificatie nodig is, maar 
wel omdat ze aangeeft hoe Bijl naar zijn eigen werk kijkt en welke nuances hij 
belangrijk vindt.)

DE JUISTE TOON

Wie Bijl al eens bezig heeft gezien tijdens het superviseren van de 
werkzaamheden, weet hoeveel genoegen deze kunstenaar beleeft aan het 
vinden van de juiste materialen of  het zetten van een juiste toon. Ik herinner 
me zijn vrolijke opwinding tijdens het opbouwen van het Documenta Wax 
Museum in 1992 waar de vingers van de wassen poppen, die in een etalage 
stonden, door de zon gesmolten waren, ondanks de aanwezigheid van een 
koelinstallatie. Bijl wilde dit smeltende materiaal onder geen beding vervangen 
door polyester, ook al liep hij daardoor het risico dat de vingers nogmaals 
zouden smelten. Voor Bijl moeten de gebruikte voorwerpen echt zijn. Het 
gaat er niet om een illusie van echtheid te creëren, wat de voorwerpen en 
materialen betreft, maar wel het illusoire van deze werkelijkheid te laten 
voelen.
 Het is verbazend hoe natuurlijk zoveel zaken op ons overkomen, terwijl het 
gaat om zorgvuldig bestudeerde of  domweg ineen gezette decors waarbinnen 
onze dorre en absurde scenario’s zich dienen af  te spelen. Achteraf  kunnen we 
soms glimlachen om bepaalde malle gebruiken zoals het dragen van broeken 
met olifantenpijpen, maar op het moment zelf ? Het vraagt een soort van 
‘distantie’, zoals Bijl zelf  opmerkt, deze absurde decors te kunnen doorzien.
 Op de achtergrond van een foto die gepubliceerd werd in de Muhka-
catalogus (p. 87) en waarop je, hoog boven de hoofden van de voorbijgangers, 
een niet opgemerkte, opgezette kraai op een lantaarnpaal ziet zitten, zien we 
een etalage waarin grote verkeersborden met uitroeptekens de aandacht van 
de voorbijgangers vragen voor de bijzondere kwaliteiten van nylon kousen, 
die werden aangebracht op een rijtje boven de knieën afgezette, plastieken 
benen. Ziedaar een absurde ‘composition trouvée’, die echter geen van de 
voorbijgangers treft.
 In tal van Bijls installaties voelen we een gelijksoortige potsierlijkheid, die 
zichtbaar wordt door de afwezigheid van menselijke bedrijvigheid. In normale 
omstandigheden zullen we een bordje met een opschrift als ‘Blijf  hier vijf  
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minuten wachten en als er dan nog niemand komt opdagen, ga dan inlichtingen 
vragen bij de vestiaire’ altijd respecteren, omdat we veronderstellen dat er wel 
een reden zal bestaan voor deze procedure. Als we zo’n bordje tegenkomen 
in een werk van Guillaume Bijl en we voor de vlotte afhandeling van een 
penibel ambtelijk probleem niet afhankelijk zijn van de goede wil van een 
overal bordjes aanbrengende bediende of  directeur, beseffen we ineens hoe 
gedwee we doorgaans deze scenario’s uitvoeren. Soms doet Bijl er nog een 
schepje bovenop en installeert hij niet alleen een bordje dat ons verbiedt een 
tent op te slaan, maar hij zet er ook enkele tenten bij, zoals in het gemeentelijke 
park van de gemeente Bornem in 1989. Na een week werd deze installatie 
vernietigd door onbekenden.
 De ‘toon’ van Bijls werk bestaat hierin dat hij afstand en humor doet 
ontstaan zonder iets toe te voegen aan de werkelijkheid. Misschien is het 
juist dàt wat hij gaandeweg heeft ontdekt: hoe minder hij toevoegt aan de 
werkelijkheid, hoe sterker het werk overkomt bij de toeschouwer.
 Een composition trouvée uit 1991 toont ons enkele gipsen zuilen met 
pinguïns, een antieke buste van een gehelmde held en drie innig keuvelende 
gratieën. Alleen al de dwaze symmetrie ervan heeft iets verlossends. Ze laat 
voelen dat al deze dwang, afspraken en regeltjes berusten op minieme trucjes 
die iedereen kan leren doorzien. En dan zwijg ik nog over de kostelijke 
pinguïns! Wie denkt dat ze vergezocht zijn, nodig ik uit eens een kijkje te 
gaan nemen in om het even welke dierentuin, waar het tentoonstellen van 
echte dieren steevastt wordt afgewisseld met gipsen, cementen, marmeren of  
uit gevlochten riet en bloeiende viooltjes samengestelde diersculpturen.
 Een gelijksoortig werk is de met koperen naamplaatjes versierde, metalen 
liftdeur die in de privé-woning van een verzamelaar werd geïnstalleerd. Het 
gaat om een huis zonder verdiepingen. Hier heeft de leegte en de onzin een 
forse gestalte gekregen, net zoals in het werk waarbij in de inkomhal van een 
bank een hotellobby werd aangebracht. 
 Het fraaie aan dit werk is dat de bestaande architecturale verschrikking 
en pretentie niet tegengesproken wordt, maar opgevangen, zoals een judoka 
gebruik maakt van de beweging, de kracht en het gewicht van zijn tegenstander. 
De getoonde voorwerpen of  composities worden ook niet noodzakelijk 
lelijk bevonden. Ze hebben een visuele en stilistische dynamiek die Bijl 
zoveel mogelijk tot zijn recht probeert te laten komen. Gezien vanuit een 
commercieel of  pragmatisch standpunt zijn de vorm van de metalen liftdeur 
en de hotellobby of  de inrichting van de firma Horizon Systems functioneel 
en noodzakelijk. Je voelt wel spot in deze installaties, maar geen wrangheid. 
Het is kritisch werk, maar dan vooral in de zin dat het een afstand schept en 
meer keuzemogelijkheden lijkt te suggereren. De dingen lijken minder vast te 
staan. Je kan ze verschuiven.
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TONEN IS VERPLAATSEN

Tonen is eigenlijk niets anders dan iets verplaatsen en binnen het blikveld van 
een toeschouwer brengen. Bijna alle grote kunstwerken zijn ontstaan door 
iets te verplaatsen, door iets ongebruikelijks of  ongewoons te doen. Het 
onafgebroken bombardement van wisselende indrukken en de wispelturigheid 
van ons onrustige brein scheppen een behoefte aan regelmaat, herhaling en 
herkenbare vormen. Binnen de gewoonte zie je niks. We horen en zien wat 
we al kennen en zolang er niks verschuift leven we in ons hoofd. Kunstenaars 
geven een draai aan onze manier van kijken, waardoor er een soort van moiré-
effect ontstaat. 
 In zijn brieven aan André Bosmans vertelt Magritte dat de verplaatsing van 
voorwerpen het grootste effect heeft als het gaat om vertrouwde voorwerpen. 
Hoe vertrouwder de voorwerpen die hij met elkaar combineerde, bijvoorbeeld 
een kooi en een ei, hoe groter het mysterie dat zijn schilderijen opriepen. 
Voor Marcel Broodthaers was Magritte een belangrijk schilder omdat hij de 
kunst verlost had van de ‘esthetica van het schilderij’, waarmee hij bedoelde 
dat Magritte in de eerste plaats beelden maakte, die door een buitenmatige 
aandacht voor de formele en materiële aspecten van het schilderen minder 
zichtbaar geworden zouden zijn.
 De schilder Roy Lichtenstein, die tijdens de jaren zestig bekend werd met 
schilderijen die vrijwel louter uitvergrotingen waren van prentjes uit bestaande 
stripverhalen, verklaarde dat het moeilijk was niet verleid te worden door de 
nuances van het ‘betere schilderwerk’. 
 ‘Hoe dichter mijn werk het origineel benadert,’ zei hij, ‘hoe bedreigender 
en kritischer de inhoud.’ 
 ‘Een van de sterke punten van kunstenaars uit alle kunstrichtingen tijdens 
de tweede helft van de twintigste eeuw,’ schrijft Sylvester, ‘is dat ze zijn gaan 
beseffen dat hoe minder ze ingrijpen, hoe beter hun werken worden…’ 
Sylvester zegt dit in verband met de films van Andy Warhol, die ogenschijnlijk 
louter registreerden wat de acteurs voor de camera wilden doen en gekenmerkt 
werden door een stilistisch minimalisme en een afkeer voor ‘expressiviteit’. 
 Honderd jaar eerder had de Franse schrijver Gustave Flaubert ook zoiets 
geprobeerd in zijn romans Madame Bovary en Bouvard et Pécuchet: zo accuraat 
mogelijk de werkelijkheid beschrijven en er zo weinig mogelijk van zichzelf  
aan toevoegen. (En aanwezig zijn zoals God in het universum: onzichtbaar.)
 Maar ook al werden de werken van Flaubert, Magritte en Warhol geken-
merkt door technieken waar subjectieve gevoelerigheid, meesterhand en 
penseelstreek schijnbaar uit waren verdwenen, toch zie je bij deze kunstenaars 
een nieuwe kleur, toon of  taal ontstaan die voortkomt uit particuliere, 
formele eigenaardigheden. Magritte probeerde het mysterie op te roepen 
door de nevenschikking van alledaagse voorwerpen, Warhol en later Marcel 



188

Broodthaers maken gebruik van een schijnbare repetitiviteit om een rilling 
door hun beelden te laten trekken (bijvoorbeeld in Red Race Riot of  montages 
zoals Ma Collection) en Proust heeft aangetoond hoe Flauberts zogenaamd 
foutieve gebruik van de imparfait een nieuw wereldbeeld of  levensgevoel 
vertaalden. ‘Flauberts imparfait die zo nieuw is in de literatuur,’ schrijft hij , 
‘verandert het uitzicht van de dingen en de wezens volkomen, zoals een lamp 
die van plaats veranderd is.’
 Bouvard en Pécuchet zijn kopiisten. Hun problematische avonturen nemen 
een aanvang wanneer ze stoppen met kopiëren en een inventief  en creatief  
leven willen gaan leiden. Flaubert omschreef  zijn eigen literaire bezigheid 
steevast als ‘het leveren van kopij’.
 Bijl toont ons delen van onze werkelijkheid door ze te kopiëren of  te 
reconstrueren op een onverwachte plek of  door iets onverwachts of  incon-
gruents toe te voegen aan een verder alledaagse omgeving. Als we ons 
niet betrokken voelen, bijvoorbeeld omdat we geen fitness-fanaten zijn, 
vinden we zijn werk erg grappig, maar soms maken zijn instalaties ons ook 
ongemakkelijk, omdat we ons betrapt weten in onze navolging van de meest 
exotische en dwaze conventies. De beste voorbeelden hiervan zijn allicht de 
werken die in verband staan met het cultureel toerisme.

CULTUREEL TOERISME

Een flink aantal werken van Bijl is geënt op het ‘cultureel toerisme’: een uit 
decors opgebouwd circus dat wordt opgezet om de nieuwsgierigheid van 
de kunstliefhebber of  cultuurfreak te bevredigen. ‘Oh kijk, een Romeinse 
heirbaan!’
 De toerist neemt niet deel aan het door hem geobserveerde gebeuren. Hij 
of  zij heeft geen werkelijke ervaring. Al Bijls installaties lijken te suggereren 
dat we leven in een wereld waar ervaring niet mogelijk is, omdat onze blik 
afschampt op gepolijste decors. Dit gevoel wordt nog sterker door de 
afwezigheid van werknemers of  andere mensen die horen bij deze decors.
 Aan het eind van de jaren zeventig bedacht Bijl een reeks projecten die hij 
Behandelingen of  Treatments noemde. Deze projecten werden nooit uitgevoerd, 
maar ze liggen wel aan de basis van zijn latere werk. Een van deze Behandelingen 
was de Army Treatment of  Legerbehandeling, waarvan een basisschets werd 
gepubliceerd in het grote, door Kunst en projecten uitgegeven boek over 
het werk van Guillaume Bijl. Het was de bedoeling dat de opeenvolgende 
vertrekken van een grote ruimte, bijvoorbeeld een museum, werden ingericht 
als specifieke ruimtes, die telkens een functie hadden in de ‘legerbehandeling’. 
De museumbezoeker zou opgevangen worden in de ‘registration room’ 
waar zijn of  haar identiteit werd gecontroleerd en personalia werden geno-
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teerd. Vervolgens zouden personeelsleden (zorgvuldig aangeklede en geïn-
strueerde acteurs) de bezoekers van zaal tot zaal hebben gebracht, waar ze 
achtereenvolgens verschillende behandelingen zouden ondergaan tot ze een 
volwaardige legerbehandeling, inclusief  gevangenschap en executie, hadden 
gekregen.
 Het voornaamste nadeel van deze werken was de noodzaak acteurs in 
te schakelen, waardoor ze gingen lijken op een soort van performances of  
alternatieve theatervoorstellingen.
 Onlangs zag ik op de televisie hoe breedgeschouderde free-lancers door 
middel van waarheidsgetrouwe simulaties bedienden van banken, restaurants 
en warenhuizen aanleren hoe ze zich dienen te gedragen tijdens overvallen. 
Ze hadden daartoe een bankfiliaal, een snack-bar en een handelszaak met 
fijne lingerie nagebouwd in een grote schuur. Een van de breedgeschouderde 
free-lancers vertelde dat de cursisten klaar waren voor de werkelijkheid als ze 
het niet meer in hun broek deden tijdens de trainingen.
 Welke acteur zou in het Paleis voor Schone Kunsten een ‘treatment’ hebben 
kunnen afronden door een leergierige verzamelaar of  andere kunstminnaar 
tot een ongecontroleerde ontlasting te nopen of  standrechtelijk te executeren? 
Bijls treatments zouden altijd maar ‘alsof ’ zijn geweest. Het inzetten van 
acteurs zou hebben afgedaan aan het waarheidsgehalte van zijn installaties. 
Daarom vind je in zijn huidige werken vaak een bordje met opschrift waaruit 
blijkt dat de eigenlijke activiteiten van het reisbureau of  de opnamestudio 
plaatsvinden buiten de openingsuren van het museum of  van de galerie 
waarin de installatie zich bevindt.
 Op het eerste gezicht lijkt het alsof  van de oorspronkelijke ‘treatments’ 
enkel de decors bewaard werden, maar volgens mij gaan Bijls werken verder 
dan het oorspronkelijke idee waaruit ze zijn ontstaan. In plaats van te proberen 
een namaak-behandeling in scène te zetten, werd er gepoogd de behandeling 
‘zichtbaar te maken’ door de vanzelfsprekendheid van haar attributen zo 
waarachtig mogelijk en onaangekleed voor te stellen. 
 Misschien zou je het kunnen vergelijken met Marcel Broodthaers’ 
gebruik van opschriften zoals ‘Défense d’entrer’, ‘Au-delà de cette limite 
les billets ne sont plus valables’, ‘Propriété privé’, ‘Enfants non admis’, 
‘Vestiaire’, ‘Direction’, etc. Deze bordjes en opschriften doen zich aan ons 
voor als archeologische overblijfselen die een getuigenis lijken af  te leggen 
over verdwenen of  onzichtbaar geworden, absurde gebruiken, zoals het ter 
bewaring overhandigen van omvangrijke of  warme kledingstukken bij het 
betreden van een kunsttempel, of  het ontzeggen van de toegang tot een lap 
grond die slechts één persoon toebehoort. Zoals de opschriften en bordjes 
bij Broodthaers verwijzen naar afwezige ruimtes en rituelen, zo spreken de 
installaties van Bijl over de verwachtingen en gewoonten van de afwezige 
mensen. Door de mensen weg te laten of  weg te nemen, laat hij zien waar ze 
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zich eigenlijk mee bezighouden. (Tuymans bereikt in sommige schilderijen een 
vergelijkbaar effect. Bijvoorbeeld in zijn schilderij van een hotelkamer, waarin 
de afwezigheid van een personage het decor des te indringender maakt.)
 ‘Schim van een Mallarmé die ik niet begrepen heb, ben ik toerist’, schrijft 
Broodthaers, ‘het licht van de stad grijpt mij aan door mooie beelden. 
Uiteindelijk ben ik in bed gekropen, waar ik slaap, in zwart-wit. Ik maak 
cinema als toeschouwer.’ 
 We leven als toeristen in decors die anderen voor ons geprepareerd 
hebben. Daarom lijkt het een juiste beslissing van Bijl zijn ‘behandelingen’ 
door te zetten zonder acteurs. We zijn zelf  acteurs die telkens weer dezelfde 
teksten zeggen en dezelfde bewegingen uitvoeren. We hebben geen overheid 
nodig om ons te ‘behandelen’, we doen het zelf. Dat merken we bijvoorbeeld 
als we als toeschouwers rondlopen in de verbazende decors van ons eigen 
cultureel toerisme. Als toeschouwers van Bijls kunstwerken gedragen wij ons 
als toeristen, omdat we nergens actief  aan deelnemen. Hoe moeten we ons 
dan voelen als deze werken ons sites tonen die specifiek ontworpen werden 
om de zucht naar cultureel toerisme te bevredigen?
 Bijl toonde ons al een geschiedenis van de erotiek, vijf  historische stoelen, 
waaronder de stoelen van Oscar Wilde en Alfred Hitchcock, de kamer waarin 
een Weens componist de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht en 
is overleden, een opgegraven fragment van een Romeinse heirbaan, een 
curiositeitenkabinet, 235 belangrijke en minder belangrijke foto’s uit de 
tweede helft van de 20ste eeuw, het hierboven al vermelde overzicht van de 
geschiedenis van het transport, en drie installaties die getoond worden in 
Recklinghausen: De steen uit het heelal (een didactische tentoonstelling rond 
een reusachtige meteoriet), De geschiedenis van de voorhistorische mens (voorgesteld 
door drie taferelen: het vuur, het gevecht met de beer en het maken van 
rotsschilderingen) en Acht historische Lederhosen.
 Enkele jaren geleden las ik in een essay van Marc Holthof  dat de kleurige 
ruitpatronen van de Schotse kilts waaraan men de verschillende clans zou 
kunnen herkennen, berusten op het van verzinsels aaneengebreide werk 
Vestiarium Scotticum dat in 1829 werd gepubliceerd door twee broers, Stuart 
of  Stewart geheten, die later aanspraken hebben laten gelden op de Engelse 
kroon en ontmaskerd werden als oplichters. Toen ik Holthof  op een dag 
ontmoette heb ik hem maar één vraag gesteld: was de Schotse kilt werkelijk een 
romantisch verzinsel of  had Marc Holthof  zijn demystificatie in Borgesiaanse 
stijl verzonnen? Holthof  verzekerde mij dat de Schotse folklore inderdaad 
gebaseerd was op verzinsels van twee negentiende-eeuwse fantasten. Toen 
ik Guillaume Bijl hierover vertelde, had hij er moeite mee dit te geloven, 
ook al was hij op dat ogenblik zelf  volop bezig met het voorbereiden van 
zijn tentoonstelling Acht historische Lederhosen. Ik weet zelf  niet wat ik moet 
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geloven, maar aangezien beide mogelijkheden even fantastisch klinken en 
mijn behoefte aan cultureel toerisme ruimschoots bevredigen, koester ik mij 
in de laffe charme van de onbeslistheid.

Montagne de Miel, 30 maart 1998
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DE RAND VAN HET DECOR

ENKELE WOORDEN OVER HET WERK VAN GUILLAUME BIJL

Ik ontmoette Guillaume Bijl in 1989, tijdens de installatie van zijn Toning Table 
Centre in Galerie Brachot. We hadden het over zijn toentertijd recente werk 
Four American Artists (1987), waarvan ik de impliciete kritiek op de kunstwereld 
verfrissend had gevonden. Hij legde mij echter uit dat het werk niet bedoeld 
was als kritiek op de kunstwereld. In datzelfde jaar nodigde ik hem uit een 
bijdrage te leveren aan het kunsttijdschrift Nous Magazine, dat ik uitgaf  met 
Damien De Lepeleire. Hij bezorgde ons een foto van een man die poseerde 
voor een chalet. In 1993 werd ik in een Weens museum getroffen door het 
prachtige werk Komponisten-Sterbezimmer (1991). Ik schreef  Bijl een briefje om 
hem te bedanken. 

In 1998 belde hij mij op om te vragen of  ik een tekst over zijn werk wilde 
schrijven. ‘Ge wilt zeker weten waarom ik het aan u vraag?’ zei hij. ‘Wel, omdat 
iedereen al een tekst over mijn werk geschreven heeft, behalve gij.’ ‘Dat is een 
goede reden,’ antwoordde ik. Enkele dagen later zat ik bij hem thuis in een 
piepklein vertrek zonder herkenbare functie. Hij stond rechtop, op twee meter 
afstand van mij, en schuifelde en danste als een bokser terwijl hij mij probeerde 
uit te leggen waarmee hij bezig was. Hij had lange nagels, die opvielen omdat 
hij vaak zijn lange haar achter een oor legde en onafgebroken rookte. Ik vroeg 
of  er al een goede tekst over zijn werk bestond. Hij antwoordde dat er één 
paragraaf  was van Frank Vande Veire waar hij blij mee was. Zijn antwoord 
deed mij denken aan de repliek van Panamarenko op dezelfde vraag, die ik 
hem stelde in 1989. Panamarenko antwoordde dat er een paragraaf  was van 
Jean-Christophe Aeschlimann die hem wel beviel, omdat erin werd beweerd 
dat hij politiek geëngageerde kunst maakte. 

Vandaag vind ik dat ik in de bovenstaande tekst meer aandacht had kunnen 
besteden aan Bijls opmerking dat zijn ‘Compositions trouvées’ onderschat 
werden. Zelf  hield ik ook niet zoveel van die werken, tot ik mij een paar jaar 
geleden realiseerde dat je ze kan zien als een geconcentreerde ontmoeting van 
verschillende decors. Toen ik hierover sprak met Ann Veronica Janssens, zei 
ze: ‘Die werken zijn veel subtieler dan de meeste mensen denken.’

Ik heb veel bijgeleerd over Bijls werk door met hem samen te werken bij 
de voorbereiding en opbouw van twee tentoonstellingen: Small Stuff in het 
Herman Teirlinckhuis in Beersel (1999) en Mo(uve)ments in het Antwerpse 
Museum voor Schone Kunsten (2000).



194

Tijdens de voorbereidingen van Small Stuff bracht ik enkele dagen met Bijl 
door in een kleine tentoonstellingsruimte. De situatie was typerend voor Bijl. 
Er was geen budget en bijna geen ruimte, maar hij trok er toch een volle 
week voor uit. Bijl is heel genereus. ‘Het enige waar jij moet voor zorgen is 
een pot groene verf,’ zei hij. ‘Ik bezorg je een staal.’ Vrijwel de hele week werd 
besteed aan het roken van duizenden sigaretten en het geleidelijk bouwen en 
aankleden van een piepklein museumpje dat een erotisch kabinet huisvestte. 
Het eerste wat Bijl wilde doen was een gedeelte van het museum verduisteren. 
Ik begreep daardoor voor het eerst dat zijn installaties droombeelden zijn, 
die geprojecteerd worden op ‘het verlichte ingewand’ van ons brein. Eerst 
verduistert hij de ruimte, nadien zorgt hij voor een zeer precieze verlichting. 

Bijl besteedde veel aandacht aan het gordijn dat de toegang tot het museumpje 
afsloot. ‘Ik heb daar een goeie truc voor. Ik doe dat met een nietjesmachine,’ 
zei hij. Later heb ik nog verschillende keren gezien hoe opgetogen hij kon zijn 
over het juiste uitzicht van een gordijn. Je kan daarbij niet anders dan denken 
aan de gordijnen in de films van David Lynch (Lost Highway, bijvoorbeeld). 
Niet omdat je die films nodig hebt om Bijls werk te begrijpen, maar wel om 
erop te wijzen dat je zijn werken als een soort van gematerialiseerde mentale 
beelden zou kunnen beschouwen, net zoals Lynch’ films vorm geven aan een 
narratieve logica die alleen mogelijk is in een film en in die zin een vrijheid 
bezitten die verwant is aan de onbelemmerde gang van onze dromen. 

‘Gisteren moest ik een paspoort ophalen in het stadhuis,’ vertelde Bijl. ‘Het 
was heel eigenaardig. Ik bevond mij in een grote zaal met aan één kant allemaal 
vensters waar vrouwen achter zaten. Aan de andere kant van de zaal stonden 
allemaal stoelen naast elkaar tegen de muur. Het waren allemaal verschillende 
stoelen. Op die stoelen zaten mensen. Ik moest daar ook gaan zitten. We 
moesten ons daar oefenen in het wachten… Ik denk dat ik eens zo’n zaal ga 
maken. Ik heb goed gekeken welke soort stoelen ze hebben gebruikt.’

Deze anekdote was niet bedoeld als grap. In 1984 en 1986 had Bijl al 
wachtzalen gemaakt, maar zijn ervaring in de lokettenzaal had hem oprecht 
verwonderd. Zo begreep ik hoe Bijl zich doorgaans moet voelen. Meer dan 
iemand anders merkt hij voortdurend op hoe ons leven in scène gezet wordt. 
Hij ziet waar het ene decor eindigt en het andere aanvangt. Ogenschijnlijk 
wordt hij voornamelijk geboeid door de manier waarop deze decors worden 
gebouwd, maar tegelijk ergert hij zich op een zachte manier aan de zinloosheid 
en het dwangmatige van de strategieën die erdoor worden uitgedrukt. Het 
‘oefenen in het wachten’ is voor hem minder vanzelfsprekend dan voor 
andere mensen. 
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Tijdens de voorbereidingen van de tentoonstelling Mo(uve)ments in het 
Antwerpse Museum voor Schone Kunsten, waarbij Guy Rombouts 
en ik optraden als curator voor de jaren zestig en zeventig, vond Bijl het 
teleurstellend dat we geen museumzaal wilden vullen met houten toonkasten 
waarin we werken van Marcel Broodthaers konden tonen. Voor hem was dit 
een gedroomde kans om een namaak-tentoonstelling te maken met echte 
werken. Hij begreep niet waarom wij daar geen zin in hadden.

Wat Guillaume Bijl prikkelt, denk ik, is niet alleen het reproduceren van 
decors, maar ook het inpassen van die decors in de werkelijkheid. Wat hem 
interesseert is de dunne rand waar fictie en realiteit elkaar raken. Een namaak-
tentoonstelling met echte werken in een echt museum, bijvoorbeeld. 

Zoals gezegd heb ik mij lang afgevraagd waarom Bijl zoveel Compositions trouvées 
heeft gemaakt. Ik vond ze meestal niet zo sterk als zijn grotere installaties. Nu 
heb ik echter het gevoel dat de heterogene samenstelling van deze composities 
een herhaling vormt van de heterogene samenstelling van de grotere wereld, 
die op Bijl even incongruent moet overkomen als zijn gevonden composities, 
waarin het botsen van enkele uit hun vertrouwde context gerukte voorwerpen 
hun grenzen als ‘decorstukken’ zichtbaar maakt. Elk decor heeft een rand, een 
einde, waar wij kunnen worden opgezogen door iets donkers dat niemand 
kent. Als Bijl door de straten loopt wordt hij misschien niet alleen getroffen 
door de decors, maar ook door hun randen: door de dode, wakke plekken of  
kieren tussen de verschillende decors, waar de chaos dreigt door te breken.

Intussen oefent Bijl zich. Hij oefent zich in de onwennigheid en trekt daaruit 
veilige droombeelden, zelf  gemaakt en beheersbaar, die het oude kunstje van 
het aankleden van de nacht, en het zin geven aan het zinloze, onvermoeibaar 
herhalen. 

(En er mag mee gelachen worden.)

Montagne de Miel, 29 augustus 2006
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ALS VOETSPOREN VAN EEN HUPPELENDE REUS

ENKELE WOORDEN OVER HET WERK VAN BERND LOHAUS

Ich, ein tolles Kind, ich singe
Jetzo in der Dunkelheit;
Klingt das Lied auch nicht ergötzlich,
Hat’s mich doch von Angst befreit. 

Heinrich Heine, Die Heimkehr 

Vrijdagavond, half  tien. Vanmiddag heb ik Bernd Lohaus ontmoet. Hij zat 
aan de overkant van een glazen tafel en het buitenlicht liet zijn lichtblauwe 
ogen stralen als ochtendnevel. Af  en toe lachte hij heel hard, met open gelaat 
en open mond, weerloos, gelukkig, ontsnapt in de verlichting van de voetje 
gelichte waanzin. 

Al mijn ontmoetingen met Bernd Lohaus zijn merktekens, ankerpunten, 
bakens in mijn herinneringen. De manier waarop hij, in 1993, Marthe Wéry, 
Ann Veronica Janssens en mij meesleepte naar het Middelheimpark om zich 
daar, op zijn knieën vallend in de wei, dansend, met de armen zwaaiend, 
brullend en fluisterend, te overtuigen van bevindingen die we nu nog niet 
publiek kunnen maken. We spreken over een man die eindeloze verhalen weet 
te weven, struikelend van anekdote naar anekdote, aan elkaar rijgend, nicht, 
beschrijvingen van mooie kunstwerken, uitzonderlijke voorvallen of  anders 
gezegd banale voorvallen die op een uitzonderlijke manier belicht worden. 

Soms was daar vroeger veel holle angst en een amechtig klauwen naar oevers 
of  dobberend houvast, maar de laatste jaren is die angst gaan liggen als in 
slaap gewiegd slib. 

Als de drenkeling van Rimbaud liggen zware balken op de bodem van 
het waaien van de angst en als vlaggen wapperende gedachten. Gebruikte 
aanmeerpalen als doffe, voorzichtige spiegels, als deuren, als ramen, als spijlen, 
als oude, zware speculaas, spiegelingen, portretten, daden van berusting, 
weerbarstigheid, lichtvoetigheid, luiheid als dam, korte beslissing, gedurfde 
naaktheid, luide kwetsbaarheid, eenvoud en stilte. 

In deze werken wordt de oude poëzie voortgezet. We zien spraaktralies van 
Paul Celan, een ‘Atemwende’, een stilleven, een thuiskomst, een bloem, een 
steen, een helling, een lof  der verte, een haven, hoorresten en ziensresten, 
strooibezit, een bloeiende bijl, brood. 
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Jij en ik. De doener tegenover het hout dat vorm is en een kort woord, dat 
geen voorwerp is, en dan toch… De man proeft de woorden en vertelt. De 
man zwijgt en proeft de woorden. De woorden proeven het zwijgen. De 
woorden proeven de man. 

Ik kijk naar een bronzen sculptuur die bestaat uit drie op elkaar gestapelde 
delen. De twee onderste delen zijn afgietsels van oorspronkelijk vederlichte 
kratjes waarin mandarijnen worden verkocht. Het bovenste deel is een afgietsel 
van een uit drie in elkaar geschoven stukken karton bestaande scheiding die in 
een doos fungeert als buffer tussen zes wijnflessen. 

‘Ik hou veel van de twee onderste delen,’ zegt Bernd. ‘Vooral omwille van het 
doorzicht onderaan. Het doet mij denken aan een van de mooiste gebouwen 
die ik ooit heb gezien, in San Francisco, niet ver van de haven. Het adres 
was Bush Street 1. Niemand kende de naam van de architect, maar het was 
een prachtig gebouw. Het rustte op verschillende voeten, zodat je onder het 
gebouw door kon kijken. Onderaan bevond zich een heel grote, diepe garage 
en daarboven, achterin, zweefde een heel groot terras van travertijn.’

Onlangs zag ik een groot werk van Lohaus in een Leuvense kerk. Vier balken 
lagen in de vorm van een vierkant. Het werk trof  mij als een abstract kruis. 
Later bedacht ik dat ik de vierkanten en kruisen van Malevitsj in één beeld 
had ervaren. De centrale positie van de sculptuur in de kerk was niet theatraal, 
maar terecht. De werken van Lohaus laten de ruimte open vouwen. Ze 
bepalen de ruimte rondom zich. Het zijn drempels voor een andere ervaring 
van een ruimte, van de tijd. Ze slaan een brug naar herinneringen aan andere 
woorden en verhalen, ze voeren ons terug in de tijd, ze vertragen de tijd, ze 
breken het moment. Het zijn eerste passen in het heden. De ingehouden 
aanloop. De opening. Morgen. 

Toen ik enkele dagen vóór de opening van Documenta IX met Panamarenko 
arriveerde om K2 te installeren, was ik onder de indruk van Lohaus’ sculptuur 
en de manier waarop die de gang waarin ze lag aan onze blik offreerde. 
Daarna, in tegenstelling met alle afspraken, slibde de ruimte dicht. Ann 
Veronica Janssens belde Lohaus op om hem te waarschuwen. Op de avond 
van de opening stelde een befaamd Gents verzamelaar zelfs voor de sculptuur 
naar buiten te slepen. Toch hield het werk stand temidden van de rommelige 
opstelling. 

De prachtige manier waarop de sculptuur in het Middelheim verdwijnt, zich 
naar een helling voegt, een zijdelings contrapunt vormt. 
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Als de oude, gebruikte balken toch verzaagd worden, krijgen de snijvlakken 
een vuile, oude laag van modder uit een beek in Weert. 

Lang kijken. Af  en toe ingrijpen. 

Bernds terras. Prachtige sculptuur op de Scheldekaai. Ook zitbank. In 1994 een 
geliefkoosde plek van Walter Swennen en Ann Veronica Janssens. 

De prachtige, driehoekige zaal in het Muhka, bijna leeg, voorzien van enkele 
toetsen, een hangend schildersdoek, een verticale streep olieverf  daarover 
die doorloopt over de muur, over een stuk van de vloer. De lichtheid van 
de papieren strookjes van Guy Mees, de radicaliteit van Buren of  Donald 
Judd, de mensenmaat van Carl Andre of  Le Corbusier, de humor van Bruce 
Naumans hoek in de woestijn, de sensualiteit van Hokusai. 

En als pendant van de kale, ingehouden, driehoekige ruimte: de zaal met de 
toonkasten en de voorgeschiedenis, de oudere werken, als archiefstukken, als 
archeologie, als opengewerkt landschap, als model voor een nog te bouwen, 
vergeten stad, als een minimaal gedicht. 

De prachtige gedichten van Bernd, die helder worden als hij ze voorleest. Op 
een avond, in een Antwerpse galerie, bevend, overdonderend. 

Op een dag ontmoet ik Bernd in Factor 44. ‘Weet je wat ik zou doen als ik les 
gaf?’ vraagt hij. ‘Ik zou een heel jaar lang met de studenten naar De Maagd en 
het Kind omringd door Engelen van Fouquet gaan kijken, hier in het museum.’

Nu, enkele jaren later, vraag ik hem wat hij zo bijzonder vindt aan dit 
schilderij. 

‘Zoals dat blauw geschilderd is en dat rood,’ vertelt hij, ‘dat vind ik unheimlich 
schön.’

‘En dat reliëf  waarin je ziet hoe San Lorenzo geroosterd wordt. Het timpaan 
boven het hoofdportaal van de grote dom in Genua. Links en rechts zie 
je twee duivels. Die staan daar te lachen en te genieten van het spektakel.’ 
(Lohaus verdwijnt in een belendende kamer, komt terug met een blaasbalg, 
hurkt neer, begint lucht te blazen en schiet bulderend in de lach.) ‘Een van 
die duivels wakkert het vuur aan, lachend. En San Lorenzo zegt: “De andere 
kant ook alstublieft. ”’

‘Neen, met haar borsten heeft het niets te maken. Voor borsten moet je 
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bij Botticelli zijn, in de National Gallery in Londen: Venus and Mars. Venus 
heeft van die opbollende, korte mouwtjes zoals Sneeuwwitje… Dat zijn vier 
borsten voor mij.’

‘De mooiste borst vind je in een schilderij van Rubens in het Prado. In dat 
schilderij geeft de madonna de borst aan het kind Jezus. Dan komt Jackson 
Pollock en vliegt de melk zo weg. In één sprits, één spattende dripping… Ik 
kwam voorbij dat schilderij als ik naar de cafetaria liep.’

‘Mijn eerste moeder is overleden toen ik geboren ben. In 1940. Er was geen 
penicilline om haar te helpen. Mijn vader is drie keer getrouwd. Toen hij 
overleden is, heb ik een grafzerk voor hem gemaakt. Ik heb de namen van zijn 
drie vrouwen in het hout gebeiteld. Een vriend heeft het werk gezien. “Die 
staan nooit meer op!’ lachte hij, ‘zulke zware balken!” (Lacht.) De kerkhoven 
in Duitsland zijn prachtig. Plastic is er niet toegelaten. Heel veel planten. Een 
paradijs voor ornithologen.’

‘Heb je mijn Monument voor Bismarck al gezien? Kom eens kijken! Ik heb het 
ingezonden voor een wedstrijd toen ik vierentwintig was. Het was het eerste 
werk dat door de jury werd geëlimineerd! En wat vind je van onze keuken? 
De mooiste kamer van het huis…’

Anders dan bij Tuymans, die de dreigende aanwezigheid van het voorwerp 
wil ontregelen of  terugdringen in een weifelend, herinnerd beeld, omarmt 
Lohaus de tafel en de stoel, het struikelblok, de stapeling. 

We begrijpen, in het geval van beide kunstenaars, de vaak verkeerd aangehaalde 
zin van Nietzsche, over de werkelijkheid die alleen verdraaglijk is als esthetisch 
fenomeen. In de wilde toveringen van het licht waarin wij weerloos worden 
en vergankelijk, tasten wij naar de vertraagde schaduwzijde, het lineaire, 
het grafische, het voor heel even gestolde maar wezenlijk even hopeloos 
vormeloze, en wij omarmen het. 

Prachtige happenings in 1964, waarbij Lohaus blanco bladen uitdeelde. Lege, 
in te vullen ruimte. Accenten. Rustpunten. Kruispunten. Witregels. De spatie 
als leesteken. 

De schuine streep als ingehouden, verzwegen, uitgestelde sabelhouw. De lijn. 
De rustende beitel. 

De Mongoolse ruiter boer geworden. De rusteloze boer die de huid van de 
aarde alleen nog openritst in gedachten, op papier, met een heel scherp potlood 
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dat nauwelijks het oppervlak raakt. Eén golvende, bijna boven het papier 
zwevende lijn: de evocatie van Anny slapend. Het landschap nogmaals. 

Het Franse woord ‘épouser’, voor dingen die elkaars lijn volgen. ‘Une forme 
qui épouse un escalier,’ zoals Ann Veronica Janssens mij ooit vertelde. Een 
sculptuur die een glooiing in het Middelheimpark epouseert. Een blad papier 
dat zich voegt naar de muur. Balken die elkaar strelend naderen, overwelven, 
schragen, in evenwicht houden, niet neerdrukken. 

Een rij staande balken aan de voet waarvan een rij gevallen balken, twee lijnen 
van een olifantenbuik, het naar de grond willen, het liggen, het rusten. 

En dan is er de wanhoop aan de taal, de argwaan jegens het gepraat, het 
eigen gepraat, de ongesnoeide ketens van gedachten, het zichzelf  al te luid 
horen spreken in het ijle, alsof  je jezelf  verliest of  hopeloos probeert vorm 
te geven in klank, in een waaiende buitenkant, in een hopeloos representeren, 
een onhandig filteren van gedachten en gevoelens, een onhandig buiten de 
muren van zichzelf  staan. 

En dan de aandacht voor sporen. Het achtergelatene. De resten. Het overschot. 
De littekens die de wandelaar heeft achtergelaten aan het vel van de aarde. 
Het ritme van de sporen. Het getemde, gegrifte, zachte snoer. 

En wanneer Lohaus spreekt, dan spreken oude liederen mee, waaraan hij 
een eigen draai gegeven heeft, en achter de moderniteit van een fluisterende 
Gainsbourg ontwaren wij de zachte praatstem van de jonge Charles Trenet 
in Que reste-t-il de nos amours ? en achter Gainsbourgs nieuwe prosodie en 
woordkunst de woordspelingen van Maurice Chevalier. (Zoals achter De 
fluitspeler van Manet, met die vreemde, bijna abstracte achtergrond, portretten 
van Velásquez en Goya staan, die Manet in het Prado heeft gezien.)

Collages van Schwitters, vereenvoudigd, in de ruimte geplaatst. 

Een verkleefdheid aan de collage vermengd met die vreemde voorliefde, 
terecht benadrukt door Denis Gielen, voor het onooglijke reliëf, de delicate 
weigering dieper te gaan dan de huid, in de allereerste sculpturen als jongeling, 
in het werken met de balken van azobéhout, in de prachtige collages en 
installaties met vellen papier of  schildersdoek, waarbij een streep over de 
rand van het blad of  linnen loopt en ook de muur of  de vloer merkt, het 
minieme hoogteverschil overbruggend, minimaliserend. 

Het harde hout en de harde steen dwingen tot economie, tot nederigheid. 
Door ze te kiezen nodigt de kunstenaar zichzelf  uit tot bescheidenheid, 
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het materiaal wordt betrokken in een gesprek, de kunstenaar wordt dienaar, 
gesprekspartner, minnaar. De balken blijven vrijwel intact. Hun huid begint te 
leven. Alle accidenten worden zichtbaar. Het werk bestond al. 

Alleen de manier waarop Proust naar de zee kijkt, in de weerspiegelende, 
glazen deurtjes van de wandkast in een hotelkamer, maakt de zee weer 
zichtbaar, en terwijl een scheepje vaart van het ene deurtje naar het andere, 
zoals in Un voyage en mer du nord van Marcel Broodthaers, lijkt het alsof  een 
reus die huppelend een berg afdaalt op het zeeoppervlak als voetsporen grote 
lichtvlekken achterlaat die door snel in het wolkendek getrokken gaten naar 
beneden storten. 

De balken lijken strak. Strikt genomen zijn het readymades, bijna industrieel 
vervaardigde, minimalistische artefacten, maar het is anders, de strakke vorm 
is schijn. Op een andere schaal bekeken, van dichtbij, langdurig, geeft het 
oppervlak een landschap prijs. 

Lohaus is de architect van het onooglijke. 

Zijn bronzen zijn modellen. 

Grote, architecturale verwezenlijkingen bekijkt hij van teen tot kop. Hij kijkt 
hoe ze op de huid van de aarde rusten of  erboven zweven. 

Kniehoge sculpturen als tafelbergen. 

Liggend op je buik naar de wereld kijken. Liggend op je zij. Liggend naast 
Proust in zijn hotelkamer. 

En dan zwijgen. 

Montagne de Miel, 3 maart 2006
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DE LIGUSTERS OP DE SAGITTARIUSPROMENADE 
INLEIDING TOT EEN HANDBOEK VOOR STEDENBOUWERS

DE AFWEZIGE GEVEL

Vrijdag, 29 juni 2002. Vandaag hebben Luc Deleu en ik de laatste hand gelegd 
aan de zesde versie van de tekst Urbi et Orbi. We waren al een paar maanden 
aan het sleutelen, top down en van het kleine naar het grote, op zoek naar het 
compacte en het opengewerkte, de juiste toon, het juiste ritme en de meest 
heldere zinnen. Bij elke lezing leer ik iets bij over De Onaangepaste Stad. Het 
blijft mij verbazen hoe warrig de materie wil zijn, omdat een klaarstaande, 
voor de hand liggende oplossing onmogelijk tot een bruikbaar of  boeiend 
resultaat zou kunnen leiden. Vermoedelijk is deze tekst tot stand gekomen 
zoals de stad zelf. Intuïties, moeilijk verworven ervaringen en inzichten, 
kunstgrepen, toeval, de zucht naar een vette verfstreek, politiek engagement, 
een gevoel voor evenwicht en contrapunt, valsemunterij: alles loopt dooreen, 
verknoopt zich, dijt uit, kruist, overlapt, schuift ineen en trekt zich weer los. 
 Drie jaar geleden ben ik begonnen met het maken van een film over 
het werk van Luc Deleu. Gaandeweg ben ik vertrouwd geraakt met zijn 
bezigheden. Toch heb ik al die tijd de gedachte meegesmokkeld dat Deleu zich 
bezighield met het bedenken en vormgeven van een stad omdat hij het niet 
aandurfde gewoon gevels te ontwerpen. Ik zag zijn jarenlange zoektocht als 
een vlucht, een onbewuste omweg of  een vernuftig gemaskeerd zelfbedrog, 
zoals zoveel mensen zichzelf  voor de gek houden uit angst de eigen 
beperkingen onder ogen te moeten zien. Ik vond het ook vreemd dat er geen 
perspectieftekeningen van De Onaangepaste Stad bestonden, binnenaanzichten, 
doorzichten, enzovoort. Vooral omdat er een prachtige tekening bestaat 
van Station Europa Centraal, die ons laat voelen hoe overtuigend soortgelijke 
tekeningen van De Onaangepaste Stad zouden zijn. Toen ik Deleu hier vragen 
over stelde, verzekerde hij mij dat alle medewerkers van T. O. P. Office zaten 
te popelen om perspectieftekeningen te maken, maar dat hij er geen tijd mee 
wilde verliezen. ‘Perspectieftekeningen vertragen het ontwerpproces,’ zei hij, 
‘omdat je ze daarna moeilijk kan hanteren of  aanpassen’. Ik wist niet wat ik 
ervan moest denken. Pas de laatste maanden begin ik het te zien. Ik begrijp 
nu waarom Deleu nog niet eerder perspectieftekeningen heeft gemaakt en 
waarom hij niet vaker gevels tekent. 
 Zoals blijkt uit sommige stapelzinnen waarin Deleu opsomt wat voor 
soort stedelijke ruimtes, plekken of  voorzieningen er eigenlijk bestaan, zoekt 
hij naar woorden en beelden om nieuwe onderscheiden te maken tussen 
verschillende vormen van openbare ruimtes. Nu begrijp ik dat hij dit doet om 
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ze nadien weer in elkaar te kunnen schuiven. De ruimte van Deleu is frivool. 
Vaak ontstaat ze door een over elkaar leggen van geometrische ritmes en 
volumes die door allerlei bewerkingen onzichtbaar geworden zijn, maar zich 
toch laten voelen (de vijfhoek van de dokterspraktijk APC). Deleu droomt van 
steunende constructies die abstracte ritmes worden, van dooreengeschoven 
draagstructuren waaruit je, omdat ze elk afzonderlijk zelfdragend zijn, 
bepaalde steunpunten kan verwijderen, zodat je onverwachte gaten krijgt, of  
die je steeds weer anders kan openwerken, zodat hun functie geperverteerd 
wordt. 
 De basis van De Onaangepaste Stad bestaat uit demografisch cijfermateriaal 
dat afkomstig is van analyses van bestaande steden en dat wordt omgezet in 
programma’s en benodigde volumes. (Het woord ‘programma’ betekent in de 
architectuur zoiets als de ‘bestemming’ van een gebouw of  ruimte.) Nadien 
worden de volumes zoveel mogelijk losgekoppeld van hun programma en 
verspreid over de totale oppervlakte van de stad. Deze verspreiding gebeurt 
volgens precieze patronen, die als doel hebben haar ongelijkmatig te laten 
verlopen, zodat er clusters ontstaan. Zo biedt de ontstaansgeschiedenis van de 
stadsas van Vipcity (een kantoorwijk waarin alle comfortdiensten gegroepeerd 
worden voor de bewoners van een verkaveling van 38.000 inwoners) het 
relaas van een verklonteren, van een berekend samentrekken en coaguleren 
van het stadsweefsel, waarbij de meest uiteenlopende volumes voor de 
comfortdiensten samen nieuwe, grillige, architecturale constellaties vormen. 
Elke constellatie beantwoordt in het geheim aan gelijksoortige en vaak zelfs 
dezelfde ontstaanswetten, zodat de wandelaar of  gebruiker onbewust een 
samenhang moet voelen en het gevoel moet hebben elke stapeling al eens 
eerder te hebben gezien, maar dan in een droom. 
 Langzamerhand krijgt de stad vorm. We voelen hoe de stapsgewijs 
rondkantelende MAS-tweelingen altijd anders aansluiten op de verschillende 
dekken van de brug, hoe die dekken doorboord worden door vides en 
met elkaar verbonden worden door middel van schuin af- en oplopende 
promenades, hoe de vijfhoekige spanten waarin trappen en liftkokers zitten 
en waaraan de brug ophangt soms transparant zijn, soms gesloten en soms 
allebei tegelijk, hoe functie, structuur en visueel ritme verstrengeld raken en 
hoe, uiteindelijk, de gevels zichzelf  tekenen, hoe de architectuur zichzelf  
vormt door het ineenschuiven en elkaar doorbreken van de verschillende 
programma’s en volumes, hoe de vorm voortvloeit uit de gecombineerde 
structuren. Dit is het wonder van De Onaangepaste Stad. Uiteindelijk tekent ze 
zichzelf. Haar buitenkant vloeit voort uit de binnenkant. Ideaal gesproken 
is er zelfs geen verschil meer tussen binnen- en buitenkant. Deleu denkt als 
een beeldhouwer of  een anatoom. Hij ziet binnen- en buitenkant tegelijk. 
Hij droomt van ruimtes die tegelijk open en toe zijn. Hij droomt van rasters 
en balustrades die zijn gezichtsveld ritmeren. Hij droomt van wonderlijk 
gecombineerde draagstructuren die hun eigen gevels uitzweten. 
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 De toeschouwer wordt ononderbroken op het verkeerde been gezet. De 
wandelaar weet niet meer wat hij ziet of  ervaart. De stad verglijdt rond hem 
zoals bergen zich traag verplaatsen rond een klimmende alpinist of  zoals 
een sculptuur van vorm verandert als je er rond wandelt. Perspectieven 
verschuiven, volumes creëren vrije ruimte, balustrades openen vergezichten. 
De stad nodigt uit tot krioelen. Overal staan kraampjes. Mensen met vreemde 
namen en klederdrachten stallen hun waren uit op kleurige tapijten, overal 
groeien fruitbomen, het autoverkeer gaat schuil in de sokkel, de fietsers rijden 
omhoog en omlaag van promenade naar promenade, zelfs de ratten liggen te 
zonnebaden of  halen capriolen uit in de bloeiende ligusters. 
 Deleu schrijft dat hij De Onaangepaste Stad toevallig over het Brusselse 
geprojecteerd heeft. Toch zou het niet slecht zijn de stadsarm van Vipcity 
werkelijk over de Brusselse Noord-Zuid as te projecteren. Onder de 
meerdeksbrug, bovenop de sokkel, zouden volkstuintjes en parken groeien in 
de voortkruipende lichtvlekken die doorheen de vides op de grond tuimelen. 
Van boven zou je heel Brussel en omgeving kunnen overzien of  met dikke 
kogels kunnen schieten op straatlantaarns en verkeersborden die opvlammen 
in de ondergaande zon. 

EEN GLINSTERENDE BOOM MET DONKERBLAUWE VRUCHTEN

Na het avondlijk nuttigen van ritueel opgediende sakau op het eiland Pohnpei 
in de Stille Zuidzee overkwam het de neuroloog en schrijver van prachtboeken 
Oliver Sacks ineens een merkwaardige omkering te ervaren, die door Joyce al 
was omschreven als ‘de hemelboom van sterren, vol vochtige, nachtblauwe 
vruchten’. 
 Dit beeld doet denken aan beeldhouwers die de vorm van de lucht 
beeldhouwen door marmer weg te kappen en aan kunstenaars die voor- 
en achtergrond van hun schilderijen dooreen weven. Eigenlijk ziet Deleu 
architectuur niet als voorgrond, maar als achtergrond. Hij tracht een stad 
vorm te geven die kan fungeren als neo-natuurlijke achtergrond van het 
stedelijke leven. 
 Langs de stadsas van Vipcity vinden we paren van telkens een liggend 
en een rechtstaand exemplaar van een gelijkvormig gebouw. Dit gebouw 
bestaat uit opeengestapelde lagen, die aan één zijde telkens op een andere 
manier schuin afgesneden worden. Hoe is Deleu tot deze vorm gekomen? 
Oorspronkelijk was dit een ontwerp voor een museum, waarbij Deleu het 
opgegeven programma eerst heeft vertaald in benodigde oppervlakte of  
volume (net zoals hij doet voor De Onaangepaste Stad) en vervolgens als plakken 
cake boven op elkaar heeft gestapeld. De afwijkende, schuine gevels van elke 
verdieping, die het gebouw een natuurlijk aandoende, gelaagde structuur 
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bezorgen, komen voort uit het feit dat ze loodrecht geplaatst werden op de 
stralen van de zon tijdens de zomer-, herfst-, winter- en lentezonnewende. In 
De Onaangepaste Stad maken deze gebouwen echter een rondedans, waardoor 
de oriëntatie van de gevels haar oorspronkelijke betekenis verliest, tenzij als 
aanleiding voor een prachtige vorm. 
 Zou het mogelijk zijn een stad vol te zetten met identieke gebouwen die juist 
door hun gelijkvormigheid een levendige, altijd verschuivende ruimte creëren? 
Ik denk dat dit een van de bedoelingen is van Deleu. De gelijkvormigheid 
staat borg voor een eindeloze verscheidenheid. Hetzelfde principe wordt 
toegepast voor het ontwerp van de gebedshuizen in De Onaangepaste Stad. 
Elk gebedshuis bestaat uit twee trapezoëders die elk op een verschillende 
zijde rusten en nadien in elkaar geschoven worden. Naargelang van de zijde 
die als basis gekozen wordt en de oriëntatie van beide trapezöeders, worden 
uiteenlopende volumes bekomen. 
 Over het ontwerp van een universiteitsgebouw in Gent vertelde Deleu mij 
dat hij ‘een Mies door een Corbusier’ had geduwd. ‘Corbu maakt sculpturale, 
betonnen bunkers waarvan de spleten en gaten toegemaakt worden met glas,’ 
vertelde hij, ‘terwijl Mies van der Rohe perfecte, rechthoekige, glazen dozen 
maakte. Voor dit ontwerp heb ik een glazen doos door een betonnen sculptuur 
geduwd. Het gebouw bestaat uit twee schoendozen die niet samenvallen, die 
verschoven zijn, waardoor je aan de achterkant een uitstekend stuk glazen 
doos krijgt en aan de voorkant een uitstekend stuk betonnen sculptuur.’
 In Driegeneratiewoning Niebuur breekt een houten proviandkamer door de 
glazen wand van de keuken. In Hotel Stok, een woonhuis waarin de twee 
bovengrondse vloeren ophangen aan een betonnen kapstok, lopen een 
driehoekig terras en een balustrade door in de binnenruimte, waar de vloer van 
de woonkamer schuin loskomt van de glazen wand. Binnen- en buitenruimte 
stulpen uit of  lopen in elkaar over. 
 Het werken met grote vlakken en heldere volumes versterkt het ‘maquette-
effect’, waardoor een gebouw, afhankelijk van het gezichtspunt en het 
omliggende landschap, zowel groot als klein kan lijken, zoals een schip zijn 
meetbare gestalte verliest als het de haven verlaat. 
 Alleen de vaak terugkerende, aan schepen ontleende balustrades of  relingen 
maken het mogelijk de onvatbare volumes te vergelijken met de grootte van 
een mens. 
 In een van de gesneuvelde versies van de tekst Urbi et Orbi vergeleek 
Deleu de stadsas van Vipcity met de Grand Canyon. Ik vroeg hem wat hij 
daarmee bedoelde, omdat ik niet begreep hoe je een staketsel kan vergelijken 
met een kloof. ‘Als je door de Grand Canyon vliegt,’ antwoordde hij, ‘met 
al die verschillende lagen en onvoorspelbare bochten, dan lijkt het alsof  hij 
ontworpen is.’
 Dit gaat nog verder dan het beeld van Joyce, waarin de sterren vergeleken 
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worden met een lichtgevende boomstructuur die donkere vruchten draagt. 
Niet alleen wordt hier een positieve vorm vergeleken met een negatieve, 
de natuurlijke, grillige en gelaagde vorm van de kloof  roept bij Deleu het 
idee op dat er een ontwerper aan het werk is geweest. Deleu vliegt door de 
Grand Canyon en ziet de onderliggende tekening voor zich. Dit vertelt ons 
iets over de complexiteit van de tekeningen die hij ziet in zijn dromen, maar 
ook over de manier waarop hij De Onaangepaste Stad ziet meanderen rond de 
wandelaar. 
 Vaak heb ik het idee dat ik De Onaangepaste Stad al gezien heb en er 
zelfs al in heb rondgewandeld en gefietst. Meestal stel ik mij voor dat ik 
over het skydeck fiets. Voortdurend herken ik vormen die mij aan andere 
gebouwen doen denken, maar ik kan mij niet goed herinneren welke, zoals 
een hoedenverhaal in de Recherche van Proust mij vaag doet terugdenken aan 
een ouder hoedenverhaal waarvan ik het specifieke plezier al ben vergeten. 
Soms lijkt het wel een droom, waarin ik gebouwen, vormen, personen of  
beelden ontmoet die mij de indruk geven dat ik ze al eerder heb gezien, maar 
voor ik ze kan plaatsen zijn ze alweer van vorm veranderd. 
 Deleu vertelde mij dat hij het liefst over het promenadedek van de stadsas 
van Vipcity zou wandelen. Dat is de verdieping die met regelmatige intervallen 
schuin oploopt naar het daarboven liggende dek, zodat je soms vergeet op 
welk dek je aan het wandelen bent, een beetje zoals je in een huis met twee 
trappen die elk verschillende verdiepingen bedienen soms de indruk krijgt 
dat die verdiepingen naast elkaar liggen in plaats van boven elkaar. Bij de 
Sagitariuspromenade verandert de richting van een van de schuin aflopende 
hellingen, waardoor een soort van vallei ontstaat. 
 In de Boboli-tuinen van Firenze is een ervaring mogelijk die mij aan De 
Onaangepaste Stad doet denken. Je wandelt door de stad en je loopt door de 
grote toegangspoort van een of  ander paleis naar de achterliggende tuin die 
opgebouwd is uit terrassen. Benieuwd naar de planten wandel je van terras 
naar terras, tot je ineens Firenze aan je voeten ziet liggen, omdat je zonder 
het te merken een van de heuvels die deze stad omringen hebt beklommen. 
Het paleis verbergt de heuvel, de stijgende terrassen verhullen dat je je steeds 
meer van de stad verwijdert. Elke bezoeker van de tuin wordt getuige van een 
onverhoeds verschuiven van schaal en perspectief. 

HET ONTBREKENDE OVERZICHT EN DE UITBLIJVENDE VERKLARING

Hoe kan je een stad beschrijven? Hoe meer De Onaangepaste Stad op een echte 
stad begint te lijken, hoe moeilijker ze te beschrijven valt. De achterliggende 
cijfergegevens, hun arbitraire interpretaties en de wetten van hun ruimtelijke 
vertaling zijn nog bekend, maar samen hebben ze gezorgd voor een geheel 
dat de som van deze delen overstijgt. 
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 Bij deze primaire onmogelijkheid van een volledige beschrijving van De 
Onaangepaste Stad voegt zich ook die vreemde omstandigheid dat teksten en 
gesprekken stelselmatig het wezenlijke uit zich weren. Wie lezingen van Luc 
Deleu heeft bijgewoond zal opgemerkt hebben dat veel zaken ongewild duister 
blijven. Pogingen zijn oeuvre samen te vatten of  inzichtelijk te maken lopen 
hier en daar strop, zoals een snoer dat we proberen te ontwarren zichzelf  
vaak in knopen en korte lussen trekt. Inhoud en vorm zijn versmolten. 
Argumentatie en humeur vullen elkaar aan of  spreken elkaar tegen. 
 Wat we vooral onthouden van deze lezingen is de attitude van de kunstenaar. 
Deleu is een man met stijl. Hij gaat met zijn brede schouders dwars in het 
deurgat staan en vraagt iedereen waarom hij of  zij wil passeren. Hij wandelt 
nerveus heen en weer. Hij zit in Le Grand Confort te dromen, te lezen, naar 
Bob Dylan te luisteren, kritiek te spuien of  smakelijk te lachen. Hij dirigeert, 
riposteert en reclameert. Hij zoekt naar uitwegen. Hij weigert te berusten. 
Zijn silhouet neemt een plaats in. We voelen hoe hij als een trotse enkeling 
in het publieke leven staat. Deleu zoekt zelf  naar antwoorden. Vaak vindt hij 
antwoorden die nieuwe vragen oproepen. 
 Een volledige beschrijving van De Onaangepaste Stad is allicht ongewenst, 
omdat haar specifieke karakter juist schuilt in haar ongrijpbaarheid. De 
Onaangepaste Stad moet onbewust leesbaar zijn, maar rationeel onleesbaar. 
Haar grote trekken zijn berekend, voorspeld, gepland. Haar details worden 
overgelaten aan de inwoners. De hele opzet bestaat hierin: hoe een macro-orde 
uitdenken die op micro-vlak vrijheid mogelijk maakt? In deze onderneming 
lopen ecologische en politieke motieven, urbanistische en architecturale 
stellingen, ernst en humor, vorm en inhoud, heerlijk hopeloos dooreen. Alles is 
samengesmolten tot een koppig systeem, tot een reeks van elkaar opvolgende 
ideeën en vormbeslissingen, maar dit systeem zoekt naar een levend beeld, 
naar een beeld dat blijft bewegen, naar een ruimte waarin mensen kunnen 
leven. 
 Er zit een dode aanpak in onze architectuur, in de aanpak van onze 
huizen, straten en pleinen. Alles valt dood. Overal voel je de benepenheid 
van de neurose, van de verdringing, van de onmacht te leven met grilligheid 
en onvoorspelbaarheid. Tegenover de hoogmoed van de schoolse betweterij 
plaatst Deleu de hoogmoed van de spijbelaar die tijdens schaars veroverde uren 
van vrijheid verboden boeken leest of  verplichte boeken scheef  interpreteert. 
Door de meeste architecten wordt Le Corbusier waarschijnlijk academisch 
bestudeerd. Voor Deleu is het werk van Le Corbusier een bron van ervaring. 
Door het telkens weer te lezen, te tekenen, te bekijken, te herkauwen, in 
vraag te stellen, te verbeteren en zelfs uit te voeren raakt hij steeds meer 
vertrouwd met de materie. Niet alleen met het werk van Le Corbusier, maar 
vooral met de op te lossen problemen. Het juist gestelde probleem leidt tot 
de juiste vorm. (Door geen woonhuizen te ontwerpen voor Chandigargh 
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en zich grotendeels te beperken tot het uitstippelen van een stratenplan 
en het optrekken van administratieve gebouwen, heeft Le Corbusier een 
uitweg getoond uit de verwarring tussen het wonen en de woning en zo De 
Onaangepaste Stad aangekondigd.)
 De voorbije maanden hebben Deleu en ik dus samen geprutst aan de 
hoofdtekst voor het boek Urbi et Orbi. Deleu schreef  en ik leverde commentaar. 
Meestal werd mijn commentaar met instemming ontvangen, zelden leidde dit 
tot nieuwe, verhelderende passages. Hoe meer de tekst weerstand bood aan 
mijn commentaar, hoe beter hij werd. 
 Zou het kunnen dat een vraagstuk altijd een dwarse niet-schoolse benadering 
vraagt als je tot nieuwe inzichten wil komen? Elke keer als ik Deleus teksten 
lees vraag ik me dit af. Altijd grijpt hij terug naar de ontstaansgeschiedenis van 
De Onaangepaste Stad, omdat ze ons enig inzicht biedt in de strengen waaruit 
het vlechtwerk bestaat. Het lijkt alsof  hij ons langzaam in het weefsel wil 
trekken, zonder ons echt de mogelijkheid te geven het in enkele zinnen te 
vatten. Want uiteindelijk gaat het erom het irrationele, het onmaakbare, het 
ongrijpbare, het levende van een stad te accepteren, te wensen en uiteindelijk 
te dulden in een bruikbare methode om na te denken over de stad. 

Montagne de Miel, 2 juli 2002
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DE VRIJWILLIGE GEVANGENEN VAN HET CYNISME

EEN GESPREK MET LUC DELEU

Luc Deleu : Gisteren was ik met de ingenieur Dirk Jaspaert op werfbezoek 
bij Christine Clinckx, voor wie ik een nooit uitgevoerd plan van Le Corbusier 
in een verbouwing heb geïntegreerd. Plots zagen we hoe het plan van Le 
Corbusier werkt. We dachten dat er veel meer ijzer in het beton moest, maar 
ineens zagen we dat de trap ophangt aan het dak via een muurtje dat er wel 
goed stond, maar waarvan we de reden niet hadden gezien. Ik vroeg mij 
ook af  waarom er twee esthetiserende balkonnetjes voorzien waren in de 
betonnen balustrade, maar uiteindelijk bleken die nodig te zijn om rond de 
bedden te kunnen lopen. 

Ik zou er nu al een uur les over kunnen geven. Het is een heel overdacht 
plan, er is niks meer aan te verbeteren. Maar waarover gingen we het 
hebben? Tegenwoordig gebruikt iedereen het woord ‘generiek’, naar de tekst 
Generic City van Rem Koolhaas. Het is een goed geschreven tekst over de 
fragmentatie van het stadsbeeld tot onpersoonlijke stadskorrels. De teneur is: 
de stad is dood, het doek is gevallen, we hebben geen theater meer nodig. Het 
stadscentrum met zijn kerk en zijn museum, dat is allemaal gedaan. Steden 
zijn zoals luchthavens geworden. Alles is als Disneyland geworden. Maar 
dat is niet erg, steden hebben toch geen historisch centrum meer nodig. De 
mensen wonen zelfs niet meer in de stad. Het echte leven speelt zich af  in de 
periferie. Opgeruimd staat netjes, vind Koolhaas. Leve de steden die lijken op 
luchthavens. In het verleden profileerden steden zich met hun monumenten. 
Nu is een stad gewoon een conglomeraat zonder pretentie Iets beters kunnen 
we er niet van bakken. De stad is onmaakbaar. Ziedaar hoe Koolhaas erover 
denkt. Volgens hem heeft het geen enkele zin een stad te plannen. Maar als 
je er toch zeker van bent dat het niet zal lukken, waarom zou je het dan niet 
proberen?

De ideeën van Koolhaas vloeien onder andere voort uit de ‘collage city’ van 
Colin Rowe en Fred Koetter, uit het begin van de jaren zeventig. Volgens 
hen zou een stad niks anders zijn dan een aantal collages van verschillende 
initiatieven uit verschillende tijdperken. De stad in zijn geheel ontwerpen 
zoals Le Corbusier dat heeft gedaan voor de Antwerpse linkeroever, dat kan 
niet. We moeten berusten in de fragmentatie. Aldus Rowe en Koetter. 

In 1973 heb ik een voorstel gedaan voor de totale decentralisatie van de stad 
Antwerpen. Als het waar is dat we moeten leren fragmentarisch denken en 
dat een stad onmaakbaar is, hoeft dat voor mij nog niet te betekenen dat we 
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deze problematiek voortaan naast ons neer kunnen leggen en dat we ons 
nooit meer moeten bezighouden met stedenbouwkunde. We moeten gewoon 
de juiste vragen vinden om het probleem te benaderen. 

Het is waar dat het werk van Le Corbusier ontstaan is in een tijdperk van 
totalitair denken. Als ik Chandigarh nooit had gezien, zou ik vermoedelijk 
ook geloven dat Le Corbusier totalitair dacht. In feite is het juist omgekeerd. 
Het zijn de voorstanders van de globalisering en de generieke vliegvelden 
die liberaal-totalitair denken. Neem nu Euralille, het TGV-stationcomplex 
van Rijsel. Dat complex is er niet voor de reiziger, de reizigers zijn er voor 
het complex. Hetzelfde geldt voor heel veel andere gebouwen. De scholen 
zijn er niet voor de leerlingen, de musea zijn er niet voor de kunst en de 
shoppingcenters zijn er niet voor de klanten. In shoppingcenters kan je 
alleen maar gaan shoppen en zo veel verhevener, verborgen belangen dienen. 
Dikwijls kan je er maar in één richting lopen… Op een dag stond ik in 
Waterloo Station te wachten op Jan Hoet toen ik een trein zag arriveren waar 
vrijwel uitsluitend jonge gezinnen afstapten. Alle kinderen droegen gadgets 
van Disneyland. Ze hadden met de meest verlieslatende treinverbinding met 
het vasteland een reisje gemaakt naar het meest verlieslatende pretpark van 
Europa. 

Het uitzicht van onze steden en de kwaliteit van ons leven worden bepaald 
door multinationals. (We moeten opletten met de woorden die we gebruiken. 
‘Multinational’ is een begrip uit de sixties, nu spreken we over ‘wereldwijde 
bedrijven’.) De modernen vonden dat de overheid voor de kwaliteit van de 
woningen van de burger moest zorgen. Ik vind dat we de woning van de 
burger met rust moeten laten, maar er wel voor moeten zorgen dat de publieke 
comfortdiensten uitstekend zijn en voor iedereen toegankelijk blijven. 
 Daarom stel ik voor de nutsbedrijven en de comfort-uitrusting van onze 
steden tot ons wezenlijke patrimonium te maken en steden te ontwerpen die zich 
organiseren rond een basisstructuur die bestaat uit de infrastructuur, een goed 
georganiseerd openbaar vervoer bijvoorbeeld, en de comfortleveranciers…
 In tegenstelling met de mensen die vinden dat de stad geen centrum meer 
nodig heeft, probeer ik na te denken over een stad waarin centrum, periferie 
en landschap elkaar aanvullen, waarin het centrum de vorm aanneemt van 
een ruggengraat waar landschap en periferie zich rond wikkelen. 

Ze noemen mij een geëngageerd architect. Met ‘geëngageerd’ bedoelen ze 
altijd links, progressief, solidair en revolutionair. Een rechts, conservatief, 
egocentrisch of  bevestigend engagement wordt nooit een engagement 
genoemd. Koolhaas of  Eisenman – op zijn manier – en anderen lijken geen 
engagement te hebben. Maar geen engagement hebben, zoals Koolhaas en 
Eisenman, is ook een engagement natuurlijk. 
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Koolhaas is wel een geval apart. Hij drukt zich zo cynisch uit dat hij altijd gelijk 
heeft. Hij is afgestudeerd met een werk over de ‘vrijwillige gevangenen van de 
architectuur’. Die titel doet denken aan Berlijn. De communisten bouwden 
de muur om de Oost-Duitsers te verhinderen naar het westen te vluchten, 
maar in werkelijkheid waren het natuurlijk de bewoners van West-Berlijn die 
in een ommuurde enclave woonden. Eigenlijk hadden de Oost-Duitsers de 
West-Berlijners opgesloten in een paradijs voor kapitalisten. Koolhaas had 
dat al vroeg ervaren en als student toegepast in zijn afstudeerproject. Hij 
had die dubbelheid onmiddellijk begrepen, maar hij zag ook in dat alleen 
kapitaalkrachtigen zich nieuwe architectuur kunnen veroorloven. En dat zijn 
de mensen voor wie Kolhaas werkt, op een overeenstemmende, geïnverteerde 
manier. Dat voel je overal in zijn werk. 

Als voorbeeld van de opeenstapeling van programma’s in de architectuur 
toont hij in zijn boek Delirious New York een tekening van twee naakte mannen 
die oesters eten met bokshandschoenen. Dat vind ik een veelzeggend beeld. 
Waarom toont hij geen dokwerkers die frieten eten met werkhandschoenen? 
Bon, als je zegt dat er niks meer mogelijk is, dan ben je weer vrij, schijnt hij te 
denken. Ik vind dat een vreemde vorm van vrijheid… Het is juist de taak van 
de architect of  de stedenbouwkundige meer ruimte of  vrijheid te creëren. De 
mensen moeten hun huizen kunnen inrichten zoals ze willen, maar structuur 
vinden zodra ze buitenkomen. Stedenbouwkundig wil dit zeggen: orde op 
grote schaal, chaos op kleine schaal. 

Je kan zien wat ik bedoel in de manier waarop de Indiërs omgaan met de 
gebouwen van Corbu in Chandigarh. Die hebben daar echt talent voor. In het 
gerechtshof  hebben ze airconditioning geplaatst. Eerst hadden ze daarvoor 
relatief  kleine, rechthoekige gaten gemaakt, maar nu hebben ze van die grote 
pijpen dwars door zijn tapijten getrokken. Fantastisch! Op het dak woont 
iemand in een tent. Ergens anders verkoopt iemand limonade. En overal vind 
je van die hokken, vol met dozen en dikke lagen stof, en temidden van dat 
stof  zitten stralende, gemanicuurde dames met gouden armbanden te typen 
of  te telefoneren…

Het is slecht weer vandaag. Weet je wat ik daar zo bedrukkend aan vind? 
Dat je weet dat het weer niet slecht genoeg is om de economie vandaag plat 
te doen vallen… Ik herinner mij de eerste keer dat ik in Rusland was. Ik 
keek vanuit mijn hotelkamer uit over de stad. De hele stad was wit en in 
alle richtingen reden kleine vrachtwagentjes gevuld met zwarte sneeuw. Het 
was alsof  ze niet wisten waar ze hun ellende moesten gaan deponeren. Maar 
waarom vertel ik je dat nu?
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Het idee van de maakbare stad komt van de futuristen. We gooien alles plat 
en we beginnen opnieuw, zeiden ze. Dan krijg je Le Corbusier, die ondanks 
alles toch in een totalitair tijdperk leefde. Ville radieuse kon alleen maar tot 
stand komen met een heel sterk, centraal bestuur. Vandaag is de overheid niet 
meer bij machte om aan stedenbouw te doen. Multinationals wel, maar die 
doen dat zonder de verantwoordelijkheid van een openbaar bestuur op zich 
te nemen. Soms denk ik dat we die multinationals een vorm van ethiek op 
het vlak van ruimtelijke ordening diets moeten maken. Misschien moet er een 
democratische controle komen, denk ik dan. (Lacht.) Maar ik ga zelf  nog niet 
eens stemmen. Daarom probeer ik na te denken over een stedenbouw die ten 
dienste staat van de hele mensheid. 
 De cynici redeneren vanuit het ondenkbare en het onvoorstelbare, ze 
zeggen dat er geen andere mogelijkheden zijn. Ik probeer uit te gaan van het 
denkbare, het voorstelbare. Ik zie mijn werk niet als utopisch of  onpraktisch, 
maar als theoretisch, als een zoektocht naar andere mogelijkheden. Ik heb niet 
meer, maar ook niet minder gelijk dan de anderen. Mijn werk biedt gewoon 
een andere visie. 
 Eerst moeten we naar de grond van de zaken zoeken door middel van 
de theorie, zoals Le Corbusier schrijft in La ville radieuse, en daarna moeten 
we onze theorie toetsen aan ‘de materialiteit van de gebeurtenissen’. Ik denk 
na over een stad die maakbaar is op grote schaal, maar waarvan de details 
onbepaald blijven. Op grote schaal moet de stad architecturaal zijn en op 
kleine schaal moet ze de vrijheid mogelijk maken…

Ik zeg dat de stad op grote schaal autonoom moet zijn, omdat ik vind dat 
vorm en de structuur van de gebouwen moet losgekoppeld worden van het 
programma, van hun bestemming. Sinds Vetruvius wordt de architectuur 
geregeerd door de drie-eenheid vorm, structuur en programma. Maar vorm en 
structuur zijn eigenschappen van een andere orde. Van elk bestaand gebouw 
is het programma al honderd keer veranderd, zonder dat dit afbreuk doet 
aan de architecturale waarde van het geheel. Peter Eisenman gaat nog verder. 
Architectuur moet autonoom zijn en losstaan van mens en maatschappij, vindt 
hij. Volgens mij is dat de reden waarom Mies zoveel succes heeft en Corbu 
met zijn sociaal programma niet. Wat Mies ook moest bouwen, hij bouwde 
een glazen doos. Le Corbusier was zogezegd een geëngageerd architect, maar 
eigenlijk is zijn werk even autonoom als dat van Mies. Het doet er niet toe 
hoeveel de architect zich met de bestemming van zijn gebouw bezighoudt, 
als je het enkele decennia later nog eens goed bekijkt zie je alleen een hoop 
stenen of  een hoop staal. 

Eigenlijk gaat Eisenman het verst. Hij stelt vast dat de architectuur altijd 
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bepaald wordt door de menselijke verhoudingen en de programma’s en hij 
stelt voor dat achter ons te laten. Daarom loopt er in huis 6 een spleet door 
het midden van het bed. Dat moest zo volgens het formeel-architectonisch 
systeem. Als je de menselijke schaal verlaat kan je veel meer doen. De ingang 
van Sint-Pieter en van het Brusselse Justitiepaleis zijn ook niet op menselijke 
schaal gebouwd. Als je de diepste emoties van de mens wil bereiken (emoties 
die je niet kent), zegt Eisenman, dan moet je iets maken dat die emoties opwekt 
– verstand op nul. Je bepaalt de mathematica en je krijgt architectuur. Zo min 
mogelijk interveniëren, dan is het onderbewustzijn zeer sterk aanwezig en 
laat je je minder beïnvloeden door andere beelden die je gezien hebt. Zo zet 
Eisenman in een ruimte kolommen of  balken die niet dragen, waardoor ook 
het symbool van de kolom ontkracht wordt… 
 In Venetië nam ik ’s nachts eens een boot en we kwamen een andere 
boot tegen. Er was maar één passagier. Hij stond rechtop en droeg een roze 
kostuum en een grote, roze strik. Het was Eisenman. Er wordt over hem 
gezegd dat hij de best geklede architect van New York is. Ik denk dat het waar 
is… Zijn werk is heel moeilijk te vatten. Het lijkt elke keer banaal, maar op 
een of  andere manier is het toch vaak verrassend. Bijvoorbeeld in Düsseldorf, 
waar hij gebouwen getekend heeft op de lijnen die afgetekend worden door 
de interferentie van de radar van het vliegveld en een nabijgelegen zendmast. 
Vaak baseert hij zich op bestaande, tweedimensionale gegevens, bijvoorbeeld 
plannen van historische sites, die hij opblaast tot drie dimensies. Zo’n louter 
formeel uitgangspunt vind ik heel sterk. Maar als hij een congrescentrum 
bouwt, dan is het wel een gewoon congrescentrum. Zijn kracht en zijn zwakte 
komen voort uit zijn weigering na te denken over de programma’s. Als je met 
een historische blik kijkt kan je je onttrekken aan programma’s, maar op het 
moment van de conceptie kan je dat niet. 

Het is niet omdat je autonome architectuur wil maken, dat je niet kan nadenken 
over het programma. Elke goede architectuur overstijgt het programma. Als 
je het programma niet kan overstijgen, dan is het geen architectuur, maar 
een gebouw. Elk goed gebouw is ook in orde maar… Corbu zegt ergens 
dat vliegtuigen mooi zijn omdat het probleem juist gesteld is. Het doel 
was toestellen bouwen die konden vliegen. Hun vorm komt voort uit die 
doelstelling. ‘De les van het vliegtuig,’ schrijft hij, ‘schuilt in de logica die 
aan de probleemstelling en de verwezenlijking is voorafgegaan.’ Een slecht 
gesteld probleem kan geen goede oplossing krijgen. Je ziet dat ook aan 
boorplatforms. Er wordt nooit geprobeerd ‘mooie’ boorplatforms te maken. 
Een boorplatform dat werkt zal er altijd fantastisch uitzien…

Montagne de Miel, 6 januari 2001
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EEN RIMPELING IN DE TIJD

OVER ENKELE TENTOONSTELLINGEN VAN JOËLLE TUERLINCKX

Joëlle Tuerlinckx spreekt over haar werk op een manier waarop het allicht ook tot stand 
komt. Ze maakt tal van kleine omtrekkende bewegingen, alsof  ze met een potlood krullen 
krabbelt op een blad papier tot er ineens een tot dan toe verborgen, grotere tekening uit naar 
voren komt. Ze speelt met verschillende, maar steeds dezelfde, terugkerende elementen, die 
met de hulp van toeval en berekening telkens weer een andere tentoonstelling voortbrengen. 
Om haar werk beter te begrijpen of  aan te voelen, kan je bijna niet anders dan enkele 
tentoonstellingen van dichtbij bekijken.

‘THIS BOOK, LIKE A BOOK - EXPOSITION’, STEDELIJK MUSEUM VOOR AKTUELE 
KUNST, GENT, 1999

Voor een tentoonstelling in Gent in 1999 maakte Tuerlinckx een boek waarin 
een groot deel van de terugkerende elementen in haar werk gecatalogiseerd 
werden. In de tentoonstelling werden deze elementen hernomen en ‘getoond’. 
Dit ‘tonen’ en ‘rangschikken’ werd dan het onderwerp van de tentoonstelling. 
Een van de hoofdvragen daarbij was: hoe aandacht opeisen voor een snipper 
zonder hem aan de muur te hangen, uit te vergroten, in te lijsten of  op een 
sokkel onder een stolp te leggen? In een klassieke museale situatie word je 
daarbij geholpen door de netjes geschilderde muren, de parketvloer en de 
zaalwachters, maar hier vond de tentoonstelling plaats in een reusachtige 
hangar. 
 Toen Chris Dercon Tuerlinckx’ tentoonstelling in het Witte de With (1994) 
voor het eerst zag, had hij de indruk dat de ruimtes kantelden, omdat ze de 
muren niet had gebruikt en al haar werk op de vloer had gelegd. Voor de 
tentoonstelling in het S.M.A.K. gebruikte Tuerlinckx verschillende methodes, 
waaronder het opstellen van mandarijntjes (een soort van theaterverlichting) en 
halogeenlampen die gedeeltes van de vloer afbakenden. Een andere methode 
bestond in het bouwen van een soort van podium van ongeveer 70 cm hoog, 
waarop honderden werkjes tentoongesteld werden. De toeschouwer kon via 
een trapje zelf  op deze sokkel komen en erover lopen, zodat hij of  zij zelf  
een bezienswaardigheid werd.
 Het tonen zèlf  kreeg een monumentaal effect. Door de specifieke 
verlichting ging je onvermijdelijk aan het theater denken, maar de lampen 
waren zo achteloos opgesteld en produceerden een zo ‘toevallig’ licht, 
met bijbehorende schaduwen en halfduister, dat ze een gevoel van gewild 
amateurisme opriepen. Dit is zo bijzonder aan het werk van Joëlle Tuerlinckx: 
het opeisen van aandacht creëert geen afstand, de toeschouwer wordt niet 
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gekleineerd of  vernederd. Uiteindelijk is Tuerlinckx erin geslaagd in Gent 
een heel grote ruimte te vullen met heel kleine spulletjes zonder te vervallen 
in pretentie, misselijk makende theatraliteit of  traditionele, op macht en 
gewoonte berustende ensceneringen. Dat is een krachttoer.

‘NIEUWE PROJECTEN D.D. - NOUVEAUX PROJETS D.D.’, MUSEUM DHONDT-
DAENENS, DEURLE, 1999

Voor een tentoonstelling in het Museum Dhondt-Dhaenens tijdens datzelfde 
jaar maakte Tuerlinckx voor het eerst een catalogus waarin een beeld 
opgeroepen werd van een tentoonstelling. De beschreven tentoonstelling was 
op het ogenblik van de vernissage echter al afgebroken, zodat de catalogus 
van meet af  aan louter een herinnering aan een verdwenen gebeurtenis 
vormde (zoals vrijwel altijd het geval is met klassieke catalogi na afloop van de 
tentoonstelling in kwestie). Wat we in het museum te zien kregen was eveneens 
een herinnering aan een tentoonstelling: op de muren stond er nauwelijks 
zichtbaar geschreven welke werken er hadden gehangen. Andere muren 
werden ‘doorstreept’ met glimmende of  witte lijnen. Tegelijk werden in de tuin 
met een dun, in de wind flitsend en voortdurend gedeeltelijk verdwijnend lint, 
als een stippellijn van licht, bouwplaatsen afgebakend, die wezen op grootste 
plannen voor komende constructies. (Hetzelfde lint werd gebruikt op de lage, 
brede sokkel in het museum van Gent, waar het soms ook de dikte van een 
glasplaat suggereerde.) Tegelijk werd in toonkasten en via een geluidsband de 
geschiedenis van het Museum Dhondt-Dhaenens uit de doeken gedaan, alsof  
Tuerlinckx beslist had niet alleen haar eigen spullen te ordenen en zichtbaar te 
maken, maar ook het archief  van het museum. In zelf  gemaakte, laag tegen 
de muur aangebrachte, zwevende toonkasten toonde ze bestaande boeken 
waaraan ze eigen ‘catalogus-bladzijden’ had toegevoegd. Verleden, heden 
en toekomst liepen door elkaar. Her en der gaven transparante, plexiglazen 
maatstokken verdwenen of  komende voorwerpen aan. Het was alsof  de 
hele, bijna wezenloze tentoonstelling als een transparant met een glimmende 
tekening over de oppervlakte van het museum en de omliggende tuin was 
gelegd en gepast. Zo speelde deze tentoonstelling zich af  als een ongrijpbare 
speling van het licht, een trilling in de tijd, een rimpeling tussen verleden en 
toekomst.

SALZBURGER KUNSTVEREIN, SALZBURG, 1996

Toen Ulli Lindmayr Tuerlinckx in 1996 voorstelde samen met een andere 
kunstenaar een grote, ronde zaal te delen in Salzburg, stelde Tuerlinckx voor 
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de ruimte niet fysiek in twee te delen, maar temporeel. Ze besloten dat er zowel 
een vernissage en een finissage zouden zijn en dat de kunstenaars halverwege 
de tentoonstelling van plaats zouden verwisselen. Rond de ronde ruimte was 
een gang, die Tuerlinckx als eerste zou benutten. De toonkasten die er hingen 
maakte ze leeg en werden genummerd, ze ging rond met een rol tape, alsof  
ze de binnenste ruimte als één grote sculptuur wilde beschermen en in de 
inkomhal plaatste ze een grote stapel door haarzelf  genummerde stoelen, 
alsof  er een grote, officiële bijeenkomst op stapel stond. In de gang hoorde je 
allerlei geluiden. Op een tafel lagen catalogi die allemaal verschillend waren. 
Ze bestonden uit verschillende stapeltjes gekleurd papier die gewogen werden. 
100 gram rood, honderd gram geel, 150 gram groen, etc. Elke catalogus was 
verschillend. Later heeft ze op basis van deze catalogi video’s gemaakt, die 
tijdens het tweede gedeelte van de tentoonstelling in de grote ruimte op 
monitors te zien waren. Tijdens dat tweede gedeelte stond er in de ronde zaal 
ook een microfoon en hoorde je op de klankband iemand een microfoon 
testen, alsof  er inderdaad een grote samenkomst ging plaatsvinden. Overal 
op de vloer lagen tekeningen. Verder was er op een projectiescherm een 
16mm film van opeenvolgende, verschillend gekleurde bladen papier te zien 
en gingen alle lichten in de hele ruimte op onregelmatige tijdstippen aan en 
uit. Omdat je op de klankband ook iemand door de ruimte hoorde rennen, 
had je de indruk dat iemand zenuwachtig heen en weer liep en overal het 
licht aan- en uitknipte, terwijl de video’s en de film wisselende kleurvlakken 
toonden. Het resultaat was een chaotische sfeer die een dreigende gebeurtenis 
scheen aan te kondigen.

‘MUSEUM OPEN 24/24’, PROVINCIAAL MUSEUM, HASSELT, 1996 (CURATOR : 
PIET VAN ROBAEYS)

Voor deze tentoonstelling stelde Tuerlinckx voor het museum dag en nacht 
toegankelijk te maken voor het publiek. Tijdens de eerste week van de 
tentoonstelling nodigde ze tal van kunstenaars en theoretici uit om over hun 
werk te komen spreken. Tijdens de weken die daarop volgden kon het publiek 
kennismaken met een wonderlijke groepstentoonstelling, waaraan kunstenaars 
als Ann Veronica Janssens en Michel Fançois hebben deelgenomen. 
Tuerlinckx’ bijdrage bestond in de willekeurig aan- en uitgaande lichten van 
het museum.

Voor elke tentoonstelling neemt Tuerlinckx een ander uitgangspunt, andere 
materialen en andere standaarden. Tal van voorwerpen of  handelingen zijn 
voor haar maatstaven geworden, ‘des mesures’, die gebruikt worden als 
uitgangspunt voor nieuwe werken of  tentoonstellingen. Een van haar mooiste 
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werken is een stapel bloem, die voor elke tentoonstelling opnieuw met de 
hand in een bepaalde vorm geduwd moet worden. De gekozen vorm hangt 
af  van de gehanteerde maatstaf.

‘SMALL STUFF I’, HERMAN TEIRLINCKHUIS, BEERSEL, 1999

Voor deze tentoonstelling besloot Tuerlinckx te vertrekken van de ‘restjes van 
de restjes’. Een belangrijk aspect van haar werk heeft vorm gekregen in 1994 
tijdens het opruimen van de tentoonstellingsruimtes in het Witte de With. Op 
het ogenblik dat Tuerlinck, met haar armen vol bolletjes, snippers en andere 
restjes, naar een vuilniszak liep, bedacht ze dat ze eigenlijk de essentie van 
haar tentoonstelling ging wegkieperen, waarna ze de Vitrine du collectionneur 
heeft gemaakt. In de eerste Small Stuff tentoonstelling toonde ze dus de restjes 
van de restjes, met het terugkerende thema van de druppel.
 Het eerste werk was een steen waarop drie witte verfdruppels gevallen 
waren. Dit bracht haar ertoe ook kranten en roerstokken tentoon te stellen 
die ze vroeger had gebruikt tijdens het schilderen van haar appartement. De 
roerstokken zijn maatstaven, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als 
basis voor de afmetingen van een te bouwen vitrine. Daarnaast waren er ook 
grote keien te zien, waarop een beetje glimmende confetti was aangebracht, 
en tekeningen die een bepaald tijdsverloop voorstelden. In deze tekeningen 
bevindt zich een gaatje waardoor oorspronkelijk een stokje is gestoken, dat 
als zonnewijzertje fungeerde. De tekening bestaat uit twee zwarte bolletjes, 
die het uiteinde van de schaduw markeren op twee verschillende momenten, 
bijvoorbeeld de aanvang en de afsluiting van het bakken van een ei. 
 Er was ook een rond bierviltje te zien, waarop Tuerlinckx een perspectief-
tekening voor haar dochter Juliette had gemaakt, en een blad uit een catalogus 
waar cirkels uit gesneden waren. Andere varianten van hetzelfde formele 
thema waren een prototype voor een multiple, die bestond uit het verdroogde 
overblijfsel van een druiventros waarvan drie uiteinden wit gemaakt waren, 
en het project voor een poster dat bestond in het met zwarte stift in stippellijn 
geschreven woord ‘poster’ op een glasruit. Verder waren er nog een zwart blad 
papier waarvan ze snippers had gescheurd om in een andere tentoonstelling 
een hoopje zwarte snippers tentoon te stellen en dat ook al had gediend als 
beeld voor de kaft van een catalogus; een projectie van drie doorstreepte 
woorden met een episcoop; een CD met tentoonstellingsmuziek; een dertigtal 
balletjes plasticine, die eerder al in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten 
tentoongesteld waren als marmeren muurtjes van Horta en nadien als balletjes 
in de Salle des boules et des boulettes in het Witte de With.
 Een beetje afgezonderd van dit geheel hing een reeks van 18 tekeningen op 
roze papier, die de catalogus op ware schaal van een tentoonstelling vormden. 
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Op de tekeningen waren knipsels gekleefd die tijdens de tentoonstelling te 
zien waren in toonkasten.
 Op een toonkast lag een stapel met honderden dia’s waarop witte vlekjes 
of  witte geometrische figuren waren geschilderd Een diaprojector toonde 80 
zwarte dia’s waarin een gaatje geprikt was, zodat je op de muur een zwervend 
lichtpuntje zag Helemaal apart, op een hoge, witte sokkel, rustte de Aardappel 
van de tentoonstelling: een aardappel die in het zonlicht werd gelegd zodra 
Tuerlinckx hoorde van een tentoonstelling en die daarna, door zijn uitlopers 
en mate van verschrompeling, de totale duur van haar betrokkenheid bij de 
tentoonstelling weergaf.

Montagne de Miel, 26 september 1999
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DE AARDAPPEL VAN DE TENTOONSTELLING

EEN GESPREKJE MET JOËLLE TUERLINCKX

Helemaal apart, op een hoge, witte sokkel, rust de Aardappel van de tentoonstelling, 
een aardappel die in het zonlicht wordt gelegd zodra Tuerlinckx hoort van een 
tentoonstelling en die daarna, door zijn uitlopers en mate van verschrompeling, 
de totale duur van haar betrokkenheid bij de tentoonstelling weergeeft.
 ‘Eigenlijk heeft mijn werk erg weinig met ruimte, maar alles met tijd te 
maken,’ vertelt Tuerlinckx. ‘De tentoonstelling in Hasselt, bijvoorbeeld. Wat 
ik eigenlijk wilde doen, door het museum een week lang 24 op 24 uur open te 
stellen, was het moment waarop je het museum voor het eerst ziet, wanneer 
je aan een tentoonstelling begint, uit te spreiden over een langere periode. 
Het moment waarop je de deur voor het eerst open doet en het museum nog 
leeg is. Dààrom moest het museum ook dag en nacht openblijven, het ging 
om één uitgerokken ogenblik van leegte en inactiviteit. Door die voortdurend 
aan- en uitgaande lichten in de verschillende zalen van het museum had je 
van buitenaf  echter de indruk dat er dag en nacht fors gewerkt werd. Dat was 
natuurlijk ook interessant. Je hebt zo’n museum in een provinciestad, waar 
erg weinig bezoekers komen, en ineens krijg je een impressie van zeer grote 
activiteit en nodig je de inwoners van die stad uit ook ’s nachts een kijkje te 
komen nemen.
 Voorwerpen zijn in mijn werk eigenlijk bijna overbodig. We hebben 
natuurlijk voorwerpen nodig om te overleven en ik denk zelfs dat wij 
geschapen zijn om voortdurend voorwerpen te maken en ermee bezig te 
zijn, in tegenstelling tot jouw poezen, die de hele dag lekker slapen en niet 
zoveel voorwerpen nodig hebben, maar in mijn werk zijn het bijna uitsluitend 
dragers, platformen voor het verstrijken en samenbundelen van de tijd.
 In mijn recente tentoonstelling bij Stella Lohaus toon ik bijvoorbeeld 
twee roos geschilderde, ronde tafelbladen, die ik eerder al heb gebruikt in het 
S.M.A.K. Die bladen waren zo vuil geworden, dat het mij ging storen en ik 
dacht: Waarom moeten we in de hedendaagse kunst dat vuil eigenlijk blijven 
respecteren? Ik herschilder die tafelbladen! Maar tijdens het schilderwerk 
bedacht ik: Neen, één tafelblad wordt voor elke tentoonstelling opnieuw 
geschilderd, terwijl het andere vuil zal blijven. Zo zal het minieme verschil in 
dikte tussen beide tafelbladen een weerslag vormen van het aantal keren dat 
ze tentoongesteld zijn.’ 

Montagne de Miel, 26 september 1999
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SMALL STUFF II
EEN TELEFOONGESPREK MET JOËLLE TUERLINCKX

‘Je belt op een moeilijk moment. Kan je niet over vijf  minuten terugbellen? Ik 
moet binnen twee minuten aan de andere kant van de stad zijn en eerst moet 
ik nog naar Mechelen. Ik ga in Beersel voor de allereerste keer iets met foto’s 
doen, zoals je hebt voorgesteld. Ik vertrek van de vier foto’s die voorkomen 
aan het eind van het boek waarin al mijn films beschreven worden. Dat boek 
zal verschijnen terwijl Small Stuff  II bezig is. Op een dag zag ik in Brazilië een 
huis waarop twee grote A’s geschilderd waren, maar omdat mijn videocamera 
stuk was heb ik vier foto’s gemaakt terwijl ik naar dat huis reed. Het is eigenlijk 
een minifilmpje. Ik zou dus de maquette van mijn filmboek willen tonen, 
samen met enkele andere foto’s. Herinner je je hoe ik gisteren tijdens ons 
telefoongesprek van die camerawinkel naar die fotokopieerwinkel aan het 
lopen was? Ik heb toen nog gezegd: Tiens, ik loop hier voorbij een moestuin. 
Wel, ik was al de hele week op zoek naar namaakhout, een beetje zoals de 
kubisten hebben gebruikt, en ik dacht nog: ik ga daarvoor toch geen stomme 
plank kopen in de Brico? En toen zag ik ineens een kast in die moestuin 
staan. Ik heb daar een lade uitgetrokken en die heb ik dan gefotokopieerd. 
Het ziet er heel goed uit. Een soort hommage aan Georges Braque. Verder 
wil ik fotokopieën tonen van metalen knikkers. Ik haalde die uit mijn zakken 
en ik vormde daar figuren mee op het glas van het fotokopieerapparaat. Het 
zotte is dat ik tegelijk kersen zat te eten en de pitten nergens kwijt kon. Ik 
stak ze dus in mijn zak, zodat ik soms per ongeluk kersenpitten fotokopieerde 
in plaats van die knikkers. Dat zal ook een goed werkje zijn. Verder wil ik 
een paar fotokopieën tonen die ik heb gemaakt om een film te illustreren. 
Ik heb eens een film gemaakt waarbij ik met mijn linkerhand filmde, terwijl 
ik met mijn rechterhand papieren verschoof. Maar in plaats van voor mijn 
nieuwe boek stills van deze film te maken, heb ik het effect nagebootst door 
met bladen papier over een fotokopieerapparaat te schuiven. Tenslotte zou 
ik graag een stapeltje contactafdrukken tonen van foto’s die ik in 1997 in 
Australië heb gemaakt. Koplampen van rijdende auto’s, die er op de foto’s 
uitzien als vreemde ronde vlekken, die aan verschillende van mijn werken 
doen denken. Je zal wel zien. Bon, nu moet ik echt weg, ik ben weer veel te 
laat.’

Montagne de Miel, 26 september 2000
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OVER ELASTIEKEN EN FOTOKOPIEËN

EEN ONTMOETING MET JOËLLE TUERLINCKX

‘Gisteren ben ik bij touwslagerij Smits-Henin op zoek gegaan naar het garen 
waar ik vroeger Taille d’homme mee heb geknoopt,’ vertelt Tuerlinckx. ‘Ik 
heb een prachtige klos gevonden met identiek hetzelfde garen. Hoe groot is 
Maurice eigenlijk? Ik zou een nieuwe Taille d’Homme willen knopen op basis 
van zijn lengte… Terwijl ik op zoek was naar dat garen stuitte ik ineens op 
elastieken voor onderbroeken. Ik heb er een paar gekocht voor de grootste 
maat. Ik denk dat ik de lengte van een bepaald voorwerp zal aangeven door 
de elastiek over dezelfde afstand te kleuren. De elastiek moet wel langer zijn 
dan het voorwerp, zodat er een wit stuk met een toevallige lengte overblijft. 
Daarna span ik de elastiek op tussen de zoldering en de vloer van een ruimte, 
zodat de nieuwe lengte van het voorwerp in kwestie wijzigt naargelang van de 
hoogte van de ruimte en de mate waarin ik de elastiek opspan. 
 Ik ben gisteren ook kleurenfotokopieën gaan maken. De mensen die in 
die winkel werken begrijpen niet hoe het mogelijk is dat iemand zoveel geld 
spendeert aan het fotokopiëren van idiote voorwerpen zoals een stok die in 
rode verf  gedompeld is. Toch zien de fotokopieën van die stok er fantastisch 
uit. De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. Op zich ziet zo’n fotokopie er al 
wonderlijk uit. Je ziet een reproductie van een voorwerp, maar tegelijk zie je 
ook andere zaken, schaduwen en lichteffecten die zich voordoen aan de rand 
van het voorwerp. Maar als je alle zijden van het voorwerp fotokopieert kan je 
het voorwerp ook helemaal namaken. Je kan een soort van bouwpakket maken 
waardoor anderen je stok kunnen reproduceren. Je kan papieren replica’s 
maken in alle formaten. Je kan het voorwerp uitvergroten en verkleinen. Ik 
ben meteen op zoek gegaan naar Tiense suikerklontjes omdat ik zin had een 
grote, papieren suikerklont te maken, maar ze verkopen alleen nog klontjes 
met zo’n middenstreep. Dankzij die streep weten de consumenten waar ze 
hun klontje doormidden kunnen breken. Dat is belangrijk, want we leven 
in het tijdperk van het dieet. Alles moet licht zijn. De mensen doen geen 
klontjes meer in hun koffie, maar halve klontjes. Dan ben ik maar op zoek 
gegaan naar zo’n grote, cementen tegel waar ze in Brussel de voetpaden mee 
aanleggen. Ik had zin om een papieren tegel met een oppervlakte van een 
vierkante meter te maken.’

Montagne de Miel, 26 september 2001
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HET TOEVAL ALS DIENSTMAAGD VAN DE KUNST

ENKELE HERINNERINGEN AAN HET WERK VAN JOËLLE TUERLINCKX

Een tekst over Joëlle Tuerlinckx kan geen doordeweekse tekst zijn. Ik heb al 
zo’n teksten geschreven, maar ze bevallen haar slechts gedeeltelijk. De bijna 
politieke hardheid en precisie van haar werk verdraagt geen toegevoegde, 
halfslachtige poëzie of  duiding, in elk geval geen door de kunstenaar 
gesanctioneerde duiding. Er moet niets geduid worden voor Tuerlinckx. Liever 
trekt zij onze kijkgewoonten uit hun haak tot er iets onverwachts en ongehoords 
te voorschijn komt. Het werk duidt zichzelf  door onophoudelijk te woekeren 
en te kantelen, door zich zijwaarts voort te planten en te muteren. Sommige 
kunstenaars slagen erin hun werk open te stellen voor het toeval, Tuerlinckx 
zet het toeval gewoon aan het werk. Eigenlijk distilleert ze haar oeuvre uit een 
permanente baaierd die ze rond zich creëert en op een schijnbaar hopeloze 
manier lijkt te willen catalogiseren, structureren of  controleren. Het werk 
van Tuerlinckx oogt als een oppervlakkige wandeling, maar de samenhang 
tussen de verschillende sculpturale voorstellen reveleert bijna maniakaal 
gerespecteerde richtlijnen en een heel precies doel. Zo vermijdt ze constant 
afbeeldingen te gebruiken of  ‘echte’ sculpturen te maken. Het ding of  de 
gedachte wordt opgeroepen door middel van voorstellen of  aanzetten, amper 
verdikte concepten, die een monumentale aanwezigheid krijgen zonder dat ze 
theatraal worden. 

A-Expostion was een oefening in zwart, wit en grijs. Een witte Tipp-Ex 
vlek op een dia werd als een zwart Sandeman-spook scheef  op een muur 
geprojecteerd. Door het automatische en gelijdelijke aan- en uitgaan van de 
verlichting van het herenhuis verscheen en verdween deze projectie in een 
onafgebroken verglijden van grijswaarden. 
 Ik herinner mij dat ik Tuerlinckx heb geholpen met het vertalen van een 
beschrijving van de A-collectie, waarbij bleek dat de naam van alle tentoongestelde 
voorwerpen begon met een ‘B’: ‘Blancs, Bouts, Bords, Bâtons, Briques, Bilms, 
Blocs, Bivres, Barres et Basards’, wat ik vertaalde als ‘Bits, Borders, Bars, 
Balls, Books, Blinks, Bricks, Bictures and Bings Black & Beautiful’. 
 Tegelijk met deze tentoonstelling werd Tuerlinckx uitgenodigd voor 
een groepstentoonstelling in de galerie van Richard Foncke. Ze verklaarde 
een bloeiende kerselaar in de tuin van de galerie tot onderdeel van de A-
tentoonstelling (omdat de bloesems wit waren: blanc).

Ergens tijdens het oude jaar 1999 zou ik in het Museum Dhondt-Dhaenens 
een lezing over het werk van Tuerlinckx verzorgen en vroeg ik de kunstenaar 
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of  ik een paar werken van haar mocht meenemen om te tonen. Dat mocht, 
maar enkel als ik een volledige tentoonstelling zou opbouwen. Dat heb ik ook 
gedaan. Mijn bescheiden gezinswagen werd volgepropt met sculpturen en 
allerlei materialen en voorwerpen en ik kreeg een spoedcursus in het maken 
van bepaalde sculpturen. Eén sculptuur bestond in een geometrische vorm die 
werd aangeduid door middel van zo klein mogelijk gescheurde papiersnippers. 
Een andere vorm werd getekend met ‘kneepjes’ van zelfhardend kneedgips 
die tot stand kwamen door zo weinig mogelijk gips samen te knijpen tussen 
duim en wijsvinger. Het waren vederlichte, schrandere en vrolijke varianten 
van het bedenkelijke vijgenblad van Duchamp: positieve gietvormen van de 
intieme ruimte tussen twee vingertoppen. Ik boorde een gat met een diameter 
van 10 mm, ik schikte een wit touw in de vorm van een rechthoek, ik rolde 
een met potloodlijnen ‘doorstreepte’ wand aan, die was overgebleven van 
een eerdere tentoonstelling, ik projecteerde een dia met een typex-vlek, ik 
installeerde een lamp die geleidelijk aan en uitging, enzovoort.

In 1996 vergezelde ik Joëlle Tuerlinckx en Ann Veronica Janssens tijdens een 
wandeling in eindeloze mergelgrotten in het Limburgse. Ze hadden studenten 
van de ERG de opdracht gegeven een week lang in die grotten te werken. We 
liepen door de lange, donkere gangen en hielden halt bij elk werk. Op een 
bepaald ogenblik hielden beide dames tegelijk halt voor een bijna onzichtbaar 
golvende, pikzwarte wand, waarin hier en daar gaatjes waren geprikt. Het 
zwakke licht van een achter de wand schuilgaande lichtbron scheen door de 
gaatjes en vormde tientallen, vrijwel onzichtbare sterretjes die verdwenen en 
verschenen door het bewegen van de wand. Fluisterend bewonderden ze het 
werk, wachtend op de student, die echter niet kwam opdagen. Ten slotte 
ontdekte ik toevallig dat ze in religieuze vervoering stonden te kijken naar 
een zeil zwart plastic dat de ingang van een champignonkwekerij afsloot, die 
verlicht werd door een naakte peer. De tocht in de gangen liet het zeil zachtjes 
opbollen en van voor naar achter wiegen. (Toch hadden we iets wonderlijks 
gezien.)

De zilveren handschoen ligt ergens. Afhankelijk van ons standpunt kunnen we 
hem beschouwen als verloren of  gevonden. De handschoen weerspiegelt het 
licht en de omgeving. Op een onscherpe dia van Tuerlinck is de handschoen 
vervormt tot een lichtvlek. Ik denk dat ze de handschoen altijd ziet als een 
lichtvlek: als een verschijning die zo weer kan verdwijnen. Een aarzelend 
opvlammende ster. Het werk is ook exemplarisch voor de manier waarop 
Tuerlinckx het zogenaamd essentiële telkens verruilt voor het bijkomstige. 
‘J’installe des sortes de hors-cadres et à partir de là j’observe,’ schrijft ze 
mij vandaag. We kunnen ons voorstellen wat er van de kunst overblijft als 
we de sculptuur of  de afbeeldingen of  zelfs de tentoonstelling wegnemen: 
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voorbereidingen, overschotten en restanten. Tuerlinckx richt haar blik op 
de inhoud van een papiermand of  een perforator. Ze houdt zich bezig met 
datgene wat het eigenlijke toonmoment omringt en doorgaans in het duister 
blijft hangen. Ze toont gevonden en verloren voorwerpen. 

Montagne de Miel, 1 augustus 2002
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DE LEEGTE VAN WATERLOO

VIJFTIEN VOETNOTEN BIJ EEN VERDWENEN TEKST 
OVER DE FILMS VAN MARCEL BROODTHAERS

1. FILM ALS LEUGEN – MUSEUM ALS FICTIE

Wat Broodthaers boeide in de film was de leugen, het gezichtsbedrog of  de 
illusie. 
 Om een of  andere reden lijken we telkens weer te willen vergeten dat 
video- en filmbeelden eigenlijk niet echt bewegen, maar berusten op een 
uiterst primitief, optisch effect. Eigenlijk gaat het gewoon over het achtereen 
plaatsen van 24 onbeweeglijke prentjes per seconde. Een soort diareeks met 
veel dia’s eigenlijk. Welnu, wat Broodthaers onder andere boeide in de film, 
vermoed ik, is dat oubollige statuut. Het gammele statuut van de illusie. De 
leugen. Het doel van de tentoonstelling waar de film Une seconde d’éternité voor 
het eerst werd voorgesteld was het statische beeld tegenover het bewegende 
beeld te stellen. Behalve de film was er ook een plastieken reproductie van 
het 24ste beeld te zien en een filmstrook die in lusvorm rond een ingelijst wit 
karton was aangebracht.
 ‘Het Musée d’Art Moderne Département des Aigles,’ schreef  hij elders, ‘is 
simpelweg een leugen, een bedriegerij.’ Broodthaers’ museum was een illusie. 
Een goocheltruuk. Een leugentje om bestwil, waarmee hij het ‘ensceneren 
van de waarheid’ in de ‘echte’ musea ter discussie wilde stellen. ‘Er bestaat een 
waarheid van de leugen,’ schrijft hij, ‘de enige manier om kunstenaar te zijn is 
voor mij wellicht een leugenaar te zijn…’
 ‘Zoals bekend kondigde Broodthaers zijn officiële loopbaan als plastisch 
kunstenaar aan met een beginselverklaring waarin hij verklaarde ook iets 
onoprechts te willen uitvinden. Volgens mij herhaalde hij die gedachte jaren 
later wanneer hij in een brief  zijn echtgenote Maria Gilissen aanwijst als de 
enige persoon die na zijn dood de echtheid van zijn kunstwerken zal mogen 
bepalen. ‘Het valt maar te weten,’ schreef  hij, ‘of  de kunst ergens anders 
bestaat dan op een negatief  vlak.’

2. HET WERK ALS SPINNENWEB

Het werk van Marcel Broodthaers is als een driedimensionaal spinnenweb. 
Alle verschillende onderwerpen, thema’s en formele oplossingen doorkruisen 
elkaar en zijn met elkaar verbonden. Als je aan één leidraad trekt, komt 
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het hele web in beweging. Alleen al om dit feit correct te belichten heb je 
verschillende invalshoeken nodig. Het heeft iets te maken met ‘jouer sur la 
réalité et sa représentation’, zoals Broodthaers het uitdrukt in een van zijn 
eerste open brieven, maar ook met een zekere grappenmakerij: een voorliefde 
voor Baudelairiaanse synesthesieën of  ‘correspondances’, voor een pseudo-
wetenschappelijke (marxistisch-sociologische) aanpak, en voor pseudo-
encyclopedische kennis, schijntaxonomieën en opsommingen. 
 Een filmavond omschrijft hij als een schilderij, een gefilmd schilderij noemt 
hij een analyse, een diareeks of  een boek noemt hij een film. Hij gebruikt 
voorwerpen, tekeningen, dia’s, foto’s van voorwerpen of  van gravures, boe-
ken, omslagen, catalogi, toonkasten, prentbriefkaarten of  prentjes om een 
paar hoofdthema’s op tal van manieren vorm te geven. 
 De films van Marcel Broodthaers spreken over heimwee, nostalgie en 
melancholie, over woeste zeeën en verstilde schilderijen, over het kribbelige 
handschrift van een verre zeeman, over de oude glorie van Engeland, over 
een moedeloos en hopeloos ineenpassen van een puzzel en over martiale 
klanken in een stil decor die zich mengen met de ouverture van Wagners 
Tristan und Isolde. Wij zijn niets dan geschuifel, beweging, eindeloos gissen en 
stil vergaan. 
 Tegelijk is de cinema zèlf  een ongrijpbaar en fragiel wonder, zodat 
Broodthaers’ gepuzzel zowel over de cinema als over ons kan spreken. 
 Broodthaers was een plantrekker, een knutselaar en een puzzelaar. In het 
Frans wordt knutselen of  je plan trekken omschreven met de term ‘système 
D’. Als Broodthaers verwijst naar deze uitdrukking, bijvoorbeeld als hij schrijft 
‘Le D est plus grand que le T’, dan verwijst hij ook naar de teerlingworp (‘le 
coup de dés’). 
 De dichter verschuift de woorden in de zin, trekt ze een beetje uit hun 
haak, en dwingt ze in een nieuwe melodie die het al bekende voorwerp op 
een nieuwe, niet door het gangbare gebruik van de taal besmette manier 
oproept. De overeenkomst met het bricoleren is evident. Als Broodthaers 
puzzelt met gips, mosselen en een muziekstandaard, dan zoekt hij naar het 
juiste ritme, het juiste muziekje. Het specifieke van het werk van Broodthaers 
bestaat hierin dat hij niet alleen goed kan knoeien met gips en mosselen, 
maar ook dat hij al eens heeft nagedacht over de betekenis van het woord 
mossel. Het Franse woord voor mossel betekent – vergezeld van een ander 
lidwoord – ook mal of  gietvorm. De mossel is bijzonder omdat hij zijn eigen 
mal of  gietvorm produceert, zoals het ideale kunstwerk op een organische 
manier zou ontstaan uit de materie. 
 Zo tuimelt deze kunstenaar van een typografische overpeinzing (de ‘D’ is 
breder dan de ‘T’) naar een commentaar op zijn bricoleren en naar de poëtica 
van Mallarmé. Een mossel is zowel een voorwerp als een woord met een 
dubbele betekenis. De film wordt tegelijk thema, symbool en instrument. 
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 Dit alles maakt dat er honderden verschillende invalshoeken bestaan om 
het werk van Broodthaers te benaderen, maar ook dat het heel moeilijk is 
één benadering te vinden die recht doet aan het raderwerk van zijn oeuvre. 
Omdat het zich in tal van richtingen vertakt en elk werk tal van pendanten, 
aanvullingen en tegenhangers heeft, lijkt de beste vorm om dit werk weer 
te geven een soort van reusachtig, bewegend schaalmodel, een atomium 
met tweeduizend, onderling verbonden bollen, ofwel een website, die het 
de toeschouwer of  lezer mogelijk zou maken in alle richtingen verbanden te 
exploreren. 
 In 1995 nodigde Maria Gilissen, de weduwe van Marcel Broodthaers, mij 
uit haar te helpen bij het samenstellen van een catalogus over zijn films. Twee 
jaar lang heb ik talloze uren met haar geprutst en gesukkeld temidden van 
een reusachtig archief, waarbij ze consequent elke veralgemening van de te 
gebruiken werkwijze afwees. ‘Ja mijnheer Theys, die methode werkt wel goed, 
maar zo hèbben we het al eens gedaan…’ Er was geen sprake van dat alle 
negatieven zouden ontwikkeld worden, want hier hadden we bijvoorbeeld al 
een bierviltje met een mooie schets en hier een goede fotokopie van een foto 
die verloren was geraakt, en daar hadden we nog een oude uitnodigingskaart 
waarvoor de foto eigenlijk gemaakt was, maar Marcel had die foto uiteindelijk 
niet zo goed gevonden. Aanvankelijk vond ik dit ogenschijnlijke talmen 
onbegrijpelijk, maar na enkele maanden begreep ik dat dit de enige manier was 
om het werk van Broodthaers te benaderen en zo lang mogelijk te bewaren 
in zijn oorspronkelijke verscheidenheid. Pas na anderhalf  jaar stemde Maria 
Gilissen in met mijn verzoek slechte kopies van de films in stukjes te scheuren 
om stills te kunnen publiceren. Dat was geen dag te laat, want als ze daar 
eerder mee had ingestemd zou ik vermoedelijk veel minder goed hebben 
gekeken. 

3. DE WARE WERELD

Broodthaers was een katholiek. Daarom verkeerde hij in de veronderstelling 
dat er een ware wereld bestaat. Zowel achter de luchtspiegelingen die ons 
netvlies treffen als aan deze kant van onze oogbollen. Alleen vond hij er 
nooit enig bewijs van. Zijn hele oeuvre lijkt een speelse, maar ook koppig 
volgehouden poging de ‘ruimte’ tussen zijn netvlies en de ‘spiegelende ogen 
van de Schoonheid’ te verkennen. Hij staat als een narcissus over een emmer 
donker water gebogen en probeert in de weerspiegeling van zijn gezicht iets 
meer te weten te komen over zijn ‘innerlijk’, dat maar niet werkelijk schijnt te 
willen worden. Zo leeft hij buiten de tijd, die hem zonder scrupules passeert. 
Hij was al te laat geboren, maar bovendien krijgt hij geen vat op zichzelf  en 
op het heden. Hij staat altijd aan de buitenkant van het gebeuren. Hij is een 
toerist die zoekt naar het handvat van de werkelijkheid. 
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4. BROODTHAERS ALS TOERIST

‘Schim van een Mallarmé die ik niet heb begrepen, ben ik toerist. Het licht 
van de stad grijpt mij aan door mooie beelden. Uiteindelijk ben ik in bed 
gekropen waar ik slaap, in zwart-wit. Ik maak cinema als toeschouwer.’
 Een toerist is iemand die zich bevindt op een plek waar hij of  zij niet 
echt deelneemt aan het gebeuren. Een toerist kijkt. Dikwijls spreekt hij niet 
dezelfde taal als de mensen rondom hem. Een toerist wil altijd ergens anders 
zijn, omdat hij nooit ergens is. In de onbegrepen werkelijkheid herkent hij 
alleen wat hij al weet. Hij ziet niets anders dan zijn eigen spiegelbeeld. (‘Ik 
bekijk mezelf  in een film als in een spiegel.’)
 In de jaren vijftig was de film voor Broodthaers verbonden met een 
gekoesterd zwart-wit beeld van door de stad zwervende dichter-vreemdelingen 
die vergeten musea bezoeken en verbroederen met orgeldraaiers. 
 Later voegt zich daar het beeld van de reis aan toe. Zeereizen, reizen in de 
tijd, wegdromen bij mooie prenten, een eindeloze, geheimzinnige wereld met 
kinderlijke fantasieën over flessen met manuscripten. 

5. BRUSSEL, GEZIEN DOOR DE OGEN VAN DE DICHTERS (EEN SYNOPSIS UIT 1956)

‘Ik ben van nature zeer triest. Ik draag witte hemden om me te verzetten 
tegen de zwarte gedachten. Maar ik stuit overal op ideeën. Als ik met 
teerlingen zou spelen, dan zou het tegenvallen door de zwarte bolletjes. Ik 
zou moeten kunnen lachen. Maar niets maakt mij nog aan het lachen.’ Deze 
zinnen vormen de inleiding van een door Broodthaers vermoedelijk in 1956 
geschreven synopsis van een film over Brussel ‘gezien door de ogen van Lord 
Byron, Charles Baudelaire, Charlotte Bronte, Verlaine, Rimbaud, Hugo en de 
bannelingen van de commune, St. John Perse, Claudel, Francis Ponge. Als 
contrapunt de omstandigheden en de woorden van de dichters tegenover de 
menselijke werkelijkheid.’
 Net zoals de film over Schwitters bevat de synopsis uit 1956 heel wat 
elementen van Broodthaers’ latere werk. 

‘Decors, bij voorkeur met mensen (‘de préférence animés’)

 1. Het Koninklijk Park
 2. Le Grand Miroir
 3. Het Broodhuis
 4. Het Justitiepaleis
 5. De slag bij Waterloo
 6. Het vliegveld
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 7. Eigenaardige straten
 8. Beelden van voornoemde schrijvers en het Brussel van hun tijd
 9. Het instrumentenmuseum (plek voor een interview)’

De meeste van deze ‘decors’ duiken weer op in het latere werk. Bijvoorbeeld 
in de film Un Voyage à Waterloo, waarin Broodthaers met een verhuiswagen 
van de firma Menkes onder andere voorbij het Justitiepaleis rijdt. Het idee 
van het interview als hopeloze alleenspraak keert terug in de film Figures of  
Wax, waarin Broodthaers enkele vragen stelt aan een wassen beeld van Jeremy 
Bentham, in het interview afgenomen van een kat, in een fictief  interview 
met Magritte en in Tienduizend frank beloning, een interview met zichzelf  op 
basis van een bestaand interview dat hij niet toereikend achtte. 
  ‘Charles Baudelaire: Tijdens de bloei van de industriële, 19de eeuw 
spreekt deze dichter met een aangepaste stem over wat ons modern geweten 
onafgebroken bezighoudt, de vernietiging en de engelen des doods, de 
vergetelheid en de droom. Wat kwam deze brenger van onheilstijdingen 
in Brussel doen? Lezingen in de Cercle Artistique die zijn zetel had in het 
Broodhuis. De camera brengt ons naar de zaal van het aardewerk en het 
porselein. (…) Als romanticus wraakt hij de werkelijkheid. Hij voelt zich 
een eeuwige Vreemdeling. De camera is het raam genaderd en richt zich 
op de wolken. Voordracht van De vreemdeling. (…) St. John Perse: Dezelfde 
eenzaamheid als Claudel. (…) Paul Claudel: Opgesloten in een verschillende 
eenzaamheid. (…) Rimbaud: een van de verdiensten van Claudel was dat hij 
van Rimbaud hield. (…) Une Saison en Enfer (…) Beeld van dat boek, daarna 
van gedrukte woorden. Afgewisseld met beelden van eigenaardige straten 
waar de laatste orgelspeler doorloopt. Besluit in de vorm van een interview. 
‘De dichter verschijnt als iemand die tegelijk verschilt van de andere mensen 
én volstrekt gewoon is. Soms solitair, soms bezig met sociale en humanitaire 
problemen. (Hugo en de bannelingen van de commune.) Op sommige ogen-
blikken van de geschiedenis door de menselijke golven voortgestuwd als 
woordvoerder of  diplomatieke posten bekledend, op andere ogenblikken 
misprezen of  veroordeeld, al dan niet terecht.’

6. FILM ALS MUSEUM

Aan het eind van de synopsis uit 1956 stelt Broodthaers voor de laatste 
scène (een interview met zichzelf) te draaien in het toenmalige Brusselse 
instrumentenmuseum, ‘dat ongebruikelijke en stille museum met weinig 
bezoekers (…) waar originele beelden geschoten kunnen worden.’ Zijn eerste 
film La Clef  de l’Horloge heeft hij na sluitingstijd opgenomen in het Paleis voor 
Schone Kunsten en zijn eerste films na de oprichting van zijn eigen museum 
(Inauguration en Un voyage à Waterloo) gingen over dit museum.



236

 Iemand (ik ben helaas vergeten wie, maar het zal wel een slimme Engelsman 
geweest zijn) merkte op dat Un film de Charles Baudelaire eigenlijk zelf  een 
museum is, waar momenten uit het verleden bewaard worden. Dat is niet 
slecht gezien. Als je een museum beschouwt als een plek waar de tijd stilstaat, 
of  als een plek waar je ongestoord naar het verleden kan reizen en terug, los 
van de werkelijke, dwingende tijd, dan zie je de overeenkomsten met de aparte 
tijdsbeleving in de bioscoop of  met de vrijwel onbeperkte mogelijkheden van 
het spelen met tijd in de film. 

7. HET GEDICHT ALS CONTRAPUNT

Later schreef  Broodthaers dat hij er pas in slaagde La Clef  de l’Horloge, zijn 
film over Schwitters, af  te maken (twee jaar na de opnames) ‘dank zij een 
liefdesgedicht dat de rol speelt van het traditionele contrapunt’. In het werk 
Pipe et formes académiques, fungeert de pijp als contrapunt. Het contrapunt is 
een tegendraads hikken, een tegenstroom, een onverwachte wending, het 
hart van het ritme, dat slechts schijnbaar regelmaat is. In La Clef  de l’Horloge 
wordt een zogenaamde documentaire over de dichter, schilder en meester-
bricoleur Schwitters ‘afgerond’ door er een liefdesgedicht aan toe te voegen. 
De film toont onder andere close-ups van Das Sternenbild. Sterrenhemels en 
gelijksoortige constellaties keren later vaak terug, ook in de films.

8. NARCISME EN TAUTOLOGIE

‘De motivatie van elke kunstenaar is eigenlijk het narcisme, misschien ook de 
wil tot macht,’ schrijft Broodthaers. Het is niet mogelijk precies te achterhalen 
aan welke betekenissen van het woord ‘narcisme’ hij heeft gedacht, maar het is 
aannemelijk dat hij er een buitenmatige behoefte aan bevestiging en aandacht 
mee bedoelde. Ik vermoed dat hij in de eerste plaats het verlangen beroemd 
te worden bij zichzelf  onderkende. In een krantenartikel dat dateert van 
november 1963 schrijft hij over Magritte: ‘Hij is beroemd in New York. Alle 
schilderijen van Magritte zijn beroemd in New York. Magritte is beroemd.’ 
 Narcisme en snobisme vloeien voort uit de omstandigheid dat ons innerlijk 
leven vorm krijgt door de omgang met anderen. De narcist is bang voor 
het oordeel van de anderen en wendt zich van hen af. Hij of  zij is zichzelf  
onafgebroken aan het representeren. Daardoor lijkt er geen stabiel innerlijk 
leven te kunnen ontstaan. Broodthaers koppelt dit opgesloten zitten in de 
buitenkant van zichzelf  aan de gewoonte van kunstenaars artefacten te maken 
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en ter goedkeuring voor te leggen aan een publiek, aan de hermeneutische 
grenzen van de poëzie en aan Mallarmés streven naar een noodzakelijke, 
klassieke vorm.
 Narcissus kijkt uitsluitend naar zijn spiegelbeeld. Hij ziet alleen zijn uiterlijk 
dat op het wateroppervlak glanst. Behalve over zijn uiterlijk, zal hij nooit iets 
over zichzelf  te weten komen. Zijn onderzoekende blik zit gevangen in een 
soort cirkelbeweging die zich buiten hem afspeelt en die nooit greep krijgt op 
de buitenwereld of  op zijn vermeende innerlijk. Telkens weer schampt zijn 
blik af  op zijn uiterlijk. Hij probeert zijn innerlijk niet te verwerkelijken of  
tastbaar te maken door te handelen. Het narcisme is daardoor verwant met 
de tautologie. Voor de late Wittgenstein was elk begrip dat wij hebben van de 
schoonheid tautologisch, omdat we alleen weten wat schoon is door schone 
dingen te leren kennen. In het werk van Broodthaers neemt de tautologie 
een speciale plaats in, omdat hij, in navolging van Mallarmé, overtuigd is van 
een grens aan de uitdrukking door middel van de taal en, in navolging van 
Magritte, alle mogelijke verhoudingen exploreert tussen een voorwerp en zijn 
afbeelding of  een voorwerp en zijn naam. ‘Moi, je tautologue. Je dis je,’ zegt 
hij. ‘Ik… zeg… ik… zeg… ik…’ Als de naald die blijft hangen op een kapotte 
langspeelplaat huivert hij op de rand van het spreken, net zoals Narcissus 
uitglijdt op de rand van het zien. 
 Deze monoloog wordt ten gehore gebracht door een bandopnemer die 
zich bevindt naast een kooi met een papegaai. Broodthaers is de papegaai 
van Mallarmé en Magritte, maar ook van zichzelf. Iedereen is de papegaai 
van de klanken die los door zijn eigen schedelpan waaien. Vanbinnen bestaan 
we niet. We zijn niets dan het produkt van wisselende vormen, wisselende 
manieren waarop we bekeken worden. Het enige wat vooruit lijkt te gaan, dat 
zijn de oceaanstomers, die weten waar ze naartoe varen, want waar ze naartoe 
varen is het warm en zijn er palmen. 
 Een voorbeeld van een tautologie in het werk van Broodthaers is het 
gebruik van zijn initialen. In heel wat werken vervangt deze ‘handtekening’ 
het eigenlijke werk.
 In een uitgave van 1973 met als titel Magie en als ondertitel Kunst en politiek 
vind je onder andere het volgende: ‘Narcissus zijn… geboeid zijn door 
zijn beeld zoals door een slang… Kunstenaar zijn… Het geschrift van de 
kunstenaar vult de beelden aan of  vervangt ze. Hij zet zijn handtekening.’
 In de uit 24 beelden bestaande animatiefilm Une seconde d’éternité (Eén 
seconde eeuwigheid) zie je een seconde lang hoe door toevoeging van tel-
kens een streepje Broodthaers’ initialen tot stand komen. Dit filmpje wordt 
geprojecteerd in lusvorm, zodat het eeuwig duurt.
 ‘Ik heb voor mezelf  een film van 1 seconde (24 beelden) willen maken 
over het model Narcissus. (Ik bekijk mezelf  in een film zoals in een spiegel.) 
Voor mij volstond het idee.’
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1 seconde voor Narcissus
is al de tijd van de 
eeuwigheid. 
Narcissus heeft de tijd
van 1/24ste van een seconde
tot in het oneindige herhaald. 
De volharding van het netvlies 
bij Narcissus was van 
eeuwige duur. 
Narcissus is de uitvinder van de cinema.

Misschien bestond voor Broodthaers het narcisme van dit filmpje louter in 
de aanbidding van de eigen naam, maar in het bijbehorende gedicht brengt 
hij de lusvorm van het filmpje toch in verband met de contemplatie van 
Narcissus. ‘Narcissus is de uitvinder van de cinema,’ schrijft hij. Waarom? In 
de cinema is alles illusie. Zelfs de schijnbare beweging van de beelden berust 
op een gammel optisch trucje. Wat is cinema anders dan een zich blindstaren 
op de reproductie van een afwezige werkelijkheid? Naast de flakkerende 
lichtvlekken op het scherm is het donker in de bioscoop, de werkelijkheid ligt 
buiten. Net als Narcissus krijgt de bioscoopbezoeker nooit enige greep op de 
werkelijkheid. Misschien is het dat wat Broodthaers bedoelde met de zin ‘Ik 
maak cinema als toeschouwer.’ (Zie ook de voetnoten over het toerisme, over 
prentbriefkaarten en over Baudelaire als vreemdeling.)

8. CINÉMA BAUDELAIRE

De ondertitel van Une seconde d’éternité luidt: ‘Een film van Marcel Broodthaers 
naar een idee van Charles Baudelaire’. Wat Broodthaers’ precieze redenen 
waren om zijn films in verband te brengen met de Franse dichter Baudelaire 
is niet duidelijk. De enige verwijzingen waarover we beschikken zijn twee 
filmtitels en een vers uit Baudelaires gedicht La Beauté, dat Broodthaers voor 
het eerst aanhaalt in de tekst Ontwerp voor een tekst en later gebruikt als titel van 
een zelfuitgegeven bundel van Baudelaire. 
 Waarom schrijft Broodthaers dat Une seconde d’éternité gebaseerd is op een 
idee van Baudelaire? Over de film zelf  schrijft hij in het tekstje 24 Beelden per 
seconde: ‘De film bestaat uit een reeks onbeweeglijke beelden die elkaar snel 
opvolgen. Ze creëren voor ons de illusie van beweging.’
 In Ontwerp voor een tekst, allicht Broodthaers’ langste tekst over het 
onderwerp, luidt het als volgt: ‘Ik haat de beweging die de lijnen verplaatst. 
Als ik een film maak, voor een cinema die nog altijd gedefinieerd wordt als een 
bewegingsdiscipline, dan moet ik dit vers van Baudelaire blijven herhalen.’ 
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 In 1973 gaf  Broodthaers een boekje van Charles Baudelaire uit dat hij Je 
hais le mouvement qui déplace les lignes noemde. Deze titel is eigenlijk een vers 
uit Baudelaires gedicht La Beauté. In dit gedicht is een koude, onbeweeglijke, 
onbereikbare Schoonheid aan het woord, die onder andere verklaart dat ze een 
hekel heeft aan de beweging die de lijnen (of  de regels) verplaatst. Het is niet 
zo duidelijk wat Baudelaire met dit gedicht bedoelt. Ik denk dat het in de eerste 
plaats een ironisch beeld oproept van een classicistisch schoonheidsideaal in 
de gedaante van een onverzoenlijke Schoonheid die, net zoals de Venus in het 
prozagedicht De venus en de nar, onbereikbaar is voor de dichter. Maar wat is 
‘de beweging die de regels verplaatst?’
 Broodthaers verwijzing naar dit gedicht is een grap. Hij suggereert dat 
Baudelaire een hekel zou hebben gehad aan de film, die nieuwerwetse, populaire 
kunst die met behulp van een optisch trucje weliswaar lijnen in beweging 
brengt, maar de klassieke schoonheid en misschien ook de ware wereld aan 
onze blik onttrekt. De grap schuilt erin dat Baudelaire in het schilderkunstige 
debat altijd de voorkeur heeft gegeven aan de colorist Delacroix boven de 
meester van de lijn Ingres. ‘Een goeie tekening,’ schreef  Baudelaire, ‘is geen 
harde, wrede, despotische, onbeweeglijke lijn die een figuur omsluit als een 
dwangbuis. Een tekening moet zijn zoals de natuur, levend en bewogen.’ 
 Broodthaers hield meer van Ingres. (En hij wilde films maken die niet 
bewogen.) Een van de Literaire schilderijen, bevat het opschrift ‘Baudelaire peint.’ 
Dit is een typisch Baudelairiaanse bewering, die berust op de ‘overeenkomsten’ 
(correspondances): het combineren van zintuiglijke indrukken. Baudelaire 
beschrijft de Schoonheid als een koude vrouw die geen geschuifel kan 
verdragen, maar zijn werk hangt van geschokte loomheid, hete gisting en 
broeierig schuiven aaneen. 
 ‘Zo verhullen concepten van beweging, vorm, compactheid, stevigheid 
en duurzaamheid de ultieme waarheid,’ schrijft Broodthaers, maar heel zijn 
werk is een talmend schuifelen, een omkeren van de prentjes, een aftekenen 
van een foto van een gravure, het fotograferen van een projectie, het tekenen 
van een woord en het zeggen van een beeld, een nog eens omkeren en een 
nog eens anders naast elkaar plakken, tot hij komt tot de juiste constellatie, 
waar dan soms, als het gelukt is, een soort rilling doortrekt. Kijk naar de 
manier waarop hij lege schilderijlijsten samenbrengt in de Section Publicité van 
zijn museum of  kijk hoe hij Mallarmés verzen bedekt met zwarte stroken 
waarvan de dikte bepaald wordt door het korps van de verborgen letters. 
Ineens wordt de kadans van dat gedicht zichtbaar. De bladspiegel toont ons 
constellaties. We begrijpen Mallarmés opmerking over de witregels van Poe: 
‘Het intellectuele raamwerk van het gedicht verbergt zich en houdt zich op 
– vindt plaats – in de ruimte tussen de strofen en gemengd onder het wit van 
het blad: een stilte vol betekenis die het evenzeer waard is gecomponeerd te 
worden als de verzen.’
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 Hoe sluit je het toeval uit en verkrijg je een noodzakelijke vorm als je 
moet werken met een manke taal? Hoe ontdoe je het particuliere van het 
toevallige en maak je het universeel? En mag er dan nog gelachen worden? 
De noodzakelijke vorm, voor Broodthaers, schijnt verbonden te zijn met dat 
eeuwige geschuifel, dat gefrutsel en gepruts in een eindeloos spiegelpaleis. 
En de rilling die door een schijnbaar onbeweeglijke constellatie trekt is de 
contemporaine variant van de suggestieve kracht in het surnaturalisme van 
Baudelaire of  de geur van ‘de roos die aan elk boeket ontbreekt’, zoals het 
luidt bij Mallarmés. 
 Un film de Charles Baudelaire is het fictieve verslag van een reis die op 
een bepaald punt teruggaat in de tijd, aangetrokken door de lokroep van 
een museum. Aanvankelijk zie je detailopnamen van een wereldkaart en 
onderschriften met opeenvolgende data en afzonderlijke woorden zoals 
middernacht, scheurbuik, middag, haai, dood. Halverwege de film beginnen 
de data weer terug te tellen. Daarna worden de data afgelost door het tikken 
van een metronoom en twaalf  klokslagen, waarbij je een meisje twee keer 
hoort zeggen: ‘Enfants non admis.’ Die film schijnt zoiets te zeggen als dat 
de hele wereld gemaakt is om te eindigen in een museum, zoals Mallarmé 
heeft beweerd dat de wereld geschapen is om uit te monden in een boek, 
maar allicht zijn er een heleboel andere verklaringen mogelijk. Het enige wat 
vaststaat is dat heel veel films van Broodthaers tegelijk iets zeggen over de 
reis als ontdekkings- of  veroveringstocht, melancholische vlucht, droom of  
dood én over de film als illusoire reis. 

9. MALLARMÉ

Mallarmé trachtte de romantische ongebreideldheid van Baudelaires poëzie 
uit te puren tot een persoonlijke, klassieke poëtica. Een syntax ontwricht zou, 
de eigenlijke bloem afwezig blijvend, de roos ontrukken aan het uitgespaarde 
wit. Zo’n zin, die door zijn jazzy onevenwicht de taal, de wereld of  een 
witregel bekentenissen afdwingt, kan je ook een teerlingworp noemen of  een 
constellatie, een sterrenbeeld. Dat is volgens mij de betekenis van de beroemde 
zin ‘Een teerlingworp zal het toeval nooit opheffen.’ Een groot deel van het 
werk van Broodthaers bestaat in het steeds opnieuw bekijken van deze zin, 
omdat hij als dichter op zoek was naar een manier om na Mallarmés gedichten 
te kunnen schrijven zonder totaal hermetisch te worden. Het mooie is dat 
hij hierin slaagt door Mallarmés allergie voor het alledaagse te confronteren 
met Magrittes evocatie van ‘het mysterie’, door het naast elkaar afbeelden 
van alledaagse voorwerpen. De assemblages met mossel- en eierschelpen, als 
‘sociologische’ documenten die plots een texturale poëzie blijken te bevatten, 
vormen Broodthaers’ antwoord op de begrensdheid van Mallarmés poëtica.
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10. FOTOREEKSEN EN FOTO’S DIE VANBINNEN BEWEGEN

In de catalogus Marcel Broodthaers in Zuid-Limburg, waarin tal van foto’s 
afgedrukt staan die Broodthaers in 1960 en 1961 heeft gemaakt, vind je een 
lange reeks foto’s van een processie die door zijn vorm doet denken aan de 
film The Battle of  Waterloo, die ook van bovenuit werd gefilmd. ‘Wanneer de 
foto’s achter elkaar gemonteerd worden,’ schrijft Alexander van Grevenstein, 
‘ziet men de gehele processie als een film aan zich voorbijtrekken.’ En elders 
schrijft hij: ‘Een fontein wordt van drie zijden gefotografeerd. De ordening 
heeft iets willekeurigs, maar biedt een onweerstaanbaar perspectief  op een 
poëtisch moment. (…) Het is een schijnordening die juist als ordening het 
toeval aan het licht brengt.’ Zoals Benjamin Buchlow heeft opgemerkt, geldt 
hetzelfde voor Broodthaers’ fotomontages zoals Rhétorique en Ma Collection. 
‘De serialiteit wordt overduidelijk doorbroken,’ schrijft hij. 
 Verschillende keren lijkt Broodthaers in de Zuid-Limburgse foto’s een 
ogenschijnlijke herhaling te gebruiken om iets zichtbaar te maken. Er zijn 
de drie foto’s waarop je telkens iemand anders voorbij hetzelfde standbeeld 
ziet fietsen en twee foto’s waarop je eerst iemand op een bromfiets en daarna 
iemand op een fiets een bocht ziet nemen. De herhaling dwingt de omgeving 
in de rol van decor en beklemtoont de individuele verschillen tussen de 
fietsers. Al deze voorbeelden zou je kunnen rekenen tot het leugenachtige 
domein van de film, omdat de werking ervan gebaseerd is op het naast 
elkaar plaatsen van verschillende beelden. De kracht van Broodthaers bestaat 
echter juist in het vatten van een gelijksoortige beweging binnen één beeld, 
wat iets heel anders is dan beweging suggereren door middel van een aantal 
opeenvolgende ‘statische’ beelden. Het mooiste voorbeeld hiervan vind je 
in twee foto’s van telkens drie boogschutters, waarin kleine verschuivingen 
binnen dezelfde foto’s een filmisch overzicht bieden. Op de eerste foto zie je 
van links naar rechts hoe de eerste boogschutter zijn pijl plaatst, de tweede 
zijn boog opspant en de derde zijn pijl juist heeft losgelaten. Op de tweede 
foto staat de eerste boogschutter op het punt de pijl te lossen, de tweede 
beoordeelt zijn schot en de derde keert zich tevreden om. 

11. DE CONSTELLATIE EN DE VERSCHUIVING

Un voyage en Mer du Nord, dat tegelijkertijd als boek en als film verscheen (het 
boek wordt een film genoemd en de film stelt een lectuur van het boek voor), 
toont afwisselend een zwart-wit foto van een varende zeilboot en detailopnames 
van een amateurschilderij, waarop huiswaarts kerende vissersschepen staan 
afgebeeld en in de linkerbenedenhoek een dobberende fles. Het boek is een 
goed voorbeeld van de manier waarop Broodthaers speelde met de syntax 
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van een beeldenreeks. Soms bevat een bladzijde vier afbeeldingen, soms maar 
één, soms uitvergrote details. Broodthaers tracht door middel van de opmaak 
een soort beweging te suggereren, maar slaat tegelijk het beeld stuk en stelt 
het in een verwrongen, gedwongen sequentie opnieuw samen om er iets aan 
te ontfutselen dat voordien niet zichtbaar was. 
 Hetzelfde schilderij werd ook gebruikt als onderwerp van de diareeks 
Bateau tableau, waarin 80 dia’s tot zelfs de zijkant van het doek belichten, en 
voor de film Analyse d’une peinture, waarvoor het schilderij voorzien werd van 
een vergulde lijst. 

12. EEN TUSSENSPEL OVER BAKSTENEN

De bakstenen muur, die telkens terugkeert in het werk van Broodthaers, is een 
voorbeeld van een constellatie. Een bakstenen muur of  een betegelde muur 
is als een bladspiegel. De met zwarte stroken toegedekte Coup de dés is als een 
muur waarvan enkele stenen gemerkt zijn, zoals in sommige stripverhalen. 
Alle beelden en werken met bakstenen verwijzen naar de ‘constellation’ van 
de Coup de dés. De bakstenen muur in de tuin van het Museum, de betegelde 
muur van de Parijse metro in Au-delà de cette limite…, de met de afbeelding van 
bakstenen beschilderde spade en het straatnaambord voor de Magrittestraat 
waarin het beeld van Magrittes pijp is opgebouwd uit bakstenen. (Het is een 
van de beelden waarin Magritte en Mallarmé elkaar ontmoeten.)

13. LACHEN MET FILM (EEN STATISCH MEDIUM)

Net zoals de grote adelaarstentoonstelling honderden manieren toonde 
waarop afbeeldingen van adelaars in de kunst en de reclame gebruikt werden, 
en op die manier de adelaar zowel aan het gezicht onttrokken als op ‘alle 
mogelijke’ manieren toonden, zo toont Broodthaers in zijn films telkens 
weer andere manieren om de illusie van beweging te creëren of  ter sprake te 
brengen. 
 De generiek van de film Le poisson toont een doorlopende camerabeweging, 
van boven naar beneden, over een lange strook papier waarop de beelden van 
een generiek getekend zijn. 
 De film Mauretania toont close ups van een prentbriefkaart met een 
afbeelding van de beroemde pakketboot. De schouwen van de boot staan 
schuin naar achteren, wellicht om de boot een aërodynamisch uitzicht te 
geven, in de film suggereren ze beweging. 
 Slip-test of  Dissolves is een filmpje waarbij om de zoveel beelden het beeld 
omhoogglipt over het scherm, alsof  de projector slipt. De beelden tonen 
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twee worstelaars die elkaar tevergeefs pogen te omklemmen. 
 Sex-film (1971-1972) bestaat uit een projectie van 33 dia’s: blanco films 
waarop Broodthaers met stift uitroeptekens, doorboorde hartjes, dikke 
komma’s en woordjes zoals W. C. heeft geschreven en getekend. 
 De film The Last Voyage toont een reeks met de hand ingekleurde dia’s voor 
een toverlantaarn die het verhaaltje vertellen van een vader die sterft en die 
zijn dochtertje door het raam een schip aanwijst dat zijn ziel zal meevoeren. 

14. KUNST ALS VEROVERING VAN RUIMTE

‘Dit is mijn droom,’ schrijft Broodthaers in 1961. ‘We zijn in de 19de eeuw. 
Rond 1875. Ik draag een geruit pak en ingewikkelde slobkousen en ik loop 
door deze zelfde Bond Street. Met een Engels moreel. In het krokodillenleren 
koffertje dat ik zwierig meedraag bevinden zich de kaarten van deze wereld 
die veroverd moet worden voor de lelijke ogen van koningin Victoria. Met 
een moreel van hier tot ginder.’
 In 1964 plakte Broodthaers 50 exemplaren van zijn dichtbundel Pense-
Bête in een hoop gips, zodat de bundel onleesbaar werd. Hij verwachtte dat 
de toeschouwer deze handeling als een verbod zou opvatten. Wie het boek 
wilde lezen, moest de sculptuur kapotmaken. Tot zijn grote verwondering 
scheen niemand nieuwsgierig te zijn naar de tekst. ‘Niemand leek getroffen te 
zijn door het verbod,’ zegt hij in het interview met zichzelf  Dix mille francs de 
récompense, ‘tot dan leefde ik nogal geïsoleerd op het vlak van de communicatie, 
omdat mijn publiek fictief  was. Ineens werd het werkelijk, althans daar waar 
er sprake was van ruimte en verovering.’
 Later spreekt Broodthaers herhaaldelijk over de kunst als een mentale of  
economische toeëigening van ruimte. (Lees bijvoorbeeld de tekst Il parle, die 
eindigt met de woorden ‘La conquête de l’espace’.) Het gaat er in de kunst 
soms om zoveel mogelijk plaats toegewezen te krijgen in de musea. Daarom 
moeten manoeuvres ontwikkeld worden en militaire strategieën uitgedacht. 
 Op Documenta 5 bakende Broodthaers een stukje zwartgeschilderde vloer 
af  waarop hij de woorden ‘Privat Eigentum’, ‘Private Property’ en ‘Propriété 
Privée’ schilderde. 
 Door het schrappen en vervangen van twee letters eigent hij zich een 
wereldkaart toe (Carte du Monde Politique) door haar om te dopen tot een 
Carte du Monde Poétique. Hij maakt een atlas (De verovering van de ruimte. Atlas 
ten dienste van de kunstenaars en de militairen), waarop de silhouetten van het 
grondgebied van verschillende landen allemaal op dezelfde grootte worden 
afgebeeld (op poëtische grootte, met tegenlicht, alsof  er witte slagroom 
op je brilleglazen zit, zodat alles donker wordt) of  hij maakt de tekening 
De laatste druppel drinken op de bodem van de oceaan, die hoort bij een reliëfkaart 
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van de oceaanbodem. Zijn laatste film, The Battle of  Waterloo, werd gedeeltelijk 
gedraaid in een ‘decor’ dat Een verovering door Marcel Broodthaers heette. De film 
toont onder andere een militaire parade en een jongedame die een puzzel van 
de slag bij Waterloo probeert op te lossen. 
 Tijd en ruimte vormen de voorwaarde voor beweging. Film is valse 
beweging. Er is geen tijd (alleen een opeenvolging van momenten) en er is 
geen ruimte (er zijn maar twee dimensies). Un film de Charles Baudelaire toont 
ons een wereldkaart met de reconstructie van een zeereis, die vanaf  een 
bepaald ogenblik terugkeert in de tijd, aangetrokken door de lokroep van 
een museum. In dat museum zijn kinderen niet toegelaten. Diverse films van 
Broodthaers zijn opgebouwd rond gelijksoortige verbodsbepalingen. In de 
film Arsin zien we verschillende landschappen die worden afgebakend door 
bordjes met opschriften als ‘Défense d’entrer’ en ‘Passage interdit’. In de 
film ‘Défense de fumer’ zien we hoe Broodthaers rook uit zijn mond laat 
ontsnappen en in de film Au-delà de cette limite vos billets ne sont plus valables zien 
we hem verward door de metro dwalen. 

15. PRENTBRIEFKAARTEN

Als je een museum verlaat kan je prentbriefkaarten kopen met afbeeldingen 
van de kunstwerken. Prentbriefkaarten worden ook gebruikt door toeristen 
om de thuisblijvers een beeld te geven van een plek die ze bezocht hebben. 
In zijn Museum voor Moderne Kunst, dat werd geopend op 27 september 
1968, stelde Broodthaers een vijftigtal prentbriefkaarten met afbeeldingen van 
schilderijen tentoon. Hierbij bevonden zich minstens twee reproducties van 
portretten van Napoleon. In de film Un voyage à Waterloo toont Broodthaers 
een kiosk met zo’n rek met prentbriefkaarten. Later vraagt hij Maria Gilissen 
of  ze de zwart-wit foto’s die ze heeft gemaakt tijdens het draaien van deze 
film wil afdrukken op fotopapier dat is voorgedrukt als prentbriefkaart. Hij 
koopt ook verschillende prentbriefkaarten met een afbeelding van de Leeuw 
van Waterloo. Eén ervan stempelt hij af  met de stempel van het museum, op 
een andere kaart kleeft hij twee etiketten van het museum, alsof  hij zich de 
site wil toeëigenen. (In de film merk je dat hij ook etiketten heeft gekleefd 
op de vrachtwagen van Menkes, op de vlaggestok en op de loop van het 
kanon.) Op een van deze kaartjes schrijft hij een open brief, die begint met 
de woorden ‘Chers amis’ en verder uitsluitend punten, een komma, een punt 
komma, een uitroepteken en zijn initialen bevat. De punten zijn eigenlijke 
kleine cirkeltjes, zoals de bolletjes in de film Le poisson est tenace of  zoals de 
bolletjes op sommige dobbelstenen. 
 Broodthaers heeft in zijn films herhaaldelijk prentbriefkaarten gebruikt. 
De film Mauretania toont travellings en close ups van een prentbriefkaart 
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met een afbeelding van de beroemde pakketboot. In Histoire d’Amour zien we 
blauwgekleurde prentbriefkaarten met afbeeldingen van een stormachtige zee 
en een prentbriefkaart met het onderschrift: ‘Ik betreur maar één ding. Dat ik 
hier geen mooiere kaartjes vind om u op te sturen.’ (Je n’ai qu’un regret. C’est 
de ne pas trouver ici de cartes plus jolies à vous adresser.) In Ah, que la chasse 
soit le plaisir des rois zien we onder andere prentbriefkaarten (met afbeeldingen 
van honden). 
 De film Paris (Carte Postale) toont geen prentbriefkaarten, maar verschillende 
bewegende vergezichten in Parijs (een zicht op de Eiffeltoren, de Seine, een 
spoorwegbrug) met af  en toe verschijnende onderschriften, die soms ook 
apart op een zwarte achtergrond verschijnen: ‘Postkarte, postcard, cartolina 
postale, levelezö-lap, briefkaart, unione postale universale, Weltpostverein, 
carte postale.’
 De prentbriefkaarten in het werk van Broodthaers zijn een variant van de 
fotografische reproducties van gravures in Un jardin d’Hiver. 

16. DE WERKELIJKHEID VAN HET VERLIES

‘Toen besefte ik ook, dat tentoonstellingen na zijn dood eigenlijk niet meer 
mogelijk zijn, ondanks palmen, lopers en adelaars. Het moèten steriele 
vertoningen worden, omdat de poëtische samenhang, die alleen de kunstenaar 
zelf  eraan kan geven, ontbreekt. Men zou vanaf  nu exposities van zijn werk 
moeten verbieden, voorgoed.’ Piet Van Daalen, de man die deze woorden 
neerschreef, heeft Broodthaers goed gekend. Andere mensen die Broodthaers 
goed hebben gekend beweren vaak hetzelfde. Waarin zou die poëtische 
samenhang eigenlijk bestaan, als die het verdwijnen van de kunstenaar niet 
overleeft? Ten eerste denk ik dat de ouwe getrouwen vooral de kunstenaar 
missen. Verder denk ik dat het eerste wat met de kunstenaar verdwijnt zijn 
of  haar gevoel voor ruimte is, dat bepalend is voor de zichtbaarheid en de 
poëtische werking van een kunstwerk. Het tweede dat waarschijnlijk snel 
verloren gaat is de humor. Walter Swennen vertelde me dat Broodthaers, als 
hij een kunstwerk goed vond, zegde: ‘C’est rigolo, non?’ Welnu, dat grappige 
verkoopt niet goed na de dood van een kunstenaar. Curatoren kunnen daar 
ook niet goed mee overweg. Bovendien liepen ernst en luim bij Broodthaers 
in elkaar over zoals zo’n gedraaid geplakte strook papier die geen buitenkant 
en geen binnenkant heeft. Als hij de Coup de dés van Mallarmé bewerkt door 
de verzen met zwarte stroken te overdekken, dan is dat zowel grappig als 
ernstig bedoeld. Zijn grappen zijn serieus bedoeld en zijn ernst komt ironisch 
over, omdat ze misplaatst lijkt. 
 Een van de tentoonstellingen die geen genade hebben gevonden in de 
ogen van de kennissen van Broodthaers, was de tentoonstelling in de Galerie 
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nationale du Jeu de Paume, in 1991. Ik moet zeggen dat ik niet veel fiducie in 
hun oordeel heb. Waarschijnlijk hebben ze daar alleen maar rondgeschommeld 
tijdens een intensief  bijgewoonde vernissage en is datgene wat ze ‘de 
poëtische samenhang’ noemen misschien niks anders dan de stilte van een 
gering bezoekersaantal, zoals in de tijd dat er nog vrijwel niemand in het werk 
van deze kunstenaar geïnteresseerd was. 
 Toen ik om negen uur ‘s ochtends dat museum binnenstapte en mijn 
twaalfjarige dochter Fenna hier en daar enigszins routineus op iets grappigs 
of  direct bevattelijks poogde te wijzen, raakte ik gaandeweg in de greep van 
een soort stil schreeuwen dat uit al die ingelijste prentjes en opgeplakte foto’s 
en geïsoleerde woorden galmde. Hier heeft de eenzaamheid vorm gekregen, 
bedacht ik. Want alles scheen te schreeuwen, met monden die geen klank 
meer voortbrachten: Ik ben Alleen, ik ben Alleen, ik ben Alleen, ik kan niet 
tot U spreken, want Gij zijt verre, en daarom Pruts ik maar een beetje in het 
Rond. Ten slotte arriveerde ik in de zaal met Un Jardin d’Hiver. Eerst zag ik de 
fotografische reproducties van de gravures, waaronder die gravure met enige 
dromedarissen in een oase, en daarna de film, die dezelfde installatie toont 
(enkele klapstoelen en palmen van bij Pittoors, een monitor met videocamera) 
als die waarin ik me bevond, zij het mét beeld op de monitor. Op die monitor 
in die film zie je dan hoe Broodthaers een kameel de weg toont in het Paleis 
voor Schone Kunsten. Voor mij spreekt die film over een duizelingwekkende 
afwezigheid, over een altijd snakken naar ergens anders, over de onmacht van 
de kunstenaar de zogenaamd ware wereld met de echte voorwerpen te vatten, 
en over de manier waarop die melancholie, die dromerijen en die onmacht 
tastbaar gemaakt worden. Je ziet een fotografische reproductie van een gravure 
van een kameelachtig dier, gestationeerd in een exotische oase, en je bevindt 
je temidden van een enscenering met enkele potten met palmen uit de warme 
landen en de gewoonste caféstoeltjes, die vroeger gehuurd werden voor elk 
soort gezellig samenzijn. Daar gebeurt niks, behalve dat de projector begint te 
draaien en toont hoe die ‘installatie’ ooit heeft geleefd. En wat zie je? Een film 
die een videobeeld toont waarop je een man met een echte kameel ziet lopen. 
De echte kameel lijkt minder werkelijk geworden te zijn dan de op de gravure 
afgebeelde dromedarissen. Maar tegelijk gebeurt het omgekeerde. Juist door 
die twee camera’s en de dubbele projectie (eerst het videobeeld van de kameel 
op de monitor en dan het beeld van de monitor in de film) die een soort 
dubbel scherm vormen tussen de toeschouwer en de ‘echte’ gebeurtenis, juist 
door die afstand, lijkt het hele gebeuren werkelijker te worden. Wat werkelijk 
wordt, is een gevoel van verlies. 
 Hoe spreekt iemand die tracht naar iets dat buiten zijn bereik ligt, omdat 
het al vergaan is, of  omdat het nooit zal gebeuren? Hoe spreekt zo iemand 
over dat tekort, over dat eindeloos achter zichzelf  aanlopen, over dat gevoel 
een buitenstaander te zijn, over die indruk dat geen enkel gevoel of  geen 
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enkele gedachte ooit volmaakt uitgedrukt of  begrepen kan worden, dat het 
niet mogelijk is echt met iemand van gevoelens te wisselen of  gedachten te 
delen om zich zo ‘werkelijk’ te maken? Het zenuwachtige gefriemel met de 
vingers van de solitaire dromer is langzaam overgegaan is in een hysterisch 
frutselen met mosselschelpen, woorden en prentjes. Uiteindelijk zijn die 
vingers gewoon beginnen te giechelen, te midden van al dat lispelen en 
knisperen van die futiele papiertjes, altijd stiller en stiller, tot in het oog van 
de schaterlach. 

Fontaine d’Amour, 8 november 1996
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VOOR STROOP DIE DIKWIJLS IMPOTENT IS BIJ DE 
VROUWTJES… EET MEER LOOK !

Monte Rosa, Mattmark 20 september 1989

In mijn pogingen om toch maar een of  twee artiesten goed te vinden op deze 
bol, noemde ik altijd maar Marcel, Marcel, die vind ik goed!
 Nu komt Marcel tot mij via een opgeblazen boek gemaakt en geïnspireerd 
door Buchlow, Vree en een hoop bullebakken van Amerikanen. 
 En ik herken mijn Marcel niet meer. Is hij een figuur van mijn verbeelding 
zoals « das flugzeug», « molly peters », « eendjes », « krokodillen »? Is hij een « 
vliegende sigaar » heb ik hem zo mooi voorgesteld als een bot met sneeuw is 
hij gaan leven in mijn gedachten als een gouden meikever, een illusie?
 Ik denk het, want de werkelijkheid van dat Amerikaans boek geeft de 
indruk hier te maken te hebben met een verstikkend niets, waar alleen blinden 
zich niet kunnen aan storen. Een verstikkend niets, zoals je dat kunt vinden 
bij Buren, Art en Language, Kosuth of  de te dun gevonden Long. 

Long sprak altijd van « too arty », maar er was niemand meer « arty » dan 
hij. Marcel in het boek zegt dat hij een diepe hekel heeft aan esthetica. Naast 
een mossel of  een fles melk schrijft hij « Un coup de dés jamais n’abolira 
le hasard » bij een kastje met eieren plaatst hij « The Turpitudes of  John 
Blake » enzovoort, enzovoort jongen, er is in mijn voorstellingsvermogen 
geen grotere, om duimen en vingeren af  te likken esthetica dan dat. Daarmee 
vangt ge alle Buchlows, dat is nu echt wat deze creaturen nodig hebben, dat 
geeft hun zekerheid deze blinde mollen, nu kunnen ze voluit imperialistisch 
linguïstiekeren, het kan nu niet meer mis, het is diep, het is duister, het is 
Mallarmé, Proust, La Fontaine, Rubens. 
 Dit en verder nog een handjevol prullaria uit het antiekwinkeltje. 

Situatie 1;
Belgique, rue Pépinière, Musée des aigles geopend door Piet Van Daalen 
direkteur van een klein Zeeuws museum, lege houten kisten met enkele 
kunstpostkaarten erop geplakt. 
Situatie 2;
Allemagne, Germany, Deutschland, Kunsthalle Düsseldorf, direktorkustde
klosoberaadgemein Jürgen Harten « habich » zegt Jürgen, alle adelaars, op 
stof, op doek, in plaaster, in zilver, in goud, geëtst, in inkt, op papier… Vom 
Oligozän bis heute. 
Nu werd Marcel groot, geslaagd en volkomen, de Marcel van het kleine nietige 
van het « tout petit » was niet meer. 



258

Marcels tentoonstellingen in Duitsland worden echte voorlopers van Bijl. 

Zeg, Proust, Mallarmé, Fontaine en alle literaire blaaskaken beginnen 
artikels over u te schrijven, zeg, ik maak een museum en een heleboel 
museumburocraten beginnen hun museum voor u met spul te vullen. Wat er 
ook nog mag komen, het is een feit dat « mijn Marcel » nu omringd is en meer 
en meer omringd wordt door corrupte smeerlappen, precies die, die in het 
verleden steeds weer bewezen, geen been te hebben om op te staan. 

Met een aantal mensen te samen liepen we ‘s avonds naar een opening van 
een galerie in Antwerpen, Marcel zegde plotseling tot het gezelschap:
« Lui », doelend op mij, « va nous trahir tous ». 
Wel, het is mijn lot. 

Djiboudipin sicum sin de dravos,

Panamarenko
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OP DE BODEM VAN DE ZEE !
BEDRICH EISENHOET AAN ALLE ONBESCHAAMDE SNOTNEUZEN 

EN VROLIJKE IJZERVRETERS EN AAN MATTIAS PICO IN HET BIJZONDER !

Gegroet! Bedrich Eisenhoet, de tandeloze horzel uit Grimbergen zendt u zijn 
groeten van op een verloren eiland in de Indische Oceaan. Gegroet! Ik kan 
niet zwemmen, maar ik snorkel de godganse tijd tussen de haaien en elke dag 
klim ik naar de bodem van de zee met stijgijzers onder mijn duikerslaarzen 
en een hele lading lood in mijn broekzakken. Deze slaaphut stinkt en elke 
morgen blijft mijn rug aan de jeukende matras plakken van de vocht, maar ik 
riek er niks van en het kan mij niet schelen, want The Portuguese Man of  War 
staat op punt. Yambo! Niet panikeren als uw helm ineens volloopt met water, 
want de rubberen rand rond uw hals plooit naar binnen als er onderdruk is 
en floept naar buiten bij overdruk, zodat ge alleen maar harder moet pompen 
als er water in de helm stroomt. Yambo! Hoe dieper ge duikt, hoe hoger de 
omliggende druk en hoe harder ge moet pompen tot ge ineens niet meer kunt 
pompen, zelfs niet met twee armen, zodat ge plotsklaps naar het oppervlak 
wilt klauwen, zonder lucht, wat niet gemakkelijk is want het water dat tegen 
de koraalrotsen rolt sleurt u bij elke golf  weer naar de zee. Yambo! Een paar 
piepkleine rubberen ringen en de vinger van een rubberen keukenhandschoen 
rond de as: geen water meer in de pomp! Alleen nog een beetje condens in 
de helm! Dat voorkomen we met een geheim product uit een spuitbus. Een 
nieuwe ijzeren ring voor de touwtjes die de helm verbinden met de loodgordel 
en dan toch nog twee loden pladijzen voor bovenop de helm, want die wil 
altijd wegdrijven. Shabaritch! Nu kunnen we echt wandelen op de bodem van 
de zee zonder ingewikkelde apparatuur uit vroegere tijden!

Ik wandel in het blauwgroene water met mijn zware uitrusting en ik zing 
het lied van de onbeschaamde snotneuzen, want vandaag dansen we over de 
koralen en morgen in de ruimte!

Indische Oceaan, 10 juni 1990
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DE OUDE TUFTUF

Op een dag, toen de Ferro Lusto eens stilgevallen was op een krottige planeet, 
hebben we zelfs een oude Tuftuf  moeten oplappen om nog weg te geraken. 
Een van de kardanische ringen van de Ferro Lusto was vastgelopen, zodat ze 
niet meer gericht konden worden door de hulpmotoren. De kogellagers zaten 
vol zand. Die Tuftuf  hadden ze daar gewoon achtergelaten. Het was nog een 
oud model met zo’n betonnen platform van tien meter dik en driehonderd 
meter doorsnede en daarbovenop een blikken hangar vol ballen van elk een 
meter doorsnede. Duizenden ballen die in een ressort-vormige, naar boven 
lopende goot lagen te wachten zoals in een trekbiljart. Op die ballen hadden 
ze met groene verf  de woorden ‘Nuclear Device 20 Kilotons’ gespoten, dat 
konden we nog lezen onder het oranje stof. Die ballen zatten vast in die goot, 
maar in de Ferro Lusto hadden we altijd duizenden kilo’s schapenvet bij, dus 
dat was geen probleem. Na een week was heel dat boeltje gesmeerd. Kadoem! 
Het rolde! In dat betonnen platform was in het midden gewoon een gat van 
een meter dat afgesloten werd met een groot diafragma dat heel rap open en 
dicht kon. Sjloefsjloef! Je had ook een klein rekenmachientje nodig met een 
ingebouwde timer… Onder dat schip moest een kuil van twintig meter diep 
gegraven worden. Dat heeft nog het langst geduurd, want niemand had veel 
goesting en het was daar heel warm. En toen trok Carlos Montera aan een 
hendel, kwak, en dan begon er zo’n bal rommelend naar beneden te rollen. 
Woggelwoggelwoggel… Door de goot naar beneden, door dat gat: Wham! 
Dat zand spoot naar alle kanten gelijk een kolossale scheet en dat schip vloog 
weg alsof  het naar de horizon gesmeten werd. Elke seconde een nieuwe bom 
tot het schip in een ruime omloopbaan zat. Bedrich moest alles berekenen 
op zijn zakrekenmachientje, want een bom die niet juist onder het platform 
ontplofte kon alles verwoesten. Dat betonnen platform was het schild dat de 
mannen beschermde.

Montagne de Miel, 25 februari 1998
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MANNEN MET GUSTO

ENKELE WOORDEN OVER POP ART, PANAMARENKO 
EN MARCEL BROODTHAERS

WAT IS POP ART?

Om iets te kunnen zeggen over de manier waarop de pop art een invloed 
heeft gehad op het werk van Marcel Broodthaers en Panamarenko, moeten 
we eerst nagaan wat er eigenlijk onder pop art verstaan wordt of  werd, zowel 
door Broodthaers en Panamarenko, als door anderen. 
 Het boek dat hier het meest bruikbaar lijkt, is het in 1966 verschenen 
Pop Art, een door Lucy Lippard samengestelde bundel van vijf  essays. Het 
merkwaardige aan dit boek is dat het een poging tot geschiedschrijving behelst 
die wordt ondernomen op het ogenblik van de feiten. Dit biedt in dit geval 
twee grote voordelen. 
 Ten eerste krijgt Lawrence Alloway, de man die de term ‘pop art’ voor het 
eerst heeft gebruikt, amper tien jaar later al de gelegenheid uiteen te zetten 
wat hij eigenlijk met deze term bedoelde. Op die manier krijgen we een 
nauwgezet beeld van de omstandigheden van het ontstaan van de Britse pop 
art. 
 Ten tweede worden de essays van Lippard gekenmerkt door de precisie 
waarmee kunstenaars, vooral in het begin, hun werk omschrijven of  
afbakenen. Lippard rekent vijf  kunstenaars tot de pop art: Andy Warhol, 
Roy Lichtenstein, Tom Wesselman, James Rosenquist en Claes Oldenburg. 
De criteria die ze gebruikt om deze kunstenaars wèl en anderen niet tot de 
pop art te rekenen helpen ons niet alleen beter naar hun werk te kijken, maar 
geven ons ook een beeld van wat Lippard onder de term ‘pop art’ verstaat. 

HET ONTSTAAN VAN DE BRITSE POP ART

Lawrence Alloway zegt dat de term ‘pop art’ tussen de winter van 1954-55 en 
het jaar 1957 steeds vaker gebruikt werd in discussies van de ‘Independent 
Group’, een kleine, informele organisatie binnen het Londense ‘Institute of  
Contemporary Art’. De eerste samenkomsten van de ‘Independent Group’ 
vonden plaats in de winter van 1952-53. Het thema van het programma was 
‘techniek’. Alloway schrijft dat hij was uitgenodigd voor een gespreksavond 
over het ontwerpen van helikopters, maar dat hij er niet naartoe is gegaan. 
Twee jaar later startte een tweede programma dat was opgezet door Lawrence 
Alloway en John McHale met als thema de populaire cultuur. De leden van 
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de groep hadden ontdekt dat ze een gezamenlijke fascinatie hadden voor de 
zogenaamde massacultuur. ‘We waren geïnteresseerd in film, reclame, science 
fiction en popmuziek. We voelden niets van de gangbare minachting voor 
de commerciële cultuur,’ schrijft Alloway. ‘We accepteerden de commerciële 
cultuur als een feitelijk gegeven, we discussieerden erover en we waren er 
de enthousiaste consumenten van. We haalden de populaire cultuur uit het 
rijk van het escapisme, het louter entertainment en de ontspanning, en we 
behandelden haar met de ernst die doorgaans voorbehouden werd voor de 
kunst.’
 Ik weet niet of  het woord ‘ernst’ erop wijst dat deze ‘redders’ van de 
populaire cultuur haar meteen ook het recht ontzegden nog langer louter 
entertainment te zijn, maar hun inzet schijnt mij nog steeds wonderbaarlijk 
toe. Toen Panamarenko mij vertelde dat hij tegen het eind van de jaren 
vijftig vrijwel dagelijks naar de cinema ging, besefte ik niet dat dit een andere 
bezigheid was dan vandaag. Tegenwoordig wordt er wel nog een onderscheid 
gemaakt tussen zogenaamd commerciële en zogenaamd artistieke films, maar 
algemeen wordt toch aangenomen dat beide categorieën zowel goede als 
slechte films kunnen opleveren en dat een ‘artistiek’ opzet lang niet waarborgt 
dat je ook een goede film te zien krijgt. (Het tegendeel lijkt veeleer waar : 
hoe minder ‘diepzinnig-artistieke’ pretenties, hoe meer kans dat je aangenaam 
verrast wordt.) Toch heb ik er nog steeds moeite mee als ik kinderen naar 
sommige films zie kijken. Ik koester nog steeds vooroordelen die door 
Alloway en zijn kompanen al in de jaren vijftig opzij geschoven werden. 
 De eerste fase van de Britse pop art (1953-58) was volgens Alloway sterk 
verbonden met het thema ‘technologie’. Hij wijst op drie invloedrijke boeken, 
die door de kunstenaars rond de Independent Group niet zozeer ‘gelezen’, als 
wel ‘bekeken’ werden: Ozenfants Foundations of  Modern Art, Siegfried Giedions 
Mechanization Takes Command en Moholy-Nagys Vision in Motion. De invloed 
van deze boeken ging vooral uit van hun visuele abondantie, waarbij beelden 
uit kunst en wetenschap vrij gemengd werden. Alloway schrijft dat hij vooral 
getroffen werd door de manier waarop de wetenschap en de stad in deze 
boeken ‘geaccepteerd’ werden. Het woord ‘beeld’, vervolgt hij, gebruikten we 
om elk visueel materiaal aan te duiden dat iets evoceerde, onafhankelijk waar 
het vandaan kwam en of  het tot de kunst werd gerekend of  niet. 
 In 1953 werd in het Institute of  Contemporary Art een tentoonstelling 
opgezet met als titel Parallel of  Life and Art. Er werden 100 ‘beelden’ getoond, 
waaronder een aantal foto’s, radiografieën, antropologisch materiaal, 
kindertekeningen, enz. Alle beelden werden fotografisch vergroot en tot aan 
het plafond tegen de muren opgehangen, zoals filmschermen die de bezoeker 
omringden. Alle beelden kwamen zo op hetzelfde niveau te staan. 
  In 1955 organiseerde Richard Hamilton in datzelfde instituut de 
tentoonstelling Man and Machine, waarbij de verhouding tussen mens en 
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machine onderzocht werd, onder andere aan de hand van foto’s. Tot dan, 
schrijft Alloway, werden beelden die afkomstig waren uit de massamedia en 
de technologie gewoon in verband gebracht met kunst, zonder dat iemand 
zag hoe je de eigenlijke relatie tussen deze zogenaamd verschillende gebieden 
kon definiëren, maar in deze catalogus werden pogingen ondernomen met 
zinnen zoals: ‘De manier waarop de technische vooruitgang uiteindelijk de 
wensdromen van de science fiction voorbijstreeft en verwezenlijkt blijkt 
overduidelijk uit een nieuwe toepassing van de aqualong. De persoon die 
je voor de camera ziet zwemmen is Richard Fleischer, directeur van de 
Disney productie 20. 000 mijlen onder zee, een film die gebaseerd is op Jules 
Vernes honderd jaar oude duikboot-roman en die nu op locatie gedraaid kan 
worden.’
 Alloway citeert ook een uitspraak van Paolozzi: ‘In 1958 is het denkbaar 
dat een science fiction pulpblad uit de randsteden van Los Angeles getuigt van 
een verbeelding van hogere orde dan onze magazines. Het is ook mogelijk dat 
er tijdens de vertoning van een low-budget horrorfilm moeilijk te beschrijven 
ervaringen plaatsvinden. Neemt de moderne kunstenaar dit in overweging?’ 
Bij Paolozzi, vervolgt Alloway, vinden we duidelijk alle ideeën die noodzakelijk 
waren voor de ontwikkeling van de pop art: een voorkeur voor populaire 
cultuur, een geloof  in meervoudig evocatieve beelden en een interesse voor 
de wisselwerking tussen mens en technologie. Toch behoort zijn werk niet tot 
de pop art, bijvoorbeeld door zijn gewoonte al het gevonden materiaal om te 
zetten in brons. 
 In datzelfde jaar 1958 schreef  Alloway ook een essay waarin hij de grenzen 
van de kunst wilde verleggen en zich een voorstander betoonde van de 
‘overlapping’ van kunst en leven. Hij kantte zich tegen Clement Greenberg 
die de massacultuur als een ‘ersatz-cultuur’ bestempelde en hij probeerde ‘de 
populaire kunsten van onze industriële tijd’ te definiëren op basis van een 
beaming, van een acceptatie. De oorspronkelijke betekenis van de benaming 
‘pop art’ blijkt duidelijk uit dit artikel: het was een ander woord voor de 
producten van de massamedia. 
 In 1956 werd in de Whitechapel Art Gallery een tentoonstelling opgezet 
met als titel This is Tomorrow. Een van de twaalf  verschillende stands zag eruit 
als een bruisende carnavalstand met een vals perspectief, een zachte vloer en 
black lights. De buitenkant was bedekt met beelden uit de populaire cultuur, 
onder andere afbeeldingen van Marilyn Monroe, een reusachtige bierfles en 
een bijna zes meter hoge robot met een meisje, geknipt uit een affiche voor 
de science fiction film Forbidden Planet.
 Volgens Alloway bestaat de grootste verdienste van de Independent 
Group in het uitbreiden van de esthetiek naar de door de mens gecreëerde 
omgeving en een daaruit voortvloeiende verschuiving in de gebruikte beelden 
en de ruimte van de kunst. De ruimte werd intiem, gevuld met vertrouwde 
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voorwerpen en beelden, het was een van dichtbij bekeken wereld, waarbij de 
esthetische afstand drastisch verkort werd. 

POP ART IN NEW YORK

Zoals gezegd rekent Lucy Lippard vijf  kunstenaars tot de pop art: Andy 
Warhol, Roy Lichtenstein, Tom Wesselman, James Rosenquist en Claes 
Oldenburg. Robert Rauschenberg en Jasper Johns beschouwt ze als voorlopers 
die nog tot het abstract expressionisme behoren. Rauschenberg probeerde 
wel ‘de kloof  tussen leven en kunst’ te dichten, schrijft Lippard, maar zijn 
werk behoort niet tot de pop art, omdat het te persoonlijk, te ruw en te 
abstract gebleven is. Verder gebruikte Rauschenberg commerciële beelden, 
foto’s en reclameborden niet specifiek, maar in ‘poetic suspension’, waarmee 
ze een gevoelerige, oude poëzie bedoelt, denk ik. 
 Volgens Lippard vond de pop art zijn oorsprong in het werk van Jasper 
Johns, omdat die zijn action-painting technieken onpersoonlijk heeft gemaakt. 
Door ‘twee-dimensionale voorwerpen’ zoals vlaggen te schilderen bestreek 
Johns volgens haar drie hoofdstromingen van de abstracte kunst: het vlakke 
schilderij van het abstract expressionisme, de vereenvoudigde compositie 
van non-relationele of  emblematische kunst (ik weet niet wat ze daarmee 
bedoelt) en de post-surrealistische assemblage. Duchamp had kunst gemaakt 
van de ready made, maar Johns ging nog verder, aldus Lippard, en maakte het 
voorwerp tot een schilderij. Daardoor zou Johns de kloof  tussen kunst en 
leven hebben gedicht en de weg hebben vrijgemaakt voor de pop art. 
 Verder kwam de pop art volgens Lippard voort uit de assemblage-kunst 
en uit een groeiend misprijzen voor sentiment. Zo verklaarde Jim Dine dat hij 
niet langer wilde werken met gevonden voorwerpen omdat er ‘teveel mysterie 
van andere mensen in school’. Wat haar ook belangrijk lijkt is dat het afstand 
nemen van de beginselen van het abstract expressionisme van Pollock, 
Kline, De Kooning, Rothko, Still en Barnett Newman werd ingegeven door 
bewondering en respect: alles was zo goed gedaan dat het niet voortgezet of  
herhaald moest worden. 
 Langzaam ontstond er een eenvoudige, geordende, scherp omlijnde en 
‘koele’ uitdrukking binnen de assemblage-trend. In 1961 leken de beschilderde, 
bronzen bierblikken van Johns de voorbodes van een bloeiende trend, schrijft 
Lippard, maar tegen het begin van 1962 leken ze naast de werken van de pop 
art al op antiek. Niet alleen waren de vorm en de afmetingen van de bierblikken 
niet juist en waren de geschilderde etiketten niet precies gekopieerd, de blikken 
waren ook gemaakt van brons, als rechtgeaarde kunstwerken. Net als Johns’ 
vlaggen gingen deze werken schuil achter een ‘schilderkunstige’, artistieke 
benadering. De volgende stap bestond erin deze bierblikjes of  gelijksoortige 
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voorwerpen nog dichter bij de realiteit te brengen en zoveel mogelijk artistiek 
residu te verwijderen. Johns is geen pop kunstenaar, besluit Lippard, omdat 
zijn onderwerpen niet nagelnieuw zijn. Hun beschilderde oppervlak berooft 
ze van een pas gemunt, massaal geproduceerd aura dat typerend is voor 
de pop art. Zijn voorwerpen doen ook denken aan hun gebruik, waardoor 
het verleden opgeroepen wordt, terwijl pop-voorwerpen voorbijgaan aan 
de uniciteit die een voorwerp krijgt door de tijd. De voorwerpen zijn niet 
versleten en worden niet achtergelaten. 
 Lippard wijst ook op het gangbare misverstand pop art te beschouwen 
als een vorm van satire. De pop art is net zomin een vorm van satire als 
een zelfgenoegzaam aanvaarden van alles, schrijft ze, maar wel een moeilijk 
begrepen, nieuwe houding tegenover kunst en leven. Elke pop kunstenaar 
heeft een ander doel, vervolgt ze, maar ook al werken ze allemaal op een 
of  andere manier met gebruiksvoorwerpen of  hun afbeeldingen, zoals in 
de kunst al gebruikelijk was sinds de 19de eeuw, toch houdt geen van allen 
zich bezig met anekdotiek, met het vertellen van verhalen of  met sociaal 
commentaar. 
 De pop kunstenaars zagen zichzelf  ook niet als verwoesters van de kunst. 
Ze waren evenmin tegen de kunst als tegen de rest van het menselijk gewroet, 
ze probeerden integendeel de bestaande wereld te beamen. ‘De pop art kijkt 
naar buiten,’ zei Lichtenstein, ‘ze accepteert de omgeving, die niet goed is 
of  slecht, maar anders.’ Het enige onderwerp van deze kunstenaars was het 
heden, schrijft Lippard, en de moeilijkste opdracht bestond erin niet terug 
te vallen in conventionele schoonheid en emoties. Lichtenstein verklaarde 
dat het moeilijk was niet verleid te worden door de nuances van het ‘betere 
schilderwerk’. De pop art wordt gekenmerkt door technieken waar de 
‘meesterhand’ uit is verdwenen, zoals de zeefdrukken van Warhol of  de 
rastervergrotingen van Lichtenstein, maar dit belet de kunstenaars niet een 
herkenbare, persoonlijke stijl te ontwikkelen. 
 De kunstenaar tracht voorwerpen of  afbeeldingen ervan zo te isoleren, 
dat de toeschouwer ze anders gaat waarnemen. De afwezigheid van satire 
of  parodie betekent niet dat de naar voren gebrachte voorwerpen of  
afbeeldingen op een naïeve manier geïdealiseerd worden. Het blijkt juist 
dat deze kunstenaars, die allemaal vertrouwd waren met de trucs van de 
reclame, zich afwendden van reclame die aanleunde bij de schone kunsten, 
en de voorkeur gaven aan eenvoudige labels zoals dat van Del Monte of  het 
(weliswaar door een abstract expressionist ontworpen) label van Brillo, dat 
niet zozeer mooi wilde zijn, maar ontworpen was om de verkoop van het 
product te bevorderen. 
 De pop art verwijdert zich van het gespecialiseerde, in kunstscholen 
aangeleerde design, smaakvolle kleuren, asymmetrische composities en de 
beelden van Bauhaus en de abstract expressionisten. Dit leidt onder andere 
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tot het gebruik van een niet-artistiek palet van in het donker opglimmende 
tinten of  zogenaamd smakeloze roomijskleuren of  snoepkleuren zoals 
turkoois, pistache, mauve, lavendel of  perzik. Er wordt zoveel mogelijk 
weggelaten uit de afbeelding. Beelden worden geïsoleerd in plaats van 
gecombineerd. De kunstwerken worden gemaakt met nieuwe materialen 
zoals formica, fineer, chroom, aluminiumverf, textiel, epoxy, polyurethaan, 
piepschuim en automobiellak. Het louter esthetische genot en de compositie 
worden bijkomstig en de presentatie van de kunstwerken is bruut en flitsend. 
In het algemeen wordt pop art gekenmerkt door een ‘deadpan approach’ (een 
uitdrukkingsloze benadering). Pop art is cool, eenvoudig, onthecht, hard, 
zelfverzekerd, optimistisch en humoristisch. Pop art is niet sentimenteel, 
satirisch, parodisch of  sociaal geëngageerd. 

PANAMARENKO

In de wetenschap wordt altijd eerst gezocht naar de overeenkomsten 
tussen verschillende schelpen, planten of  kunstwerken om ze te kunnen 
onderbrengen in grote groepen. Toch is het meest bijzondere, het meest 
eigene aan elke soort en elk individu juist datgene waarin ze verschillen van 
de andere of  de anderen. Panamarenko is geen pop art kunstenaar, al hebben 
bepaalde aspecten van de pop art hem zeker beïnvloed. Voor hem betekende 
pop art ‘een vorm van vrijheid, een toon, maar meest van al een intelligente 
gevoeligheid, al de tijd gemist op school’. Hij werd vooral aangesproken door 
het blootleggen van ‘de poëtische humor van vele dingen in de buitenwereld 
en het gevoel een heel nieuwe schoonheid waardigheid te geven: Motten in’t 
riet, Krokodillen, Hofkens, Walvis’. ‘Als een enthousiast was ik ervan overtuigd,’ 
aldus Panamarenko, ‘dat je van dan af  gewoon alles, van alle disciplines, alle 
wensen of  dromen kon realiseren. Je kon gewoon een echt vliegtuig maken, 
uw eigen ontwerp, uw eigen uitvinding, ermee rondvliegen, echte motoren, 
echte pedalen, echte functie en daarvan ook het goede toonbaar maken.’
 ‘Voor elke kunstenaar apart,’ schrijft Lippard, ‘was de pop stijl gewoon een 
manier om tot een persoonlijke, artistieke vorm te komen die losstond van de 
overheersende codes.’ 
 De eerste ervaring die Panamarenko heeft losgemaakt van de bigotte en 
benepen kikkerpoel van zijn jeugd, was, op zijn achttiende, de lectuur van 
Henri Millers Tropic of  Cancer:
 ‘Daar maakte ik eindelijk kennis met een mens die wilde loskomen van 
die ontzettend achterlijke achtergrond van het toenmalige Amerika. Dat was 
precies dezelfde verschrikkelijke achtergrond als de kunstwereld met zijn 
musea en zijn collectionneurs. Een achtergrond van bijgeloof  en religie, waar 
niemand ooit iets wil leren. En die Henri Miller, die ook uit zo’n poel kwam 
gekropen, die trompetterde al op de tweede bladzijde dat hij God een stamp 
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voor zijn kloten ging verkopen. Op sommige pagina’s zie je dat Miller iemand 
was met een talent dat hij niet veraadde om op een of  andere vernissage 
te kunnen staan. En zonder een filosoof  te zijn, overhandigde hij mij een 
soort van bevrijdende manier van denken, een soort van moed, arrogantie 
en negligentie om toch iets te kunnen doen zonder dat ik verplicht was naar 
de opera te gaan en alles oh zo schitterend te vinden, terwijl ik voelde dat 
die cultus van de Schone Kunsten heel nauw verbonden was met alle andere 
vormen van bijgeloof  en schrikachtigheid. Dat was heel belangrijk voor een 
snotneus van achttien die alleen nog maar larie had gehoord, net als Miller, 
die in Amerika bijna verzopen was in al die onzinnige bijgeloven en al die 
dwaze absurde morele patronen.’

PANAMARENKO EN DE BRITSE POP

Wie Alloways beschrijving van de begindagen van de Britse pop leest, kan niet 
anders dan tal van overeenkomsten zien met de manier waarop Panamarenko 
de tweede helft van de jaren vijftig heeft doorgebracht. ‘We accepteerden 
de commerciële cultuur als een feitelijk gegeven,’ schrijft Alloway, ‘we 
discussieerden erover en we waren er de enthousiaste consumenten van: 
technische of  technologische vernieuwingen, nieuwe producten, nieuwe 
materialen, film, reclame, science fiction en popmuziek.’ 
 Panamarenko is zeker geen bewonderaar van de popmuziek, omdat hij 
het gevoel heeft dat deze muziek nooit levenslust, maar een dwangmatige 
schijnvrolijkheid en doodse treurigheid uitstraalt, maar hij is wel altijd bezig 
geweest met film, science fiction, wetenschap en techniek. ‘Toen ik veertien 
was, in 1954,’ vertelt hij in het interview Knockando dat ik in 1989 publiceerde, 
‘stond er in Popular Mechanics of  in Electronics Illustrated zo’n pin up die een 
stekkendoosje vasthield en daar stond onder: Hierin zit meer informatie 
dan in de hele Encyclopaedia Brittanica. Ik ben nog altijd op zoek naar dat 
doosje. Daaronder, in datzelfde boekje, dat ik nog altijd heb, stonden Boris 
Karloff  en zo’n robot met antennes op zijn kop die houterig over de grond 
kloefte.’ Volgens Alloway was een van de meest opvallende beelden van de 
in 1956 opgezette tentoonstelling This is Tomorrow de afbeelding van de robot 
Robbie. 
 Aan het eind van de jaren vijftig ging Panamarenko materiaalleer, elektriciteit, 
mechanica en aerodynamica studeren in de Antwerpse stadsbibliotheek waar 
hij een rek had gevonden met enkele wetenschappelijke naslagwerken. De 
middagen bracht hij vaak door in de bioscoop, waar hij keek naar films als 
Samson and Delila met Hedy Lamarr of  de science fiction klassieker War of  the 
Worlds:
 ‘Daar kwamen goeie landschapjes in voor en trucage van een bijzondere 
schoonheid, met perfecte ruimtetoestelletjes, niet zo van die fantasieloze 
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schepen met twintigduizend buizen en ogen zoals je kan zien in A Space 
Odyssea 2001 of  in Star Wars, waarin ruimteschepen altijd lijken op wat er al 
bestaat, maar met een ongewone vorm die een zekere magie had. Ik herinner 
mij een heel goed gemaakte scène waarin de helden een noodlanding moeten 
maken met hun Pipercup. De piloot moet zijn vliegtuig neerzetten tussen 
een hoop struiken en bomen en terwijl hij daarmee bezig is, ziet hij ineens 
drie van die ruimteschepen opduiken. Groene vliegende schotels met oranje 
tippen en in het midden een soort slangennek. En dat ziet ge allemaal in één 
beeld. Die scène, dat is zeldzaam. Die film heeft nog altijd diezelfde kracht.’
 Maar ook al organiseerden de mensen van de Independent Group zelfs 
een gespreksavond over het ontwerpen van helikopters, ook al schrijft 
Alloway dat de eerste fase van de Britse pop art sterk verbonden was met 
het thema ‘technologie’ en ook al beweren critici als David Sylvester dat 
Hamiltons interesse voor techniek, technologie en het moderne, verdergaat 
dan de romantische fantasieën van de futuristen, toch schrijft Alloway ook 
dat de boeken van Ozenfant, Siegfried en Moholy-Nagy niet zozeer ‘gelezen’, 
als wel ‘bekeken’ werden. Het positieve hieraan is natuurlijk dat deze mannen 
probeerden de kunst te ‘verbreden’ door elk beeld au sérieux te nemen, maar 
uiteindelijk bleven hun bezigheden beperkt tot de iconografie. 
 Het grootste verschil tussen Panamarenko en deze kunstenaars is dat 
Panamarenko industrie, wetenschap, science fiction en film niet beschouwt als 
mogelijke leveranciers van nieuwe beelden, maar als bezigheden die kunnen 
leiden tot onverhoopte verrassingen en nieuwe schoonheid. Eigenlijk is hier 
sprake van twee tegenstrijdige kunstopvatttingen. Sinds zijn ‘bevrijding’ door 
Henri Miller en de pop art en zeker vanaf  het ogenblik dat Beuys in 1967 Das 
Flugzeug heeft tentoongesteld in de kunstacademie van Düsseldorf, beschouwt 
Panamarenko de kunst als een spel, als een openstaan voor het nieuwe, het 
onverwachte en het onbekende, als een overwinnen van de vreesachtigheid, 
op zoek naar magie, verwondering en poëzie. Wat hij verwacht van de kunst 
is dat ze hem verrast en dat ze hem de dingen laat zien op een nieuwe manier. 
Veelal gebeurt echter net het tegenovergestelde. De kunst fungeert meestal 
als een sussend ritueel, waarbij de schrik niet overwonnen wordt, maar 
weggedrukt, vermomd en versterkt. 
 ‘Als ik in een catalogus over de Wide White Space lees dat een befaamde 
ex-galeriste over de werken van Buren zegt dat ze als het ware de meester 
uit die strepen ziet treden,’ aldus Panamarenko, ‘dan vraag ik mij af  wat het 
verschil is met een aftandse non die op de marmeren vloer op haar buik voor 
het kruis van Christus ligt. Dat is net dezelfde onzin: derderangs metafysica. 
Waarom zijn die mensen altijd zo lui en waarom leren die nooit iets? Ik heb 
tientallen mensen gekend die veel talent hadden, maar die op een dag gestopt 
zijn met leren. Waarom? Omdat ze zich vastklampen aan het bijgeloof  en de 
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religie. De religie is de grootste vorm van luiheid, want ze biedt oplossingen 
voor alles. Hop! We zijn er! Wie maakt de regen? God! Waarom groeien 
de bomen? God! Wat maakt deze prul de moeite waard? Kunst! Dat hangt 
allemaal samen: dat lui zijn, dat niets weten en nooit iets leren, ook niet de 
minste interesse hebben, behalve in het bijgeloof… Bijgeloof  en luiheid… 
Ook de drukte van die mensen. Ze zijn voortdurend bezig met talloze 
nutteloze en zinloze dingen, om te bewijzen dat ze niet lui zijn. Religieus zijn 
als totaal resultaat van de luiheid. Het gerust zijn en het totaal gerust gelaten 
worden. Op hun twintigste zeggen ze: ‘Ik neem nu voor eens en voor altijd 
aan dat goede kunst bestaat uit strepen met een verfkwast aangebracht op 
doek, met of  zonder landschap, en dat noem ik kunst.’ Daarom ziet ge bijna 
nooit een kunstwerk met een onverwachte poëzie en een plezant levendig 
gevoel, een kunstwerk dat ge magisch, schoon en perfect vindt omdat het niet 
onmiddellijk voortvloeit uit die griezelige kunstgeschiedenis.’

PANAMARENKO EN DE POP ART IN NEW YORK

Zoekend naar een mogelijke beïnvloeding van Panamarenko door de pop 
art, afgezien van het feit dat de pop art Panamarenko het gevoel gaf  dat 
je binnen de kunst ‘alle wensen of  dromen kon realiseren’, zou je kunnen 
wijzen op de verwantschap tussen Panamarenkos ‘poetische objecten’, die 
veelal reconstructies zijn van dingen die hij ooit heeft gezien (een paar met 
sneeuw bedekte laarzen op een binnenkoertje of  het betegelde verblijf  van de 
krokodillen in de Antwerpse dierentuin), en de ‘Brillo-kisten’ van Warhol of  
de nagemaakte voorwerpen zoals lichtschakelaars van Oldenburg. Je zou ook 
kunnen wijzen op Panamarenkos gebruik van nieuwe materialen en op de 
eenvoud van zijn beelden, maar als je kijkt naar de redenen waarom Lippard 
bepaalde kunstenaars niet tot de pop art rekent, dan blijkt dat, behalve met 
een gebrek aan stilering, vooral te maken te hebben met de attitude van deze 
kunstenaars, bijvoorbeeld met hun ‘humanisme’, zoals ze dat noemt, dat 
veelal de vorm aanneemt van een satire of  een parodie. 
 De belangrijkste overeenkomst tussen het werk van Panamarenko, de 
Britse pop en de pop art in New York, berust volgens mij in de beaming 
van de werkelijkheid. In het geval van de Newyorkse kunstenaars betekende 
dit op artistiek vlak dat ze zich niet verzetten tegen de kunst van de 
abstract expressionisten en op maatschappellijk vlak dat ze geen politiek 
geëngageerde kunst maakten. Dit is misschien ook het grootste verschil 
met Dada en Duchamp. Zowel Panamarenko als de pop kunstenaars in 
New York hebben zich nooit beziggehouden met anti-kunst. Hun werk is 
positief. Het stelt nieuwe dingen voor, het verbreedt de blik, het omarmt de 
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wereld zoveel mogelijk. Deze houding vindt een hoogtepunt in uitspraken 
van Warhol zoals ‘I like everything,’ ‘Pop art is liking things’ en ‘I want to 
be a machine’. Dit ‘machinale’ wijst op de wens een onbevangen waarnemer 
te zijn die de werkelijkheid zo objectief  mogelijk registreert en weergeeft. 
‘Hoe dichter mijn werk het origineel benadert,’ heeft Lichtenstein gezegd, 
‘hoe bedreigender en kritischer de inhoud.’ Claes Oldenburg stelde dat ‘pop 
art op de zuiverste manier gekenmerkt wordt door haar streven een stijl te 
maken van de onpersoonlijkheid.’
 Een van de gevolgen van deze attitude, die in werkelijkheid teruggaat tot 
Taine en Flaubert, is dat je de werken van deze kunstenaars niet goed kan 
aanvoelen of  begrijpen als je ze opvat als een satire of  een parodie. Ze zijn 
vrij van spotzucht of  ressentiment. Ze zijn natuurlijk wel grappig, maar er 
is geen enkele reden om deze grappigheid een zeer diepe humanistische of  
maatschappijkritische intentie toe te dichten. De Quijote van Cervantes wordt 
altijd beschouwd als een parodie en een kritiek op de ridderroman. Waarom? 
Waarom niet als een hommage? Waarom zou het niet gewoon een grappig 
boek kunnen zijn dat de vorm van de ridderroman hanteert?
 Het heeft bijvoorbeeld weinig zin Warhols Death and Disaster serie te 
beschouwen als maatschappijkritiek. Zowel Henry Geldzahler als Gerard 
Malanga, de toenmalige rechterhand van Warhol, vertelden, en sinds 
Cronenbergs verfilming van Ballards boek Crash is dat misschien aannemelijker 
geworden, dat Warhol verschillende van de door hem gebruikte beelden 
gewoon opwindend vond. Tegelijk ging het natuurlijk wel om beelden van 
rassenrellen, zelfmoorden, auto-ongelukken en een elektrische stoel, beelden 
die een bedrukte stemming van geweld en dood oproepen, maar mij lijkt het 
hier in de eerste plaats te gaan om een moeilijk te omschrijven persoonlijke 
behoefte deze beelden te gebruiken en niet om een politieke of  morele stelling-
name. Sommigen, waaronder David Bourdon, bespeuren ironie in het feit 
dat Warhol deze beelden verschillende keren naast en boven elkaar afdrukt 
en zo herhaalt. Ik zie geen herhaling, maar verschuiving. Ik zie gewoon een 
kunstenaar die probeert een beeld krachtiger en werkelijk zichtbaar te maken. 
Waarom? Omdat het beeld hem treft en hij meent er mensen mee te zullen 
treffen. Met ironie heeft dat niks te maken. Warhol en Panamarenko zijn geen 
ironici. Ze stellen zich niet op als critici of  commentatoren. Ze gaan vooruit, 
ze poneren, ze proberen krachtige beelden te maken. 
 Een andere overeenkomst tussen Panamarenko en Warhol, die samenhangt 
met hun positivistische, beamende attitude, is hun houding tegenover geld, 
die eenvoudigweg hierop neerkomt dat het bestaan en het belang ervan ter 
sprake komt in hun werk. In 1962 tekent, schildert en zeefdrukt Warhol 
werken die dollarbiljetten voorstellen. Voor Warhol ligt het verband tussen 
kunst, faam en geld voor de hand. Zijn hele leven probeert hij in contact te 
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komen met beroemde, succesvolle of  rijke mensen om meer geld te kunnen 
verdienen. Tijdens de weinige eenmanstentoonstellingen die Warhol tijdens 
zijn leven heeft gehad, werd er niet zoveel werk gekocht. In 1964, als er 
van de Death and disaster reeks bijna geen werken en van de tentoonstelling 
met Brillo-kisten geen enkel werk wordt verkocht, heeft Andy Warhol nog 
steeds een assistent die zijn reclamewerk voortzet. Eigenlijk heeft Warhol zijn 
bezigheden als kunstenaar lange tijd gefinancierd door dit reclamewerk. 
 In 1965 noemde Panamarenko zich nog ‘Poval’, naar de naam van een 
nieuw Japans kunsthars, maar vanaf  1966 noemt hij zich ‘Panamarenko 
Multimillionair’. Panamarenko heeft nooit een baan gehad waarmee hij zijn 
werk financierde, maar dankzij de verkoop van multiples hoeft hij per jaar 
niet meer dan drie of  vier grote kunstwerken te maken. 
 Zowel Warhol als Panamarenko hebben iets met zilver en goud. Warhol 
maakte in 1956 tal van afbeeldingen van mannen en schoenen met bladgoud, 
in 1957 publiceerde hij A Gold Book, in 1962 maakte hij een spuitbus-gouden 
Marilyn, die volgens Bourdon verwijst naar de iconen in de St. John Chrysostom 
Church in zijn geboortestad Pittsburgh en in 1964 liet hij zijn weldra tot 
Factory omgedoopte werkruimte door Billy ‘Name’ Linich aankleden met 
aluminiumfolie en zilververf. Panamarenko maakte een Gouden rugzak, een 
Zilveren rugzak en een Gouden archaeopterix. De gondel van The Aeromodeller 
werd zilver gespoten. De muren van zijn woonkamer in de Biekorfstraat zijn 
behangen met kleurenfotokopieën die met de vinger werden opgehoogd 
met goudverf  en hij signeert vaak met zilververf. Broodthaers werkte van 
1964 tot 1968 aan La banque, een uiteindelijk gedeeltelijk met goudverf  
bedekte, houten omkadering voor drie bankloketten, die voor het eerst werd 
tentoongesteld in 1965 op de pop art tentoonstelling in Brussel; hij gebruikte 
een goudkleur voor sommige van zijn Industriële gedichten en in 1971 vatte hij, 
ter financiële ondersteuning van zijn zogenaamd zieltogend museum, het 
plan op goudstaven van een kilo, die gemerkt waren met de beeltenis van een 
arend, te verkopen tegen het dubbele van de goudprijs. 

DE OUDE BROOSHEID VOORBIJ

Over Panamarenko zou je kunnen zeggen dat hij een van sentimentaliteit 
gespeende humanist is, zoals Lippard schrijft over Oldenburg. Dit betekent 
onder andere dat hij niet zoekt naar een poëzie van de broosheid, zoals wel 
eens gedacht wordt, maar naar een noodzakelijke, strakke vorm die er zo 
eenvoudig mogelijk uitziet. 
 Op een dag vroeg hij mij wat ik vond van Barada Jet, een balsahouten 
vliegtuig dat ontstond uit de onafgewerkte cabine van Sir George Cayley en een 
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gasturbine. ‘Zeg mij niet dat het een fragiel werk is,’ voegde hij eraan toe. 
Toen we het werk enkele maanden later probeerden te plaatsen op de Beurs 
Baselse kunstbeurs, begon hij, zonder iets op te meten, voor de ogen van de 
verbouwereerde galerist ineens dertig centimeter van elke vleugel te zagen. 
Daarna zag het vliegtuig er inderdaad strakker en minder fragiel uit. 
 Panamarenko gebruikt lichte en daardoor vaak broze materialen omdat 
zijn vliegtuigen zo licht mogelijk moeten zijn. De constructie van een vliegtuig 
komt neer op het zoeken van een evenwicht tussen stevigheid en lichtheid. Als 
Panamarenko nieuwe materialen zoals kevlar gebruikt, is het vaak omdat deze 
materialen een lichtere en tegelijk minstens even stevige constructie mogelijk 
maken. Zo volgt de ontwikkeling van Pepto Bismo, een schouderhelicopter 
waaraan nu al vijf  jaar wordt gesleuteld, het ritme van de ontwikkeling van 
de nieuwste batterijen en elektromotoren. De bouw van de uit zo’n twee ton 
staal bestaande duikboot volgde net dezelfde logica als de constructie van 
de vliegtuigjes, alleen omgekeerd. Elke keer als een oplossing werd gezocht 
voor een probleem, bijvoorbeeld uit welk materiaal het grote raam vooraan 
moest bestaan, moest rekening gehouden worden met de dichtheid van het 
gebruikte materiaal, dat nooit zwaar genoeg kon zijn. ‘We zullen eens zien of  
ze het nog oh zo fragiel zullen vinden,’ lachte Panamarenko. 
 Tegelijk is het zo dat de werken van Panamarenko ook beantwoorden aan 
criteria die niet louter functioneel zijn, omdat ze ook moeten functioneren 
als beeld. Zo heb ik elders al geschreven dat Hazerug, de vliegende rugzak 
waaraan Panamarenko het langst en het vaakst heeft gewerkt (onder andere 
twee keer maandenlang in de proefruimte van de afdeling aërodynamica 
van de Brusselse universiteit), zo’n boeiend werk is, omdat Panamarenko de 
gebruikte motor per se ondersteboven wilde plaatsen, ‘omdat dat er beter 
uitzag’. Waarom wil die motor vanaf  dat ogenblik niet meer draaien, zelfs met 
de meest vernuftige ontstekingsmechanismen? Dàt wordt dan de inzet en de 
vrijwel onzichtbare grap van dit werk. 
 In zijn essay over de Britse pop art heeft Alloway het over beeldmateriaal 
waarin ‘nieuwe experimenten en antieke overblijfselen’ vermengd worden. 
Zoals blijkt uit het gesprek Ping de duikboot, dat werd gepubliceerd in de 
Cartier-catalogus, zoekt Panamarenko in zijn werk naar een onverwachte 
mengeling van archaïsche en nieuwe elementen. ‘Ruimteschepen met 
boordkannonnetjes, tegelijk primitief  en raadselachtig, wat beter is dan op 
modern lijkend,’ zegt hij over de film Dune, ‘want dat is rotprojecteren, daar 
worden we misselijk van. Alsof  het reizen door de ruimte een fantasieloos 
en politiek correct gebeuren zal zijn! Milieubewust? Dat ziet ge van hier! De 
gebruikte aandrijving en de vorm van die schepen wordt gedwongen door de 
manier waarop de zaken zijn en daarmee basta, juist zoals die generator ons 
nu dwingt die duikboot op één welbepaalde manier te maken.’
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MARCEL BROODTHAERS

‘De pop art is van de orde van het pamflet of  de provocatie of  de poëzie,’ 
schreef  Marcel Broodthaers in november 1963. ‘Ze vervloekt,’ vervolgde 
hij, ‘en verwensingen en minachting zijn haar deel.’ In tegenstelling met 
Panamarenko, scheen er voor Broodthaers van de pop art of  het nouveau 
réalisme, die hij als de Amerikaanse en Europese variant van een zelfde 
stroming beschouwde, iets dreigends uit te gaan, zoals van een verhaal van 
Edgar Allan Poe. ‘Van welke spookachtige wereld zijn ze afkomstig?’ vraagt hij 
zich af  over de mallen van Segal. ‘Ik kan niet zeggen dat ze uitdrukking geven 
aan de ontzetting, zonder uitdrukking te geven aan mijn eigen ontzetting.’ 
Hij voelt iets cynisch in deze werken met hun ‘verblindende, absurde, zwarte 
humor’, omdat ze de toeschouwer geen houvast bieden en terugwerpen op 
zichzelf. ‘Narcissus heeft gezegevierd,’ schrijft hij. 
 Dit narcisme wordt een van de basisthema’s van zijn werk, dat zich 
voordoet als een machteloze aaneenschakeling van kleine ingreepjes, 
vondsten, verbanden, korte, gebalde zinnen (L’alphabet est un dé à 26 faces), 
omkeringen en travestieën die zich opeenstapelen in een eindeloos geritsel 
van papier dat spreekt van een verschrikkelijk verlies en de zinloosheid van 
elk vast woord. Verzen worden afgeplakt met papierstrookjes zodat hun 
constellatie zichtbaar wordt en hun ritme een stamelen, als het schijnbaar 
monotone lied van een blinde, bakstenen muur. 
 Broodthaers was iemand die zijn eigen isolement en de grote 
alomtegenwoordige komedie onder andere trachtte vorm te geven door 
het uitknippen van foto’s. Net als Magritte, die hij ‘onhandig’ noemde, was 
Broodthaers een ogenschijnlijk onhandig kunstenaar. Hij was een broddelaar, 
iemand die nieuwe kunst maakt omdat hij zich niet aan de regels houdt. De 
ontdekking van de pop art en het nouveau réalisme heeft Broodthaers de 
mogelijkheid gegeven dit gepruts au sérieux te nemen en het als kunst te 
presenteren, ook al weet je bij hem nooit, want humor en ernst lopen in elkaar 
over zoals de vlakken van een ring van Möbius. Het cynisme dat Broodthaers 
in de pop art bespeurde, heeft hij omgezet in een consequente ‘insincérité’ 
en valsemunterij. Hij is ongrijpbaar. Net zoals hij zich opgesloten wist in 
een narcistische, hermeneutische kring, alsof  iedereen geboren is met een 
emmer op zijn kop (vandaar ook zijn fictieve interviews met Magritte, Jeremy 
Bentham en de poes van zijn dochter Marie-Puck), zo onttrekt hij zich ook 
aan ons inzicht. 
 De politieke of  provocatieve ondertoon in de werken van pop art en 
nouveau réalisme, berust voor Broodthaers niet in een luid discours, maar 
in de objectiviteit: in de stilzwijgende naaktheid van de voorwerpen. In april 
1965, in een artikel over zijn eigen eerste tentoonstelling, schrijft hij over 
de tentoongestelde mosselschelpen, eierschalen en voorwerpen dat ze ‘geen 
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gratie hebben en geen andere inhoud dan een beetje lucht’ en in december 
1965, in een tekst voor het tijdschrift Phantomas schrijft hij dat hij zichzelf  
liever ‘schepper’ noemt dan kunstenaar, omdat het woord schepper ‘die 
wonderlijke onverschilligheid’ impliceert. 
 Deze objectiviteit of  wonderlijke onverschilligheid is niet in tegenspraak 
met Broodthaers’ wens werken te maken met een politieke of  provocatieve 
inhoud, maar vormt er juist de voorwaarde van. Zo kwam hij ertoe een 
bezetting van het Paleis voor Schone Kunsten verder te zetten in zijn eigen 
huis door een eigen museum op te richten, dat aanvankelijk uitsluitend 
bestond uit een voor het huis geparkeerde, lege verhuiswagen, een aantal lege 
transportkisten, prentbriefkaarten, drie opschriften, een inaugurele rede en 
een schildpad in de tuin. Enkele jaren later bracht hij meer dan vijfhonderd 
beelden van arenden samen voor een tentoonstelling in Düsseldorf, terwijl in 
Kassel de Section Publicité van zijn museum, aan de hand van een serie prentjes 
en op een zwarte muur aangebrachte lege schilderijlijsten, reclame maakte 
voor dit gebeuren. 
 ‘De verandering van onderwerp in de kunst heeft me zeer aangegrepen,’ 
schreef  Broodthaers in 1965. ‘Het kiezen voor de eeuwigheid en het natuurlijke 
heeft geleid tot academisme. De intrede van het vluchtige, het kunstmatige en 
het valse heeft zowel mijn enthousiasme als mijn poëtische loyauteit gewekt.’ 
De onmiddellijke reden voor Broodthaers’ overtuiging dat niet Max Ernst, 
Kurt Schwitters of  Marcel Duchamp, maar René Magritte aan de basis lag 
van deze nieuwe ontwikkelingen, vloeit voort uit Magrittes verzaken aan de 
‘esthetica van het schilderij’. Geheel in de lijn van deze redenering vraagt 
Broodthaers aan ‘de lichtgeraakte, de onhandige, de grote René Magritte’, in 
een fictief  interview uit 1967, wat die ervan zou denken zijn schilderijen ‘niet 
langer te beschouwen vanuit hun titels die de onthechting van de toeschouwer 
voltooien en het beeld in de geest naar een niveau voeren waar het loskomt 
van elke gemene interpretatie’, maar vanuit het verhaal dat verteld wordt door 
de afbeeldingen van alledaagse voorwerpen. In dat geval,’ aldus Broodthaers, 
‘zouden ze verschijnen als getuigenissen van de actualiteit en niet langer als 
gedichten.’ Magritte antwoordt dat hij de vraag niet begrijpt.
 Broodthaers schijnt hier zowel te spotten met een bepaalde kunstkritiek, als 
een programma voor zijn eigen werk uiteen te leggen. De mogelijke lezing die 
hij schertsend voorlegt aan Magritte, namelijk het weggooien van de poëzie 
en het overhouden van de afbeelding van een bolhoed, is precies wat hij zelf  
heeft geprobeerd door aanvankelijk voorwerpen zoals met mosselschelpen 
gevulde kastrollen en later afbeeldingen van arenden samen te brengen en 
tentoon te stellen, in de hoop dat dit onvermoeibare aanslepen van verloren 
prentjes en stomme voorwerpen een nieuw soort poëzie vorm zou kunnen 
geven, het liefst voorzien van een sociologisch en wetenschappelijk cachet (in 
de marxistische zin des woords).
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 ‘Magritte doet denken aan een goed journalist,’ schrijft Irène Hamoir in 
1929. ‘Zijn picturale frasering is leesbaar, scherp omlijnd en bondig. Niks geen 
sentimentaliteit. Hij kijkt neer op de literatuur. (…) De kilte van zijn schriftuur 
is eigentijds. Hij observeert, spreekt over wetenschap, over ontdekking.’
 Broodthaers wijst erop dat de schilderijen van Magritte lijken te getuigen 
van een zelfde ontvoogding van de voorwerpen als de ontvoogding die we 
aantreffen in de werken van de pop art, waarin voorwerpen zoals colaflessen 
zich helemaal alleen, in al hun veelzeggende eenvoud mogen presenteren. 
Het wonderlijke van Magritte bestaat er misschien in dat hij op het idee is 
gekomen ‘het mysterie’, dat bij Baudelaire nog ‘le surnaturel’ heette, op te 
roepen door de overzichtelijke nevenschikking van herkenbare beelden. Het 
wonderlijke bestaat niet in deze nevenschikking (die hadden de surrealisten 
al gevonden in de ontmoeting van een paraplu en een naaimachine op een 
operatietafel), maar in de overzichtelijkheid. 
 Het werk van Magritte onderscheidt zich van andere oeuvres door de grote 
helderheid ervan. Zoals je kon zien aan de talloze bruine schilderijen in een 
tentoonstelling van de collectie van het echtpaar Scutenaire, beschouwden de 
tijdgenoten van Magritte de droom of  het onbewuste als iets duisters waarin 
vreemde, nachtelijke wezens rondkropen, zoals bijvoorbeeld bij Goya. De 
daarmee contrasterende helderheid van Magritte is waarschijnlijk het resultaat 
van diens reclamewerk. Ik herinner me ooit een heel vroege affiche van hem 
te hebben gezien die alle elementen van zijn latere schilderijen bevatte. 
 Werd de pop art werkelijk beïnvloed door het werk van Magritte? De 
vraag is niet interessant. Het lijkt veel belangrijker dat zowel Magritte als 
Warhol beïnvloed werden door hun reclamewerk. Zou het toeval zijn dat 
Broodthaers uiteindelijk een Section publicité voor zijn museum heeft opge-
richt? Misschien is alle moderne en hedendaagse kunst niets anders dan 
een variant op die wondere evocatie van afwezige goederen en het resultaat 
van een onbeschaamde emancipatie van de voorwerpen, die halverwege de 
negentiende eeuw op gang is gekomen met de eerste wereldtentoonstellingen 
en het feestelijk presenteren van massaal geproduceerde gebruiksvoorwerpen. 
In de schilderijen van Magritte lijken de aandacht voor het alledaagse en een 
autonome poëzie à la Mallarmé elkaar te ontmoeten. Broodthaers’ werk toont 
ons een slingerbeweging tussen deze twee uitersten, maar zonder de opkomst 
van de pop art had hij ze misschien nooit kunnen onderscheiden. 

Montagne de Miel, 5 februari 1998
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POP KAN DE POT OP !
ENKELE VRAGEN OVER POP ART,

SCHRIFTELIJK BEANTWOORD DOOR PANAMARENKO

- Wanneer hebt gij voor het eerst gehoord van pop art? Over welk werk ging het? Welke 
kunstenaar? Waar hebt ge dat gezien? Op school? In een tijdschrift? In een galerie? Bij 
iemand thuis?

Panamarenko: Zeepdozen Andy Warhol op school. 

- Wanneer hebt ge voor het eerst een pop art kunstwerk in levende lijve gezien? Wat vond 
ge er toen van?

Panamarenko: Three Blind Mice tentoonstelling in Eindhoven. Claes 
Oldenburg. 

- Wat betekende pop art voor u toen? Was het een toon, een vorm van vrijheid, een beeld?

Panamarenko: Een vorm van vrijheid, een toon, maar meest van al een 
intelligente gevoeligheid, al de tijd gemist op school, waar het allemaal 
zatteklap was. 

- Denkt ge dat pop art een invloed heeft gehad op uw werk? Hoe? Op welke werken in het 
bijzonder?

Panamarenko: Zeker, meestal de poëtische humor van vele dingen in de 
buitenwereld en het gevoel een heel nieuwe schoonheid waardigheid te geven. 
Motten in’t riet, Krokodillen, Hofkens, Walvis. 

- Wat betekent het voor u vandaag? Zijn er nog pop art kunstenaars die ge goed vindt? 
Welke? Welke werken?

Panamarenko: Niks. Neen. Geen. 

- Denkt ge dat de pop art kunstenaars beïnvloed zijn door andere kunstenaars? Door 
wie?

Panamarenko: Duchamp, DADA, fluxus, surrealisme. 

- Zoudt ge kunnen stellen dat Beuys en Broodthaers, zoals gij misschien, een bepaalde 
invloed van pop art in hun werk hebben verteerd?
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Panamarenko: Zeker. Broodthaers zonder pop bestaat niet, ook Beuys, fluxus: 
de zeep komt uit de dozen. 

- Wanneer hebt ge kennis gemaakt met arte povera? Waren daar werken bij die ge schoon 
vond of  die u vrijgemaakt hebben?

Panamarenko: Ik maakte iets zoals arte povera vooraleer de term bestond. 
Neen, er waren geen werken. 

- Wat verstaat gij onder dada? Wanneer hebt ge voor het eerst dadaïstische kunstwerken 
gezien of  ervan gehoord? Waren daar dingen bij die ge heel goed vond of  die u iets hebben 
bijgebracht?

Panamarenko: Neen, ook niet, maar een soort vrijheidsidee gaf  het wel. 

- Wat was er van Oldenburg te zien tijdens ‘Three Blind Mice’?

Panamarenko: Een grote electriek stekker. 

- In 1963 beschouwde Broodthaers Magritte als een voorloper van de pop art. Als ik zou 
zeggen dat Magritte een pop artist was, omdat hij mannen met geruite pantoffelneuzen 
schilderde, zoudt ge dan ‘t akkoord zijn?

Panamarenko: Neen. 

- Ik bedoel, ge kunt pop art misschien op twee manieren zien. Ofwel als het binnenbrengen 
van strakke, gladde vormen en een soort van glamour in de kunst ofwel als het binnenbrengen 
van de dagelijkse dingen in de kunst, zoals de voorwerpen van Oldenburg, het stripverhaal 
bij Lichtenstein en de zeepdozen en etiketten van soepblikken bij Warhol. In dat tweede 
geval zie ik die pantoffelneuzen van Magritte uit 1947 als vroege pop art, of  zie ik het 
verkeerd?

Panamarenko: Verkeerd. 

- Kunt ge pop art ook zien als de verlossing van de penseelstreek, de meesterlijke hand en het 
meesterschap? Ik bedoel met de zeefdrukken van Warhol of  het overnemen van bestaande 
beelden?

Panamarenko: Het gaf  een impuls. Ik ben geen fan van pop art. Maar voor de 
pop art lag er een droge haring op een bord met een keukenhanddoek bij om 
af  te schilderen als een mooie vlek. Na de pop art kon een vis een poëtisch 
wezen zijn in zijn eigen wereld die gezien mocht worden – zo voor het eerst. 
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pop art of  hetgeen ik er wilde van maken was de mogelijkheid de dingen niet 
te vervormen tot de gekende kunst-kruip-klerk uiterlijkheden. 

- Is het opplakken van mosselschelpen of  het in een vergiet opstapelen van eierschelpen op 
die manier pop?

Panamarenko: Dat was wat wij hoopten dat pop was, maar eigenlijk niet bezat 
en die schelpen waren uiteindelijk zo ver verwijderd van klerkenkunst dat 
Broodthaers het noodzakelijk vond er nog bureaucratische uitspraken naast 
te schrijven om op die manier toch nog te kruipen voor de universiteit, wat 
altijd werkt zoals ge weet. 

- Maar kunt ge dan ook niet zeggen dat de groezelige bruinsmeerderij van Beuys ook pop 
is, omdat er geen penseelstreek aan te pas komt? Of  om andere redenen?

Panamarenko: Beuys is O.K. Geen groezelige bruinsmeerderij. Pop kan de 
pot op!

Montagne de Miel, 6 december 1997
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8 december 1997

Bedrich,

Nog wat over pop art. Misschien wist ge het al, maar 
vooraleer teveel aan pop art wordt toegedicht…
 Pop art door mij verwelkomd: als een enthousiast 
was ik ervan overtuigd dat je van dan af  gewoon 
alles, van alle disciplines, alle wensen of  dromen kon 
realiseren. 
 Je kon gewoon een echt vliegtuig maken, uw eigen 
ontwerp, uw eigen uitvinding, ermee rondvliegen, 
echte motoren, echte pedalen, echte functie en 
daarvan ook het goede toonbaar maken. 
 Maar pop art afgezien van deze wensdroom was 
een stijloefening, het was de gewone publicitaire 
handelsbeurs-stand, standenmakers, grote kartonnen 
naaimachines met het merk erop of  het product van 
de firma opgeblazen zoals een schokbreker of  een 
michelin ventje, een reusachtige zeepdoos, sterk 
vergrote drukwerken, affiches waar de drukpixels 
duidelijk zichtbaar waren, enz… In wezen geen 
echte doel-verschuiving maar een variant van de 
oude grote ready-made die kunst was en voor het 
overgrote deel nog is. De door mij, zo graag, fout 
geïnterpreteerde aop art gaf  wèl een ander doel, 
vanzelfsprekend, zonder voorbedachtheid: de 
esthetica van het ‘idee’ technische functie en ook het 
daarmee geprojecteerde avontuur. 
 En ik wil daar een nobelprijs voor! En voor u ook 
ene. 

 Panamarenko
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NAAISTER EN UITBLUTSER

ENKELE WOORDEN OVER PANAMARENKO ALS BEELDHOUWER

In verband met Panamarenkos werk wordt doorgaans niet over ‘sculpturen’ 
gesproken, maar over ‘tuigen’ en ‘objecten’. Zelf  heb ik over zijn werk vijf  
boeken gemaakt en tal van teksten geschreven, waarin ik zoveel mogelijk 
aandacht heb besteed aan zijn intenties en de technische avonturen waarvan 
zijn beste sculpturen een soort van afvalproducten zijn.

Toch kan het geen kwaad Panamarenko heel even te beschouwen als een 
bewonderaar van Picasso. (Zijn lievelingswerk van Picasso is ‘een grote kop, 
een soort van opengewerkte, verroeste conserve, die ergens op een plein 
staat in Chicago: Chicago Picasso.) Panamarenko is een beeldhouwer. De 
bevreemdende, dubbelzinnige natuur van zijn werken komt bijna altijd voort 
uit esthetische eisen die een voor de hand liggende, technische oplossing 
onmogelijk maken. 

Zo zorgde het omwille van esthetische motieven omkeren van de Suzuki-motor 
in Hazerug ervoor dat de motor niet meer startte. Toch bleef  Panamarenko 
acht jaar lang aan deze motor sleutelen. De bedoeling van deze bezigheid 
is niet zozeer te bewijzen dat motoren ook ondersteboven kunnen starten, 
maar wel zelf  te ondervinden waarom dit niet mogelijk is. Elk nieuw toestel 
vormt een eigenwijs, pervers, erudiet, onvolwassen, kolderiek en doodernstig 
avontuur dat tot nieuwe ervaring leidt. 

Het werk moet boeiend zijn op technisch vlak, maar het moet er ook goed 
uitzien. Panamarenko is in de eerste plaats een kunstenaar: iemand die in de 
buitenwereld op zoek gaat naar beelden en bezigheden die samenvallen met 
geheime patronen die sinds zijn jeugd in zijn brein hangen. 

Panamarenko vertelde mij ooit de volgende droom, die hem hevig had 
verontrust: Hij bevond zich op een markt en belandde bij een kraampje waar 
hulpeloze, platte kiwi’s verkocht werden. Ze lagen naast elkaar in mandjes 
die op nestjes leken. Hij stal een paar van die platte kiwi’s, nam ze mee naar 
huis en probeerde ze heel voorzichtig op te blazen. Hij ging zo voorzichtig 
te werk, omdat hij besefte dat het boobytraps konden zijn zoals ze gebruikt 
werden in Vietnam: landmijnen die leken op naar beneden gedwarrelde 
bladeren. Als kind zag Panamarenko een vliegende bom waarvan de motor 
was stilgevallen en die schommelend neerdwarrelde. Althans, dat meent hij 
zich te herinneren. In zijn Monument voor Fokker, een sculptuur die een zwevend 
vijgenblad voorstelt, schijnen deze beelden samen te komen.
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Panamarenko is een wonderlijk man, met wonderlijke bezigheden. In andere 
teksten heb ik die bezigheden zo precies mogelijk beschreven. Maar hij is ook 
een uitblutser. Telkens weer maakt hij strakke volumes op basis van dunne 
stijve schalen die je eigenlijk niet in drie richtingen kan plooien. Zijn métier 
bestaat in het vasthouden aan deze kinderlijke werkwijze en het camoufleren 
van de resulterende kreukels. Ooit toonde hij mij in het Middelheim een 
sculptuur van Rik Poot, die hem op weg heeft geholpen. Vertrekkend van 
diens holle sculpturen, die tot stand komen door dunne lappen was aan elkaar 
te hechten, ontwierp Panamarenko een techniek om lappen cellofaan aan 
elkaar te solderen. Voor Cockpit, de sokkel van Walvis en de vandaag nog 
zichtbare, lage omheining voor de geplande magnetische sculptuur in het 
Middelheim, werden de randen van het cellofaan gevat in dubbel geplooide 
blikken stroken die door middel van tikjes met een spijker ingedeukt en rond 
het cellofaan gespannen werden. Zo konden de doorzichtige lappen met 
soldeersel aan elkaar gehecht worden. Deze ‘techniek van het lappendeken’ 
komt terug in veel sculpturen, bijvoorbeeld in de ineen geplakte ballonnen 
of  in de eierschelp-maliënkolder van Scotch Gambit. De techniek is natuurlijk 
afkomstig van de manier waarop de rompen van boten en vliegtuigen aan 
elkaar geklonken worden. Panamarenko is een naaister die de klinknagels van 
dokwerkers combineert met de verloren was kunst uit de jaren vijftig.

En nu ik toch bezig ben over zijn uitzonderlijk talent als klassiek beeldhouwer, 
zou ik u willen uitnodigen eens te kijken naar Krokodillen. De manier waarop 
deze namaak dieren vormgekregen hebben is verbluffend: twee plasic vellen 
die met een vissersnaaimachientje aan elkaar zijn genaaid en gevuld werden 
met grof  zand en kiezelsteentjes. En daarover een net met vierkante mazen! 
En het zijn kleintjes, die krokodillen! Vergis u niet, als u naar een foto kijkt. 
Het werk heeft die magische kwaliteit dat de omvang ervan onmogelijk 
afgeleid kan worden uit een foto… Op een dag, kijkend naar dit werk, ging 
ik vermoeden dat een paar vloertegels ooit per ongeluk losgekomen waren, 
bijvoorbeeld tijdens een transport, en dat Panamarenko daardoor gezien had 
dat het werk er beter uitzag zonder die tegels. Ik vroeg hem of  dit klopte. 
Hij antwoordde dat de uiteindelijk vorm van dit werk inderdaad zo tot stand 
gekomen was. En hij voegde eraan toe: ‘Maar waarom ziet het er beter uit 
zonder die tegels?’ ‘Omdat een volledig betegelde bak er te realistisch uitzag?’ 
‘Ja,’ zei hij, ‘maar ook omdat de lijmsporen eruitzien als een krokodillenvel. 
Het werk werd veel meer ‘krokodil’ door de lijmsporen…’

Montagne de Miel, 17 oktober 2007
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WIEGENDE RIETPLUIMEN VAN STEENKOOL

ENKELE WOORDEN OVER KRIS VANHEMELRIJCK

Op een nevelige zaterdagmiddag in de maand juli van het jaar 2001 stapten 
Caspar David Friedrich, Kaspar Hauser en Lou Salomé door de Limburgse 
Alpen van Zwartberg naar Waterschei. Lou Salomé had een groen en witte 
paraplu meegebracht, maar de vocht kwam van beneden, waar hij loskomend 
van het kletsnatte gras gestaag in hun broeken en schoenen kroop en mettertijd 
hun sokken liet soppen, zuigen en klokken. 
 ‘We moeten naar die terril,’ wees Friedrich, ‘ik ben zinnens daar een gat 
van licht te slaan door er spiegelfolie of  zilverpapier over te leggen, maar 
eerst moeten we een juiste vorm maken door het gras weg te schrapen.’
 Kaspar Hauser had twee wafeltjes met chocola en drie kaneelkoekjes 
meegebracht, die ze gauw soldaat maakten. 
 ‘Spijtig dat we geen thermos koffie meegebracht hebben,’ sprak Lou 
Salomé. 
 ‘Ik warm mij aan de schoonheid,’ sprak Friedrich, die door de anderen 
altijd Freddy werd genoemd. 
 ‘Freddy,’ sprak Hauser, ‘de schoonheid is een eeuwig vuur, dat is waar, 
maar er is geen eeuwig vuur dat het ijs in mij vandaag kan warmen.’
 ‘Ik zou ook acht stokken van acacia in een poel willen steken,’ vertelde 
Friedrich, ‘eerst pel ik ze tot ze wit zien en bovenop elke stok wiegt een grote 
brok steenkool die de mijnwerkers mij willen lenen.’
 ‘Wiegende rietpluimen van steenkool…’ dacht Hauser luidop, ‘misschien 
kunnen we zo’n terril aansteken en ons daaraan warmen?’
 ‘Ge zoudt beter uw handen uit uw mouwen steken,’ antwoordde Salomé, 
‘hier, pak een schop vast.’
 En toen groeven zij in stilte voort tot hun werk gedaan was. 

Montagne de Miel, 17 juli 2001
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DE RIDDER IS HET FABELDIER

ENKELE WOORDEN OVER HET WERK VAN VAAST COLSON

Situatie 1: Tijdens een vernissage schuiven de toeschouwers aan op een steiger 
die in het midden van de tentoonstellingsruimte staat. Om beurten kunnen ze 
hun lichaam door een pas geboord mangat in het betonnen plafond wurmen 
om te kijken en luisteren naar een persoonlijke voorstelling (muziek, video, 
dia’s, tekeningen, etc.). Ik vraag aan Frederik Vergaert van Lokaal01 of  ik even 
naar boven kan, om de acties te filmen. ‘Je kan niet naar boven,’ antwoordt 
hij, ‘want ze hebben de trap weggenomen.’
 Situatie 2: Vanaf  de straat zie je door een groot raam op de begane grond 
hoe de helft van een vertrek tot op heuphoogte in beslag wordt genomen 
door een ‘mixtape-module’: een podium van gevernist multiplex waarin een 
met oranje-bruin gestreepte stof  beklede staanplaats voor de dj is uitgespaard 
en waarin op twee met hetzelfde textiel overtrokken banken Vaast Colson en 
Lieven Segers met kleurstiften hoesjes tekenen voor de tapes die op hetzelfde 
moment gemixt werden door uitgenodigde dj’s. Wie de ruimte betreedt, staat 
tegenover een massieve vorm die de helft van het vloeroppervlak en ongeveer 
een zesde van het kamervolume inneemt.
 Situatie 3: In het Leuvense Stuk vindt een hommage aan David McComb 
plaats. McComb is de oprichter van de Australische muziekgroep The 
Triffids. Colson, die zijn kinderjaren in Australië heeft doorgebracht, bouwt 
een scheerschuur (shearing shed) van ruwe planken (overlangs doorgezaagde 
boomstammen). ‘s Nachts lost het dak van metalen golfplaat op in het licht 
van een felle schijnwerper die hoog aan de gevel van een belendend gebouw 
is bevestigd als een zon. Binnen dwingt een gareel de bezoeker naar de 
uitgang. (De schuur heeft twee deuren.) Een diaprojector toont dia’s van twee 
jongens die door Australië trekken met hun ouders, poserend naast de auto, 
geposteerd voor bezienswaardigheden. (David McComb en zijn broer Rob 
of  Vaast Colson en zijn broer Stijn?) Naast de diaprojector liggen blanco 
hoesjes, een reliëfplaat en kleurpotloden waarmee de toeschouwer zelf  kaftjes 
kan rubben voor twee verschillende mixtapes die in de mixtape-module 
in Antwerpen werden gemixt door twee Triffidskenners en hier verkocht 
worden. Van buitenaf  ziet de schuur eruit als een maquette. Het binnenplein 
en de omliggende ruimte krijgen een andere schaal. 
 Situatie 4: Colson noteert een gebruiksaanwijzing voor een sokkel op een 
blad papier, wikkelt dat rond een steen en gooit de steen door een ruit van 
het kunstencentrum. De brief  bevat de opdracht een sokkel van die en die 
afmetingen te bouwen en te gebruiken om de steen tentoon te stellen op de 
plaats waar hij terechtgekomen is. 
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 Situatie 5: Ik vergezel Colson en Segers naar een stoffenwinkel om hen 
te filmen. Ze zijn op zoek naar een lap textiel waarmee ze een dertig meter 
lange, houten koker kunnen bekleden. De koker moet vertrekken aan een 
raam op de eerste verdieping van Lokaal01 en in de tuin uitmonden in 
het turkooiskleurige busje van Lieven Segers. De actie zal twee dagen later 
plaatsvinden. De koker moet nog gebouwd worden. De moeder van Colson, 
die al zijn naaiwerk verricht, moet nog een velcro-strip op de stof  stikken…
 In de winkel zijn duizenden stoffen te koop. Overal herken ik stalen die 
door hun kleur en patroon aansluiten bij de beelden die Colson eerder heeft 
gemaakt. We zijn op wandel in het paradijs van de ready-made textuur. Het 
is een lusthof, een ontplofte doos met eindeloze combinatiemogelijkheden. 
De opzet is overdonderend. Zoveel beeldmateriaal en zo gemakkelijk te 
verkrijgen! Colson keert voor de vierde keer terug naar de gequadrilleerde, 
groene stof  die er het best uitziet en trekt het textiel krachtig uiteen tussen 
beide handen. ‘Teveel Matthew Barney,’ zegt Segers. ‘Niet sterk genoeg,’ zegt 
Colson, ‘als de stof  niet overal even strak kan aangetrokken worden, verliest 
het motief  zijn kracht… En het is te duur.’ En even later: ‘Ik maak niet graag 
esthetische keuzes. Ik ga meer voor de stevigheid en de goedkoop.’

Colson frappeert door zijn economie. De voorwerpen, materialen, beelden, 
texturen, kleuren, klanken en ruimtes moeten het beeld dienen. Hij past 
beelden ineen als precieze puzzels. Het zoeken en tasten gebeurt vooraf. In 
het daglicht wordt beslist, gesneden, gekozen. Geen omwegen. Het overtollige 
wordt verwijderd. Het wordt niet nodeloos versleept, verwerkt of  vermomd. 
Het wordt niet ontkend. Het staat hier voor onze neus en het moet weg, 
want het belemmert ons uitzicht. Colson snijdt samples uit de wereld en mixt 
uitgebeende muziek van beelden.

Uiteindelijk wordt geen houten koker gebouwd. Wel worden vier staalkabels 
opgespannen die de ribben van een balkvormig volume vormen. De stof  
wordt rond deze kabels gespannen. De kabels zitten met prachtige, oranje 
singels vast aan een naar voor gebogen, metalen hoofd dat in de voortuin van 
Lokaal01 staat. Het lijkt alsof  het hellende hoofd de koker strak houdt. 
 Het is avond. Frigomannen in witte laboratoriumpakken die lichtblauw 
en felroze opglanzen in het licht van verborgen neonbuizen lopen achter 
de ramen van de eerste verdieping op vensterbankhoogte heen en weer en 
steken kleine sculptuurtjes ineen die in witte, piepschuimen bollen gestopt 
worden. Vervolgens laten de kunstenaars de witte bollen door de koker naar 
beneden rollen. De sculpturen in de bollen zijn handleidingen voor het maken 
van een sculptuur. In het Frigobusje, dat naast de monding van de koker 
staat, ligt materiaal klaar voor toeschouwers die zelf  vormen willen maken. 
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Er is ook muziek, of  klank, industriële ambient-muziek, soms harde, vaak 
zachte, eindeloos terugkerende machinegeluiden (Neon Hunk, Merzbau en 
Lightning Bolt). Er hangt een betoverende sfeer. In het busje zitten kinderen, 
vrouwen en mannen te knutselen en te broddelen. De tentoonstellingsruimte 
is leeg gebleven. Via het gebouw kan je niet tot bij het laboratorium komen. 
Je hoort alleen de muziek. Op de begane grond staat een sokkel met daarop 
een steen, vergezeld van een handleiding. 

Situatie 6: In een vorig jaar voor Lokaal01 gemaakte installatie wandelden de 
toeschouwers door een bijna fluorescerend witte ruimte waar doorzichtige, 
soepele plastic buizen uit het plafond kwamen en in de vloer verdwenen. 
Door die buizen liepen gekleurde vloeistoffen naar beneden die door Colson, 
die de machine bewoonde, in de zolderruimte boven de toeschouwers werden 
gemengd en uitgegoten. Dan klom hij naar beneden en zwom via een met 
water gevulde sifon naar de kelderruimte, waar de verf  opgevangen werd 
in plastic zakjes die, dichtgeknoopt, weer naar boven werden gebracht om 
opnieuw gemengd en in de trechters gestort te worden. De toeschouwers 
wandelden in het hoofd van de schilder. 

Situatie 7: Een grappige, anderhalve meter hoge taartpunt van matrassenschuim 
in drie lagen: lichtblauw, wit, lichtblauw. 

Situatie 8: Een prachtige houten constructie in de Kunst Nu ruimte van het 
S.M.A.K. Bovenin bevindt zich een zolderruimte, waar Colson 22 uur lang 
de met jute beklede wand van houten latten met gips prepareert voor het 
schilderen van fresco’s. Hij gaat gekleed als Michelangelo. De performance 
wordt gefilmd door Lieven Segers en in de boekenwinkel rechtstreeks 
uitgezonden, nadien in de vorm van tapes van een uur verkocht. Binnenin 
de zwevende constructie: twee heuphoge rekken gevuld met alle props 
van de acties, tentoonstellingen en ingrepen van de voorbije vijf  jaar. Een 
retrospectieve blik, om te lachen en serieus. Een prachtig, strak beeld. Dan 
wordt Cis Matthé uitgenodigd, die zich ook 22 uur laat opsluiten in de 
sculptuur en een toneelstuk voor drie printers schrijft. 

Situatie 9: Een sculptuur uit 1999 draagt als titel Het gevaar schuilt in zijn voeten. 
Op de grond tegen de muur staan twee grote bijlen met het snijvlak naar de 
toeschouwer gericht. Het bovenste stuk van hun handvatten is rood. Een 
stukje van dat rood is nog net zichtbaar onderaan de rand van een lap textiel 
met een motief  van groene en witte vierkantjes. Het textiel hangt over de 
bijlstelen als een rok, maar werd opgehangen als een gordijn. Achter het 
textiel priemt iets. Een lange neus of  iets anders. Het beeld doet mij denken 
aan Robin Hood die zich heeft vermomd als ooievaar. Het vertelt iets zonder 
dat je weet hoe, wat of  waarom. 
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Elk werk van Colson noodt tot herkenning van iets dat je nog nooit eerder 
bewust hebt gezien. Het is als dromen terwijl je wakker bent. Je brein voelt 
dingen zonder vaste vormen, die opgeroepen worden door wat je ziet of  
hoort. Je begrijpt er niets van. Je wordt aangetrokken door tovenarij, door 
gebeurtenissen, handelingen, voorwerpen en beelden die je niet begrijpt, 
die je niet kan plaatsen, maar die vertrouwd overkomen. Je hebt geen zin 
verklaringen te bedenken of  naar redenen te zoeken. Je zou dit toverachtige 
onbegrip voor altijd willen vasthouden, je hoopt dat de kunstenaar zelf  ook 
niet weet waar hij mee bezig is (ook al weet hij wel wat hij moet doen en 
hoe hij de dingen moet aanpakken), zodat het gebeuren ons nog lang zal 
ontsnappen. 

De vernissage van Damien De Lepeleires tentoonstelling Portraits of  Killers. 
Ik sta te praten met de kunsthistorica Anne Pontégnie. We zoeken naar een 
moment van overeenstemming om daarna met gerust gemoed te kunnen 
zwijgen. We hebben al een paar jaar niet meer met elkaar gesproken. Ik zeg 
dat ik genoten heb van de waanzin en humor van Sabbath’s Theater en dat ik 
de passages over de dode broer in tranen heb gelezen. Het verborgen motief  
voor de razernij van de acentrische gek blijkt de verdwijning van zijn broer te 
zijn. Pontégnie knikt. Ze vertelt dat ze erg gesteld is op American Pastoral. Ik ant-
woord dat ik blij was verrast te worden door de perspectiefwisselingen in die 
roman. Hoe de dochter ineens iemand anders blijkt te zijn dan we tot dan toe 
hebben gedacht, omdat we haar enkel kennen vanuit het gezichtspunt van de 
vader. (De irrationele beperktheid van onze blik en ons zogenaamde denken.) 
‘Het is een boek over een vader en een dochter,’ zegt ze, ‘dat komt niet vaak 
voor, boeken gaan vrijwel altijd over vaders en zonen.’ Ik denk aan Daan 
van Golden en aan Vaast zijn Kippenberger-schilderijen. Pontégnie vertelt 
dat ze hevig ontroerd was tijdens haar bezoek aan de grote Kippenberger 
tentoonstelling in Nederland. Ik doe het verhaal van een ochtendlijk bezoek 
aan de Broodthaers-tentoonstelling in het Jeu de Paume, toen ik ineens de 
al te luide stilte hoorde in dat solitaire knip- en plakwerk. ‘Ja,’ zegt ze, ‘er 
is een verwantschap met Broodthaers.’ We zwijgen. De beelden schuiven 
door elkaar in onze hoofden. En dan vertellen we verder over dingen die ons 
geraakt hebben. (Het werk van Colson raakt mij.)

Situatie 10: In 2001 bouwde Colson met multiplex een Nieuwe galerie binnenin 
de bestaande galerieruimte van de Maes & Matthijs Gallery in Bornem. Het 
houten vertrek had een vloer, een plafond en wanden die zich op 70 cm 
van de galeriemuren bevonden, zodat er rond de sculptuur een wandelgang 
ontstond. Elders in de galerie bevond zich een klein kamertje waar je tijdens 
de tentoonstelling kon kijken naar de videoregistraties van drie acties die voor 
de opening van de tentoonstelling hadden plaatsgevonden, zonder publiek. 
Een vierde actie bleef  ongedocumenteerd. 



 291

 In de eerste video zien we Colson ondersteboven in leren beugels aan het 
plafond van de Nieuwe galerie hangen. Achter hem is de wand van multiplex 
onzichtbaar ingepapt met behangerslijm. Naast hem, op de houten vloer, staat 
een monitor waarop we een in lus gemonteerd fragment van een didactische 
‘Iedereen kan schilderen’ video zien. In deze video legt de meester uit dat 
de aspirantschilder moet leren zich in te leven in zijn onderwerp. ‘When I’m 
painting clouds, I’m thinking clouds,’ zegt hij, en dan, met een bang makend 
stemmetje: ‘I’m a cloud! I’m a cloud!’ Colson probeert, ondersteboven 
hangend, met zwarte verf  een vleermuis te schilderen op de vloer van de 
Nieuwe galerie. Wanneer het beeld bijna af  is, wordt hij beschoten met een 
confettikanon. De confetti blijft kleven aan de ingepapte wand, waardoor 
Colsons vleermuis-silhouet als een uitgespaarde vorm leesbaar blijft. ‘Als een 
footprint,’ vertelt hij, ‘als een voetstap in de sneeuw, een logisch gevolg van 
een simpele, gebundelde handeling.’ De actie wordt gefilmd als een grove 
registratie van een performance. 
 De tweede actie heette Pro Spotlight, naar een rubriek in een bekend 
skatersblad waarin beroemde skaters gevraagd wordt naar hun favoriete 
muziek, kleding, televisieprogramma’s, etc. 
 ‘Een skatemerk is zoals een literaire uitgeverij, een muzieklabel of  een 
galerie,’ vertelt Colson, ‘het is een stal die regelmatig meetings organiseert 
om zijn professionals te presenteren, net zoals galerieën ‘hun’ kunstenaars 
hun nieuwste trucs laten demonstreren. Mijn broer Stijn en ik waren 
fervente skaters. We bezochten skateparken, lazen skateboekjes en keken 
naar skatefilms. Deze actie komt voort uit die hele skateboard-cultuur en 
verwijst naar de foute skate-films uit het begin van de jaren negentig, waarin 
overvloedig montagetrucs werden gebruikt, bepaalde beelden tot tien keer 
werden herhaald, enz. waarbij je eigenlijk zelfs niet goed kon zien wat er 
eigenlijk gebeurde.’ 
 Aan de twee uiteinden van de L-vormige ruimte plaatst Colson twee uit dik 
MDF gesneden en met stof  beklede letters A en B. (De stof  is namaakbont 
met een zilveren en zwart motief  dat aan een tijgervacht doet denken.) In de 
hoek van de L-vormige ruimte wordt een hipramp geplaatst: twee quarterpipes 
die samen een hoek van negentig graden vormen, zodat de skater die over 
de bovenrand glijdt een hoekige bocht kan nemen. (‘Door die hoek wissel je 
in de lucht van richting, dat is heel grappig.’) Daarna wordt een pot oranje 
verf  leeggegoten op de vloer en skate Colson herhaaldelijk van punt B naar 
punt A en terug. Op de vloer tekent zich een streng van oranje slierten af. 
De actie wordt gefilmd en gemonteerd tot een filmpje dat doet denken aan 
de heldencultus in het skate-milieu. Tijdens de tentoonstelling kunnen de 
toeschouwers in het kleine kamertje naar deze registratie kijken. In de Nieuwe 
galerie rust het skatebord tegen de letter A, aan de grond vastgekoekt door de 
oranje verf. 
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 Voor de derde actie staat in de tuin van de galerie een ringsteekspel 
opgesteld: een vijftien meter lange rail die op twee meter hoogte vertrekt en 
leidt naar de muur van de galerie, waar een rond gat in werd geboord. Over 
die rail snelt een namaakpaard met daarop een als ridder uitgedoste Colson, 
luisterend naar de naam Widu Gasti, die een zwarte, een gele en een rode 
ring aan zijn lans rijgt en in dezelfde beweging de lans in het gat in de muur 
plant. Tijdens de tentoonstelling is de lans te zien zoals ze bevroren is na haar 
doorboring van de galeriemuur en de houten wand van de Nieuwe galerie. In 
de gang rond de Nieuwe galerie stuit je op het handvat met de drie ringen, in de 
Nieuwe galerie steekt de lanspunt als een minimale sculptuur zo’n anderhalve 
meter uit de wand. 
 De vierde actie werd niet geregistreerd. Net zoals bij Preparing the Mural, 
toen Colson 22 uur lang, gekleed als Michelangelo, fresco’s prepareerde in 
de zolderruimte van zijn installatie in het S.M.A.K. , bleef  hij in Bornem op 
locatie leven en overnachten zoals de oude meesters, waarbij hij ‘s nachts met 
glinsterende nagellak de contouren van de vlammen van de houten wanden 
overschilderde. 
 In zijn geheel doet deze tentoonstelling denken aan Duchamps pogingen 
een kunstwerk te maken zonder zich door iets anders dan het toeval te laten 
leiden, bijvoorbeeld toen hij de Stoppages étalon maakte, omdat hij ervan overtuigd 
was dat kunstwerken weinig vertelden, snel verouderden en uiteindelijk 
verdwenen door hun verbondenheid met esthetische overwegingen. Ik zie 
een overeenkomst tussen de oranje kriebelingen met puntoren, de mislukte 
afbeelding van een vleermuis op de vloer en de zwarte krabbeltekening op het 
wapenschild van de ridder Widu Gasti. Alledrie rommelige tekeningen, die 
contrasteren met de heldere ‘footprint’ in het confettiveld. Ik vraag Colson 
waar de tekening op het blazoen vandaan komt. ‘Ik heb een zwarte alcoholstift 
in mijn anus gestoken en daarmee proberen te tekenen,’ vertelt hij, ‘en je hebt 
gelijk, daar kwam eigenlijk een derde vleermuis uit’. Ik heb dat toen ‘Belgisch 
anaal fabrikaat van hoge kwaliteit’ genoemd, naar analogie met een opschrift 
dat ik ergens had gevonden. 

Sinds zijn opleiding als schilder heeft Colson geen schilderijen meer gemaakt, 
omdat hij het gevoel had in een atelier weinig meer te kunnen doen dan 
nadenken over wat het eigenlijk betekent schilderijen te maken. De intensiteit 
die hem beviel in het werk van andere kunstenaars leek buiten zijn bereik 
zolang hij in het atelier bleef. Zo ontdekte hij dat hij met acties, waarbij hij 
als kunstenaar direct tegenover andere mensen staat, tot een intensiteit kan 
komen die zich uit in de manier waarop de toeschouwers omgaan met wat 
ze hebben gezien. De kracht komt van het gedeelde moment, dat daarna 
voortleeft in de toeschouwer.
 Colson heeft respect voor kunstenaars die zich terugtrekken in hun atelier 
en proberen te controleren wat ze wel of  niet toelaten in hun wereld en zo 
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tot een eigen visie proberen te komen (zoals zijn kompanen Nick Andrews 
en Tom Liekens), maar zelf  wil hij eerst ondervinden hoe hij schilderijen, 
objecten of  beelden kan opladen, zodat ze in een confrontatie met een 
toeschouwer in een tentoonstellingscontext meer zouden zijn dan het resultaat 
van esthetische oefeningen. Hij probeert uit te vinden hoe je als kunstenaar 
tot inhoud en intense beelden kan komen door vanuit persoonlijke verhalen 
te reageren op bepaalde situaties. 
 Nu denkt hij dat mensen die een beetje meer informatie krijgen ook 
ontvankelijk kunnen zijn voor een inhoudelijke lading die niet meteen 
zichtbaar is, bijvoorbeeld in schilderijen. Hij weet ook beter wat voor hemzelf  
telt. De voorbije vijf  jaar heeft hij tientallen acties en installaties opgezet en 
uitgevoerd in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Bijna dreigt ook daar 
een routine. Ook hier ontstaat een verwachtingspatroon bij organisatoren en 
toeschouwers dat, gecombineerd met de beperkingen van de sites, bijna even 
dwingend wordt als de grenzen van het schilderen. 
 Zo kwam hij op het idee toch nog eens te schilderen, zonder te vergeten 
dat je geen vernieuwende schilderijen kan maken als je er niet dagelijks me 
bezig bent. 

SITUATIE 11: HELENA: THE PAINTINGS MARTIN COULDN’T PAINT ANYMORE

1 september 2004. Colson heeft zich voorgenomen op twaalf  dagen tijd 
twaalf  schilderijen te maken voor een galerietentoonstelling in Antwerpen. De 
deuropening die toegang verschaft tot de tentoonstellingsruimte is afgesloten 
en dichtgepleisterd. De toeschouwer bereikt de tentoonstellingsruimte via de 
halfduistere, met donkerbruin tapijt afgewerkte kelderverdieping, waar aan de 
linkerzijde licht valt door een vide, waar een bekisting van multiplex en een 
nieuwe trap in werden gebouwd. 

‘Ik wil dat die houten kast door de opening naar beneden druipt en de twee 
ruimtes verbindt,’ vertelt Colson, ‘dat wekt spannende verwachtingen.’

Colson ontdekte het werk van Kippenberger in 1997 toen hij in de boekhandel 
Copyright regelmatig op zoek ging naar beelden en daar de pas verschenen 
groene catalogus ontdekte. 

‘Dat groen is echt wansmakelijk,’ lacht hij. ‘Maar mijn ontmoeting met 
het werk van Kippenberger was als een thuiskomst. Kippenbergers werk, 
als schilderkunst, deed denken aan dat van Walter Swennen, op esthetisch 
vlak, en het vroege werk van Sigmar Polke, op het vlak van de persoonlijke 
betrokkenheid die uit de schilderijen lijkt op te doemen. Swennens werk 
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kende ik door jouw Muhka-catalogus uit 1994, die ik als zestienjarige in de 
bibliotheek van Turnhout heb aangetroffen… Ik hou het meest van het begin 
van catalogi,’ vervolgt hij, ‘omdat je daar in de smoezelige zwart-wit foto’s en 
slecht bewaarde documenten van de beginjaren nog iets kan opsnuiven van 
de oorspronkelijke inzet van de kunstenaar. Meestal verdwijnt die drive met 
de jaren… Zoals Hartung veertig jaar bezig bleef  met vormexperimenten… 
Dat zou ik niet kunnen.’

Het werk van Kippenberger lijkt die oorspronkelijke geladenheid niet alleen 
te bewaren (zijn werk lijkt bijna nooit ‘zomaar esthetisch’ te worden), het lijkt 
er ook over te berichten. ‘Elke kunstenaar is een mens,’ zegt Kippenberger, 
de bekende uitspraak van Beuys omkerend. Colson vindt in Kippenbergers 
werk een mens. Bovendien vertelt het werk ook over de manier waarop een 
kunstenaar kan omgaan met zijn persoonlijk leven en hoe je daar beelden uit 
kan trekken zonder je te beperken tot een huishoudelijke anekdotiek. 

De reeks Jacqueline: The Paintings Pablo Couldn’t Paint Anymore vertrekt vanuit 
Kippenbergers thuiskomst in het werk van Picasso, die voor de gelegenheid 
bij zijn voornaam aangesproken wordt, als mens dus, en niet als onnavolgbaar 
kunstenaar. Er is geen sprake van navolging, maar van een ontmoeting. 
Kippenberger schildert portretten van Picassos echtgenote Jacqueline, omdat 
Picasso het niet meer kan doen. De schilder zet de traditie voort. Er is geen 
breuk. De zoon volgt de vader op. Maar als de vader onnavolgbaar is, gaat de 
zoon op zoek naar een nieuwe mens in zichzelf. 

Colson vergelijkt het schilderen van deze portretten met een actie van twee 
jaar geleden, toen hij in het Zwitserse Grächen op zoek ging naar een steen 
die hij in de zomer van 1988 tijdens een wandeling had moeten achterlaten 
van zijn ouders. Het was iets dat hij moést doen. 
 Hij beschrijft hoe je, na langdurige omgang met het oeuvre van een 
kunstenaar, sympathie kan gaan voelen voor de persoon die achter dat werk 
schuil gaat. Het was voor hem belangrijk te beseffen dat Kippenberger al 
overleden was toen hij diens werk ontdekte. Een persoonlijke ontmoeting was 
onmogelijk, maar ook ongewenst. De artistieke ontmoeting was permanent. 

Colson besluit die ontmoeting een leesbare vorm te geven in een reeks 
portretten van Kippenbergers dochter Helena. Hij zoekt haar telefoonnummer 
op en telefoneert haar. Ze is enthousiast. Hij zoekt haar op in Keulen en 
maakt foto’s. Hij keert terug naar Antwerpen en begint te schilderen. 

Op dit moment, terwijl ik dit schrijf, bewerkt hij een schuin liggend, 
fluorescerend oranje geschilderd doek door er zachtjes een emmer water over 
uit te gieten. 
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De zoon zoekt een nieuwe mens in zichzelf. Hoe beginnen we te zoeken? 
We beginnen met de kopie. In den beginne was de kopie. Ons brein is een 
kopieermachine. Wij zijn kopieermachines. We leren door imitatie. Proust 
oefende zijn pen door het schrijven van pastiches. ‘De Chinese kunstenaars 
hadden een goede oplossing gevonden voor het probleem van het zogenaamde 
onderwerp van hun kunstwerken,’ vertelt de schilder Damien De Lepeleire, 
‘ze kopieerden het werk van de meesters. De meesters, op hun beurt, 
ontleenden hun onderwerp aan de natuur: een berg, een boom of  een rivier. 
De persoonlijkheid van de kunstenaar toonde zich niet in de zogenaamde 
oorspronkelijkheid van het onderwerp, maar in zijn vermogen het onderwerp 
tot leven te brengen in de penseelstreek. De leerling probeerde de meester 
zo goed mogelijk te kopiëren. Als hij een persoonlijkheid had, dan kwam die 
wel vanzelf  te voorschijn. ‘Jonge kunstenaars zijn bang andere kunstenaars 
te imiteren,’ zegt Gerard Reve, ‘maar je kunt niet anders dan imiteren. Als je 
talent hebt, dan komt het wel tevoorschijn.’

Toch heeft deze actie van Colson weinig te maken met de kopie of  de pastiche. 
Hij mixt beelden zoals musici klanken mixen. De werken van Kippenberger 
zijn behalve geladen relicten van ervaringen ook louter beeldmateriaal, 
zoals de patronen van gordijnstoffen in een stoffenwinkel. Waarom nieuwe 
patronen en texturen uitvinden als er al zoveel bestaan en ze bovendien tot 
in het oneindige gecombineerd kunnen worden? Beelden zijn als gitaar-riffs: 
als ze effect sorteren zijn ze in orde. Er wordt niet eerst gezocht naar emoties 
die tot uitdrukking gebracht moeten worden. Beelden hebben evenmin een 
programma nodig als muziek. Het gaat om de gedachten en gevoelens die 
ze oproepen. Colson weet dit en verliest geen tijd met nodeloze romantiek. 
Hoe harder en scherper het beeld, hoe beter. Het gaat om het statuut van 
het object. Houdt het stand? Wordt het niet ‘louter esthetisch’? Blijft de inzet 
voelbaar? Kan de kunstenaar de schilderijen tenslotte alleen laten en hun plan 
laten trekken in de gesprekken met de toeschouwers?

SLOT

Vaast Colson bewondert Kippenberger. Ik ben een bewonderaar van Vaast 
Colson. Ik ben blij iemand te kunnen bewonderen die jonger is dan ik. Pascal 
merkt ergens op dat bewondering dodelijk is. Hij heeft gelijk. Ik gebruik het 
verkeerde woord. Het gaat niet om bewondering, het gaat om een thuiskomst. 
Sommige kunstwerken, heel zelden ook mensen, roepen in mij het gevoel 
op niet helemaal geïsoleerd te zijn. Iemand anders voelt en denkt zoals ik. 
Iemand heeft iets vergelijkbaars meegemaakt en erover bericht. Achter de 
bewegingen, de stemklank, de gebaren of  de werken van een persoon trilt een 
raster dat overeenstemt met mijn onbewuste manier van kijken of  voelen. 
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Het raster van Kippenberger is dat van een in drie dimensies gestort, 
verknipt lappendeken, de heterocliete, door Borges beschreven stad van de 
onsterfelijken, het eeuwige openluchttheater van Oklahoma (The Happy Ending 
of  Kafka’s Amerika), waar droom, gedachte en handeling samenvallen, waar 
een sculptuur tegelijk tekening en kleur is en een schilderij architectuur wordt, 
als een ineengestorte kruising tussen een mislukte plant, een modernistisch 
meubelstuk en een opgezwollen tuinkabouter met kleren uit het verkeerde 
televisiefeuilleton. Littekens, bebloed verband, neuzen, gezichten, reclame 
uit damesbladen, opschriften allerhande, scheve, ondersteboven hangende 
trappen. De verplaatsbare ingang van een metrostation, een vreemde, met 
veelkleurige vakjes versierde, reusachtige puntmuts waaronder in groene 
en grijze tinten geschilderde mensen schuilen of  verstikken, de door bloed, 
stront, pijn en een verschoven lay-out besmette en vervormde zelfportretten, 
de eenzaamheid, altijd komisch en droef, zotte seks, plezante schilderijen, 
afbeeldingen of  evocaties van omgekeerde figuren die hun Grond laten zien 
of  skelet geworden lichamen, veel wansmaak, vrijheid…

Oliver Sacks beschrijft ergens dat de medische wetenschap er enkele decennia 
geleden van overtuigd was dat het Syndroom van Gilles de la Tourette niet 
meer bestond. Amper enkele uren nadat hij voor het eerst gehoord had over 
dit syndroom, merkte hij tijdens een wandeling door New York meteen 
drie mensen op die duidelijk aan deze ziekte leden. Een van deze mensen 
was het ergste ‘geval’ dat hij sindsdien heeft gezien: een persoon die om de 
twee à drie seconden een voorbijganger feilloos imiteerde en op een bepaald 
ogenblik, in een zijstraat, tot een uitbarsting kwam, waarbij het lichaam alle 
pas geaccumuleerde beelden uitbraakte in een convulsieve reeks gebaren. Het 
werk van Kippenberger deed mij denken aan dit verhaal. Een stroom van 
opgenomen en weer uitgebraakte beelden. 
 Het werk van Kippenberger is blind. Het is ontploft. Het ademt. Het is 
hartstochtelijk. Het is op een vrolijke manier archiverend. Het is de stijve 
catalogus van een barbaarse verwondering, opnieuw geplakt met lijm en 
schaar en daarna overgeschilderd. 

Elke kunstenaar creëert zijn eigen voorgangers, zoals Borges al schreef  over 
Kafka. Ik blader door een catalogus van Kippenberger en stel een portret 
samen van Vaast Colson zoals ik hem tot nu toe heb ervaren. Ik mix de 
gekleurde puntmuts met het metrostation Lord Jim en met het schilderij 
waarop je een hand ziet die met een stoffer een gat afstoft dat zich in een 
met mortelspecie beklede muur bevindt, de gekleurde strepen als basislaag 
voor de schilderijen, de afgezakte broek (Down with Inflation), de machines-
stellingen-apparaten (het système D van Swennen), de Diepe keel, Knechte 
des Tourismus (met levensgrote, pluchen Goofy), de Deutscher Eierknaller en 
Motörhead (Lenny) 2. 



 297

Colsons voornemen schilderijen te maken die Kippenberger niet meer 
kan maken doet denken aan de wonderlijke fantasieën van Paul Auster, die 
een schrijver bedacht die de oudere jaren van Oliver Twist beschreef. Zo 
beschreef  Jean Rhys de jeugd van Grace Poole, de zottin in het kasteel van 
Jane Eyre. In het kasteel van Kippenberger woont een gestoorde tuinkabouter 
met een neus als een geruite pantoffel, ontsnapt uit het gesticht van Magritte, 
en met de olijke tandpastasmile van Mickey Mouse. De confidence man van 
Melville wisselt voor onze ogen om de vijf  seconden van gedaante, eerst op 
zijn gemak, daarna als een flippend cadavre exquis: de benen van de clown 
ontmoeten de romp van de circusdirecteur die bekroond wordt door het 
hoofd van de trapeziste. De galopperende ridder met het veelkleurige blazoen 
en de getrokken lans is het fabeldier dat zichzelf  achtervolgt. 

Montagne de Miel, 3 september 2004

Naschrift, gedaan op 26 september
Intussen zijn Helena’s portretten geschilderd. Colson heeft ze vervlochten 
met portretten van enkele alter ego’s die figureren in zijn acties. Er is een 
nieuw personage ontstaan, een nieuwe, androgyne zoon van Kippenberger, 
of  liever: schilderijen die de avonturen van deze vertwijfelde ridder sporadisch 
belichten. De schilderijen worden niet goed genoeg bevonden om apart 
getoond of  verkocht te worden. Voortaan zullen ze altijd samen blijven, in 
een speciaal ontworpen kist. 
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NOG IETS OVER VAAST COLSON

Sinds het schrijven van de voorafgaande tekst heeft Colson natuurlijk niet 
stilgezeten. Graag zou ik hier een paar dingen beschrijven die ik de voorbije 
jaren heb gezien.
 In het kader van de tentoonstelling A Present Perfect, die in de lente van 
2006 georganiseerd werd door Leon Vranken, maakte Colson een editie op 
500 exemplaren die bestaat uit een minidisk waarop je hem tien leugens hoort 
voorlezen: Though A Lie Be Swift, The Thruth Overtakes It. Ten fibs I told as a 
child. Elke minidisk werd bevestigd aan een witte ballon, die bedrukt was 
met de tien leugens. Tijdens de opening las Colson de tien leugens voor met 
een heliumstemmetje en liet hij de 500 balonnen tegelijk opstijgen door het 
losmaken van een oranje nylon touw dat door een gaatje in de zoldering de 
500 boven het gebouw zwevende balonnen tegenhield. Bij de minidisks zat 
een kaartje waarop de vinder van de ballon uitgenodigd werd een foto van 
zichzelf  op te sturen.
 Tijdens datzelfde jaar heb ik nog een prachtige performance van Vaast 
Colson gezien, die hij samen met Geert Saman had opgezet. De voorlopig 
definitieve werktitel was Boxing Day. Met kartonnen dozen die ze een 
maand lang hadden verzameld op de Meir bouwden ze op een plein voor 
de Antwerpse academie een schaalmodel van de Wiener Secession. De 
kartonnen dozen werden eerst in elkaar gestoken en toegekleefd en nadien 
met lichtblauwe singels samengebonden, zodat ze pasklare muren vormden. 
Ook de koepel bestond uit samengesnoerde, kartonnen dozen en het plein 
was helemaal bedekt met opengevouwen exemplaren. Het was een prachtige 
sculptuur. Binnen dit gebouwtje werden enkele kunstwerken tentoongesteld 
die enkele weken eerder waren ontvreemd uit de academie, met achterlating 
van een uitnodiging voor Boxing Day. Er werd een vernissage georganiseerd 
en ik werd uitgenodigd een lezing te geven over de tentoongestelde werken.
 In september van datzelfde jaar kwam er een dubbeltentoonstelling 
met Dennis Tyfus in twee galerieën die zich in verschillende straten 
bevinden, maar waarvan Colson had ontdekt dat ze aan elkaar grensden. 
In de gemeenschappelijke muur werd een grote opening gemaakt zodat de 
bezoekers van de ene galerie in de andere konden wandelen. Colson bouwde 
een houten kiosk in Tyfus’ galerie (Stella Lohaus Gallery) en Tyfus toonde 
grote tekeningen bij Stella en een animatiefilm in Colsons galerie (Maes & 
Matthijs). In de kiosk werden performances en optredens georganiseerd, die 
zichtbaar waren vanop een nieuw gebouwde mezzanino.
 Voor een tentoonstelling in 2007 snoerde Colson een gitaar vast aan een 
stalen steunzuil van het Hessenhuis. Tussen de gitaar en de zuil zat een op 
maat gesneden kussentje. De lichtblauwe singel liep onder de snaren door, 
klemde de gitaar stevig vast, en droop dan naar beneden. De titel van het 
werk luidde To retitle an object daily during the course of  a show. Links onder de 
gitaar hing een steeds dikker wordend stapeltje magnetische naamplaatjes met 
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telkens nieuwe titels. Voor dezelfde tentoonstelling gaf  Colson een lezing 
over Martin Kippenberger. De wachtende gegadigden kregen een nummer 
dat een volgorde bepaalde. Een voor een werden ze uitgenodigd in een 
paviljoen, waar Colson aan de hand van enkele boeken over Kippenberger 
uit zijn eigen bibliotheek een lezing over Kippenberger verzorgde die telkens 
werd aangepast aan de kennis en de vragen van de bezoeker. De boeken 
waren aangevoerd in een caddy met geruite opdruk en lagen uitgestald op 
een aluminium, opklapbaar picknicktafeltje. De duur van de lezing werd 
bepaald door een vijftien beelden tellend filmrolletje. De bezoekers werden 
uitgenodigd vijftien beelden te kiezen, die door Colson werden gefotografeerd 
als ‘catalogus’ van de ontmoeting. Zodra het filmpje volgeschoten was, was de 
lezing gedaan. 
 Omstreeks dezelfde tijd toonde Colson de prachtige, sculpturale verwerking 
van Helena: The Paintings Martin Couldn’t Paint Anymore. De schilderijen werden 
opgestapeld en ingesnoerd met lichtblauwe singels en opgeborgen in een 
prachtig, openschuivend en openklapbaar meubel dat luistert naar de naam 
Helena Sculpture. Als je het openschuift verschijnen er twee zitbanken en een 
tafel, waarvan het blad een reliëf  draagt waarin alle lijntekeningen van de 
schilderijen gecombineerd worden. Toeschouwers kunnen in de banken 
plaatsnemen en een afdruk rubben. Als je het meubel openklapt zie je de 
ingesnoerde schilderijen. Het meubel, dat in bewaring werd gegeven aan het 
Muhka, mag maar één keer per jaar geopend worden: op de verjaardag van 
Helena. 

Montagne de Miel, 17 oktober 2007
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HET TEDERE LAWAAI VAN ARCERINGEN EN ACNÉ

EEN GESPREK MET DENNIS TYFUS

Dennis Tyfus heeft platenhoezen getekend voor groepen als Bul Bul, 
Monguito, Porn Robot, Monno, Doom, Pengo, The Japanese Karaoke 
Afterlife Experiment, TBTTBC, Almanak, Autistik Youth, Augsburger Tafel 
Confect, XBXRX, Total Shutdown, Cassini Division en Bohr Bug. Vorig jaar 
tekende hij 300 unieke platenhoezen voor een single van de groep Trumans 
Water uit Portland. Hij heeft ze tentoongesteld in Lokaal01, rustend op drie 
rijen balken tegen de muur… Zaterdagmiddag tussen twee en drie heeft hij 
een programma op Radio Centraal waar hij mensen per telefoon muziek laat 
maken. ‘Barr uit LA, bijvoorbeeld, een neurotische babbelaar op hip hop 
beat, die niks te maken heeft met de machocultuur van de hip hop. Hij neemt 
een gesampelde beat en babbelt daar gewoon over. Doet zijn ding ook in 
galerieën. Pol Matthé heeft hem in LA gezien. Hij ging een performance 
doen en Pol was de enige toeschouwer. Hij heeft toch gezongen, alleen 
voor Pol, vijf  nummers na elkaar.’ Andere mensen die al telefonisch muziek 
hebben gemaakt in zijn programma zijn The Blow, Lucky Dragons, Bobby 
Birdman, Coco Rosie, Hyperkinako, Devendra Banhart, Jenifer Gentle, 
Jacob Berendes en Felix Kubin… Zelf  zingt hij momenteel in een groep die 
Darkbrown Feeling heet. Ze zijn bijna een jaar bezig. Ze zijn met vijf  zangers 
of  muzikanten. Als ze gaan optreden neemt een van hen een CD op zonder 
er iets over te vertellen. Ze hebben allemaal een koptelefoon op en luisteren 
naar die CD. Iedereen zingt of  speelt mee. De muziek in de koptelefoons staat 
zo luid dat ze zichzelf  of  de anderen niet kunnen horen. ‘Dat is heel grappig, 
want je denkt dat je heel goed bezig bent, omdat die muziek zo goed klinkt in 
de koptelefoon. Maar wat de toeschouwers horen is echt beschamend.’ Voor 
een optreden in de Ancienne Belgique hadden Vaast Colson en Pol Matthé 
voor elke muzikant een sokkel van verschillende hoogte gebouwd, zodat ze 
allemaal even groot waren. ‘Deze maand treden we nog op in Frankfurt en 
in Stuttgart, maar dan houden we ermee op, want de mensen beginnen het te 
goed te vinden. Het moet ook niet blijven duren.’

Overal in Antwerpen tref  je tekeningen aan van Dennis Tyfus, meestal in de 
vorm van een sticker, een strooibrief  of  een affiche. Zo heb ik de voorbije 
jaren kennis gemaakt met zijn werk. De man zelf  heb ik voor het eerst 
ontmoet in de lente van dit jaar. We hebben niet met elkaar gesproken. Toch 
ging het voor mij om een belangrijke ontmoeting. 

Vaast Colson, Lieven Segers, Pol Matthé en nog een paar leden van het intussen 
opgeheven kunstenaarscollectief  Frigo zouden in Lokaal01 een houten trap 
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terugplaatsen die ze naar aanleiding van een actie hadden verwijderd. Ik zou 
hen filmen. Ik was te vroeg. In de kale ruimte, overdonderd door het gedruis 
van een blazend verwarmingstoestel, zat Tyfus te werken aan een doek van 
ongeveer twee bij zes meter. Drie weken later zou zijn tentoonstelling bij 
Stella Lohaus van start gaan. Omdat hij niet beschikte over een ruimte die 
groot genoeg was voor dit soort werk, hadden de mensen van Frigo hem de 
leegstaande ruimte van Lokaal01 aangeboden. 

Ik ging zitten en keek. Tyfus droeg een donkerblauwe jas met op de rug een 
gezeefdrukte, oranje tijgerkop op een witte achtergrond. Metalen studs in de 
revers. Het blonde haar achteraan lang en vooraan kort. Een jeansbroek van 
een onbestemd merk. (Mensen die thuis nog broeken of  schoenen hebben die 
hem misschien kunnen passen mogen die altijd opsturen. Als ze passen stuurt 
Tyfus iets terug.) Ik zit naar Tyfus te kijken en ik ben verbluft en verrukt. 

Schilders laten zich niet graag op de vingers kijken, maar Walter Swennen, 
Viviane Klagsbrun, Michel Frère, Damien De Lepeleire, Filip Denis, Xiao 
Xia en Vaast Colson hebben mij urenlang naar hen laten kijken terwijl ze aan 
het werk waren. Ik kan zien wanneer een schilder er iets van bakt. Wat ik toen 
in Lokaal01 zag was echter alleen vergelijkbaar met wat ik heb gezien toen ik 
Panamarenko in een Japans restaurant vroeg om de schutbladen voor het grote 
Panamarenko-boek te tekenen. Ik had vier A3 bladen en een zwarte Pentel-
stift meegebracht. Panamarenko schoof  zijn bord opzij en tekende zonder 
aarzelen, maar rustig, de vierentwintig gestileerde weergaven die zonder enige 
wijziging zijn overgenomen voor de schutbladen van het genoemde boek. 
U moet eens naar die tekeningen kijken. De afgebeelde sculpturen worden 
bijna altijd vanuit een schuine hoek bekeken. Ze wonen in de ruimte. De 
tekeningen vloeiden uit Panamarenkos pen alsof  ze altijd al hadden bestaan. 

Met dezelfde, gestage aanpak overdekte Tyfus van links naar rechts de uit 
blauwe, groene, roze, zilveren en paarse vlakken of  vlekken bestaande fond 
van het reusachtige doek met een verstoord filigraan van zwarte tekeningen en 
woorden. Bovenop zijn hand, losjes balancerend tussen duim en wijsvinger, 
lag een dikke verfstift. Ik herinnerde mij de ontspannen, maar precieze manier 
waarop Xiao Xia op enkele minuten tijd een draakje uit marmer sneed. De 
man sneed al draakjes sinds zijn kindertijd… Ik vroeg Tyfus of  ik hem mocht 
filmen. Ik mocht. 

Vrijdag, 3 september 2004. Ik zit in een kamer met bescheiden afmetingen, 
waarvan één wand bestaat uit twee grote ramen die een blik bieden op een 
brede, geplaveide straat waarvan het oneffen oppervlak de banden van de 
voorbijrijdende auto’s laat roffelen. Af  en toe rijdt een tram voorbij. Boven de 
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tegenoverliggende huizenrij verrijst een kerktoren, die vanuit mijn gezichtspunt 
samenvalt met een zwarte tekening van een uil die is aangebracht op een stuk 
doorzichtige film, die op zijn beurt op het venster is bevestigd met een stukje 
tape. De kleurvlek van de kerktoren voorziet het pokdalige gearceerde lijf  
van de uil van een achtergrond die contrasteert met de omringende, blauwe 
hemel. 

Ik zit aan een keukentafel. Tegenover mij zit Dennis Tyfus icoontjes voor 
badges te tekenen. Met een prachtige metalen doordrukmachine ponst hij 
papieren schijfjes die hij één voor één voorziet van een zwarte lijntekening 
en vervolgens rond die tekening inkleurt. Dan worden ze ingekapseld. Alle 
tekeningen lijken te lukken. Dezelfde trefzekerheid als in Lokaal01. 

Achter Tyfus staan rekken met duizenden CD’s en vinylplaten. De hele kamer 
ligt vol met affiches, posters, stickers, flyers, T-shirts, tekeningen en boeken. 

Tyfus vertelt dat hij is beginnen tekenen op zijn vijfde. 

‘Een kleuterjuffrouw had mijn moeder schrik aangejaagd door haar wijs te 
maken dat ik niet kon tekenen en dat zoiets niet normaal was. Sindsdien 
ben ik niet meer gestopt met tekenen. Mijn tekeningen hebben altijd te 
maken met sfeer, met een sfeer waar ik naartoe wil, met dingen waarvan ik 
vind dat ze het leven aangenaam maken. Ik hou van de tekeningen die in de 
jaren tachtig en negentig op skateboards stonden. Ik vind dat heel schoon, 
fantastisch en direct. Er zit een gruwelijkheid in die ik schoon vind. Het is de 
eerste vorm van kunst die mij aansprak. Er waren 1001 skateboardmerken. 
Elk merk had een team dat deelnam aan wedstrijden en films maakte. Elke 
profskater had een eigen bord met een eigen design erop, een tekening van 
een skatekunstenaar. 

Hier zie je een bekend skateboard. Het is van het merk Santa Cruz en van 
de prof  Rob Roskopp. De tekening is van Jeff  Phillips. Sinds mijn zesde ben 
ik geïnteresseerd in skaten. Ik kan het zelf  niet, maar ik heb het wel vaak 
geprobeerd. Mijn eerste skateboard was een Rob Rosskop, maar een andere 
dan deze. Toen ik klein was heb ik eens een skateboard gevonden op een 
stort. Ik heb de griptape eraf  gehaald en er zat een tekening onder. Het was 
een Ron Allen model. 

Dit is een boekje van Ed Templeton, een skateprof  die in 1990 voor het 
merk New Deal begon te skaten en in 1993 het merk Toy Machine opstartte. 
Hij is zelf  de grafische vormgever van Toy Machine. Ik heb zijn werk voor 
het eerst gezien in platenwinkels, waar ik op zoek was naar independent 
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muziek. Ik vond het prettig zijn werk te ontdekken, maar verder heb ik geen 
buitensporige bewondering voor hem of  zo. Ik vind het heel moeilijk om 
iemand op een voetstuk te plaatsen en te adoreren, om fan te zijn. Maar ik 
ben wel altijd op zoek naar mensen die hetzelfde doen als ik, die ook lawaai en 
tekeningen maken. Meestal wonen ze in andere landen. We ruilen dan lawaai 
en tekeningen, we sturen pakjes met flyers en stickers naar elkaar. 

Je kan ook samen tekeningen maken. Je kan werken in verschillende lagen. Jij 
maakt de eerste laag en iemand anders de tweede. 

Een paar weken geleden was er in Hasselt een optreden van Devendra Banhart 
en The Queens of  Sheeba. Ik had een afspraak met Kyle Field, die met die 
gasten op toer is. Hij is van Californië. Mijn stickers plakten al op zijn gitaar. 
We hadden het plan om op één dag tijd een boekje te maken, daar, na dat 
optreden. Uiteindelijk is dat te weinig voor een boekje, het zag er anders uit 
dan we verwacht hadden. Daarom hebben we besloten onze tekeningen in 
lagen over elkaar te drukken in de vorm van een grote uitklapbare zeefdruk 
met een vinylplaat of  een CDR erbij, zodat het een pakketje wordt. Het kan 
ook een sticker, een poster of  een T-shirt worden. 

Soms koop ik een plaat alleen maar voor de hoes. Kennissen verbazen zich er 
vaak over dat ik naar een bepaald soort muziek luister. Vaast Colson zegt dat 
ik naar muziek luister met mijn ogen. Hij heeft gelijk. Ik moet visueel geraakt 
worden door iets, anders hoeft het voor mij niet. Als een website niet schoon 
gepresenteerd is naar mijn normen, dan ga ik dat niet lezen. De hoes is op een 
bepaalde manier even belangrijk als de plaat. 

Het plezantste vind ik de platenhoezen ontdekken en bekijken, de plaat eruit 
halen en opleggen. Dat heeft iets magisch, net zoals drukwerk gaan afhalen… 
Dat vind ik gewoon fantastisch, daar krijg ik bij wijze van spreken een stijve 
van. 

Op die manier ontdek ik de meest uiteenlopende soorten muziek, zoals The 
Housebound Spirit van Leafcutter John of  de platen van Joanna Newsom. Maar 
ik luister ook naar Trumans Water, Amber van Autechre of  grindcore zoals 
Thanks for your Hostility van Agathocles. 

Ik ben de hele tijd bezig. Ik verzamel mooie voorwerpen. Ik zorg ervoor 
dat er iets gebeurt. Het resultaat hoeft geen tentoonstelling te zijn. Het kan 
ook een platenhoes worden, een plaat, een T-shirt, een sticker, een flyer, een 
affiche, een tijdschrift, een boek, een radioprogramma of  een optreden. Af  
en toe geef  ik iets moois uit. Vorige maand heb ik in Nederland een boekje 
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gezeefdrukt. Het heet Ultra Eczema Nr. 5. Ultra Eczema is de verzamelnaam 
voor mijn acties of  uitgaven. 

Op dit moment ben ik onder andere bezig met opnames van kinderen die 
lawaai maken. Ik verzamel inzendingen van verschillende mensen tot ik 
genoeg heb om een CD te vullen. Maar ik denk niet dat ik er daarna mee 
ga stoppen. Ik vind het maf  dat kinderen die noise maken dat veel echter 
doen dan volwassenen. Bij kinderen wordt het soms echt puur lawaai. Mijn 
eerste plan was een kleurboek voor kinderen te maken en daar die CD bij te 
voegen, maar ondertussen is de CD belangrijker geworden. De titel wordt 
Ultra Eczema Nr. 10. Drawings and Sounds Kids Can Easily Recognize. 

Ultra Eczema Nr. 1 en Nr. 2 heb ik op de middelbare school gemaakt. Het 
waren boekjes met linkse, politieke columns, interviews met punkgroepen en 
grindcore groepjes, besprekingen van punkplaten, lelijke punkcollages met 
uiteengereten gezichten, typische punkesthetiek. 

Ultra Eczema Nr. 6 is een bedrukt T-shirt. Nr. 7 wordt waarschijnlijk een 
‘splitsing’. Aan de ene kant komt er een nummer van Black Elf  Speaks en aan 
de andere kant een parodie op die Noorse Black Metal dingen, met van die 
teksten waarin ze zwangere vrouwen in hun buik steken en in het water gooien. 
Ik zou dat plaatje vanuit Noorwegen willen opsturen. Ultra Eczema Nr. 8 
wordt een CDR met radiofonisch en telefonisch lawaai van Augsburger Tafel 
Confect. Nr. 9 wordt een optreden van Little Wings en Bloated Ego and 
the Compliments. Nr. 11 wordt een CD met muziek van Bob en Lou, twee 
mannen van Radio Centraal die al twintig jaar analoge synthesisermuziek en 
industriële muziek maken maar nog nooit hebben uitgegeven. Nr. 12 wordt 
een CD met muziek van Feast Whisperpants & Penis T-Flush. 

Ik wil dingen maken die ik kan ruilen met mensen die hetzelfde doen. Kijk, 
dit pakket met stickers en flyers heb ik vanochtend ontvangen. Het is hier elke 
dag Sinterklaas. 

Dit is een tourposter op glossy papier voor de groep Lightning Bolt. 

Dit T-shirt hebben ze in LA gemaakt, maar ze hebben mijn aanwijzingen 
niet opgevolgd en het lijkt nergens op. Eerst moesten ze die krabbel in het 
fluogroen drukken, links gedecentreerd op een wit T-shirt, en daar moesten 
ze die zwarte lijntekening over drukken. De krabbel is de inkleuring van de 
lijntekening, natuurlijk. Maar ze hebben de lijntekening centraal geplaatst en 
haar zelf  groen ingekleurd. En de krabbel hebben ze op de rug gedrukt. En 
de T-shirts zelf, daar kun je een tent van bouwen, zo breed zijn ze. Ik had 
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strakke T-shirts gevraagd, geen vlaggen. Bovendien waren ze oranje in plaats 
van wit.’

We luisteren naar muziek van Agathocles, Devendra Banhart, Joanna Newsom 
en Trumans Water. 

Ik vertel Tyfus over de dag dat ik hem heb gefilmd in Lokaal01. Dat ik 
getroffen was door de manier waarop hij de prachtige fond van het zes meter 
brede schilderij gaandeweg vol tekende, alsof  hij zich niet kon vergissen. Wist 
hij vooraf  wat hij zou tekenen?

‘Ik maak nooit schetsen, ik bereid nooit iets voor,’ vertelt hij. ‘Ik teken al mijn 
hele leven. Maar die dingen die je hebt gezien waren geen schilderijen. Je noemt 
het schilderijen, omdat ze op doek gemaakt zijn, maar voor mij zijn het toch 
eerder tekeningen. De fonds zijn gemaakt met spuitbussen. De tekeningen 
zijn gemaakt met Posca-stiften. Dat zijn acrylstiften met een indrukbare tip. 
Als de tip heel nat is kan je erop blazen en splatterdingen doen.’

Ik blader door Ultra Eczema Nr. 5, een boekje waarin Tyfus een aantal 
tekeningen heeft samengebracht die tot stand kwamen in de zomer van 2004. 
Als u dit boekje ooit zelf  in handen krijgt moet u kijken naar de manier 
waarop de arcering, de inkleuring, de rasterpunten, de bolletjes, het dansende 
rode fruit, de baardstoppels, het kortgeknipte haar, de puisten, de tranen of  de 
zweetdruppels, het pluche van de knuffelbeesten, de textuur van een wollen 
trui en de schors van een boom allemaal varianten zijn van dezelfde vorm: 
streepjes of  lege spatjes, korrels, klonters, groeisels, vermomd of  veredeld 
acné. Kijk naar de manier waarop hij werkt met uitgespaard wit en de manier 
waarop dit soms voorkomt in de vorm van minieme streepjes, bijvoorbeeld 
in de tekeningen op de kaft. De uitgespaarde streepjes worden vogelstronten. 
Voorgrond en achtergrond verwisselen van plaats. 

Onlangs ontmoette ik de kunstenaar Dimitri Vangrunderbeek, die Tyfus 
heeft bezig gezien in Duitsland. ‘Hij hing ingelijste tekeningen aan de muur,’ 
vertelde hij, ‘en dan zette hij die tekeningen gewoon voort op de muur. De 
tekeningen bleven groeien en riepen telkens weer nieuwe tekeningen op. 
Sterk.’

Vorige maand zag ik in de Kaaiman een door Dennis Tyfus georganiseerd 
optreden van Little Wings, een groep die bestaat uit twee muzikanten, 
waaronder Kyle Field. Field ziet eruit als de jonge Coppola. Hij heeft een 
mooie, zwarte baard. Hij neemt een sigaret over van iemand in het publiek, trekt 
eraan en geeft ze door aan zijn collega. Ze maken wondermooie, pretentieloze 
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muziek, die ouwe zakken die nog niet van new folk hebben gehoord zal doen 
denken aan Neil Young. Denk aan Neil Young, maar dan meer ontspannen. 
Losser. Beter. Bijna niks. De gedurfde, overweldigende naaktheid van Woody 
Guthrie. De eenvoud van Jimmie Rodgers of  Hank Snow, maar dan met een 
hoge stem en zonder een vastgebakken bluespatroon. 

‘We hebben al twintig aardige mensen ontmoet in deze stad,’ vertelt Field. 
‘We trekken al jaren van stad naar stad, maar soms ontmoeten we niemand die 
aardig is. Dus zijn we vandaag gelukkig. We zijn vandaag gelukkig, omdat we 
twintig aardige mensen hebben ontmoet.’ Hier wordt hij onderbroken door 
een persoon in het publiek die iets tegen hippies heeft. ‘Yes, we’re antiques,’ 
vervolgt Field, ‘but antiques are in.’ Daarop vraagt iemand hem of  hij een 
song van Dylan wil spelen. ‘I like Dylan,’ vertelt hij, ‘but I prefer playing my 
own songs. Everybody should play their own songs. Not because it’s better, 
but because it’s more fun.’

Kyle Field komt veertig jaar na Neil Young en vijftig jaar na Woody Guthrie, 
net zoals Joseph Beuys veertig jaar na Kurt Schwitters kwam en Andy Warhol 
vijftig jaar na Marcel Duchamp. Veertig jaar is niks. Daar is geen breuk. De 
vormen blijven in elkaar overgaan, wars van elke intellectuele bemoeienis, tot 
een enkeling ze een nieuwe, herkenbare gestalte geeft. Niemand stuurt dit, 
niemand kan dit begrijpen, we kunnen het alleen maar vaststellen. 

Achter de grote tekeningen van Tyfus lees ik de polyfocale monochromen 
van de abstract expressionisten, de met krabbels ingekleurde kleurboeken 
van kinderen, de Amerikaanse gekleurde kinderboeken uit de jaren veertig 
en vijftig met hun scheef  ingevulde illustraties, die een weerslag kregen in de 
zeefdrukken van Warhol, de vroege schilderijen van Warhol, de radicaliteit 
van Dany Devos, Bonjour Mr. Courbet, de tekeningen en de muziek van Robert 
Crumb, Mort à crédit, de tips van professeur Choron, de poëzie van Jarry, 
Apollinaire en Topor en zoveel andere zaken die samen de hutsepot vormen 
waaruit altijd weer nieuwe vormen getrokken zullen worden. 

Montagne de Miel, 6 januari 2004. Cyriel opgedragen 
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EEN PRUTTELENDE GEISER

EEN GESPREK MET GWENDOLINE ROBIN

INLEIDING

Ik heb Gwendoline Robin ongeveer tien jaar geleden voor het eerst bezig 
gezien in de achtertuin van Galerie Camille von Scholz, waar ze een pijnlijk 
luid knallend bommensnoer tot ontploffing bracht. Ze kwam op mij over als 
een levenslustige en scherpzinnige vrouw. Vandaag denk ik er nog net zo over. 
Robin behoort niet tot de mensen die rekenen op een gezwollen of  zogezegd 
intellectuele spreektrant om te verbergen dat ze niets voelen, niets begrijpen 
en nooit iets maken. Ze spreekt op een bijna ontroerend heldere manier. 
Vervuld van opluchting herinneren we ons dat een tafel nog altijd ‘tafel’ 
heet, ondanks de uitvinding van de filosofie, het design en het warenhuis. Ik 
bewonder mensen die durven helder, leesbaar en genereus zijn. 

De tweede performance van Gwendoline Robin die ik heb gezien speelde zich 
af  in De Singel in Antwerpen. Ze was daar op uitnodiging van Ann Veronica 
Janssens, die enkele vrienden had uitgenodigd iets te komen vertellen over 
een boek dat ze hadden gemaakt. Iedereen verwachtte dat Robin iets zou 
voorlezen uit haar boekje Les nuits de Gwendoline. Ik vroeg Janssens ons te 
vertellen hoe ze zich de gebeurtenis herinnerde: 

‘Haar experiment in De Singel was prachtig. Toen het haar beurt was deed 
ze alsof  ze iets ging voorlezen van een blad papier dat ze voor zich hield. 
Ineens, in een fractie van een seconde, loste het blad papier op in een kleine 
ontploffing, in een vlam. Het was een mooi moment. Eerst was er een moment 
van spanning, dat iedereen in de ban hield. Ze beefde heel erg. Iedereen 
wachtte. En dan, toen de vlam verscheen, vormde dit moment van spanning 
zich om tot een moment van genade en elegantie, schoonheid en pracht. 
Alles klopte. En dat alles op minder dan een minuut tijd! Voor mij is Gwen 
een vrouw die een boeiend evenwicht heeft gevonden, een visueel evenwicht, 
tussen kracht en broosheid. De manier waarop ze haar gevoeligheid beschermt 
door middel van zo’n wapenrusting die ze vervolgens laat ontploffen… Haar 
ogenschijnlijk agressieve aanpak, haar grote mond en de manier waarop ze 
zich blootstelt aan gevaar… En dat alles met zoveel gratie en elegantie…’

Toen ik deze beschrijving vertaalde, trof  het mij dat het woord ‘moment’ 
er zo vaak in voorkomt. Eerst schreef  ik dit toe aan de terloopse manier 
waarop ik naar Janssens’ mening had gevraagd en ik bedacht dat het beter 
zou zijn een paar ‘momenten’ te schrappen. De eerste gedachte die Robin 
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tijdens ons gesprek uitsprak, draaide echter ook rond het begrip ‘moment’. 
Toen realiseerde ik mij dat voor beide dames het woord ‘moment’ een andere, 
rijkere betekenis heeft dan voor mij. (In haar eigen werk nodigt Ann Veronica 
Janssens de toeschouwer uit de dingen te ervaren in een vertraagde reeks van 
elkaar opvolgende momenten.)

VALSTRIKKEN OM NIET LANGER BANG TE ZIJN

Robin: In mijn werk bouw ik valstrikken om niet langer bang te zijn. Ik voel 
mij alleen goed in een heden dat bevrijd is van angsten. Performances zijn 
een manier om in het moment te blijven: het moment waarop ik werk aan de 
opstelling, het moment waarop ik het vuur aansteek en het moment waarop 
alles gedaan is, waarop ik aan niets anders denk dan aan wat er juist is gebeurd. 
Ik denk liever niet aan de toekomst. En nog minder aan het verleden. 
 Het juiste aan performances is dat er bijna niets van overblijft. Het enige 
wat ervan overblijft zijn foto’s en video’s die een indruk geven van wat er 
gebeurd is. De edities die ik maak zijn net zo. Het zijn natuurlijk wel dingen 
die blijven, maar ze verschijnen niet als afgewerkte, afgesloten dingen. Het 
zijn openingen. 
 Welke edities ik heb gemaakt? Een ervan is een boek met Corinne Bertrand. 
In de kaft van elk exemplaar zit een bommetje. Als je dat aansteekt, verbrandt 
het boek. En de lezer misschien ook, want het is een tollende bom. Nogal 
gevaarlijk. 
 De editie First Alert uit 1999 bestaat uit vier boekjes met foto’s die een 
filmisch avontuurtje vormen: tafereeltjes waarin je een telefoon, een sigaret, 
mijn lichaam of  mijn hoofd ziet ontploffen. Het was de eerste keer dat ik ook 
mijn lichaam inzette. Voordien liet ik alleen voorwerpen ontploffen. 

ANGST EN CONTROLE

Robin: Elke keer als ik mijn lichaam liet ontploffen, zeiden de mensen: ‘Jij 
bent nergens bang voor.’ Ze houden mij voor een sterke vrouw die leeft in 
een wereld zonder obstakels. Toch wijst het enigszins op broosheid, vind ik, 
jezelf  te laten ontploffen. Die broosheid heb ik willen tonen met de publicatie 
van het boekje Les nuits de Gwendoline. 

Elke nacht was ik bang dat ik zou sterven ten gevolge van een slepende kwaal, 
de gekke koeienziekte, tuberculose, een longontsteking of  een gaslek. Soms 
ging ik zelfs slapen bij een vriendin die twee huizen verder woonde. Ik gaf  er 
de voorkeur aan bij haar te sterven.
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Toen zei een vriend: ‘Schrijf  je angsten op en je zal minder bang zijn.’ Elke 
ochtend schreef  ik mijn angsten op, maar elke nacht kwam er een nieuwe 
angst opzetten. Ik heb ze allemaal genoteerd. Die teksten hebben lang in een 
lade gelegen. Het mooie aan deze editie is dat ik deze vreemde gedachten heb 
kunnen laten lezen, dat ik een ander aspect van mijzelf  heb kunnen tonen. 

Elke keer als ik een angst kan herkennen of  vrijmaken, kan ik hem tonen. Het 
is niet de bedoeling het publiek te gijzelen, maar iets levendigs te maken. Er 
kan best gelachen worden met angsten. Ik wil tonen dat het leven erg levendig 
is. Niet zwart of  zwaar. 

- Niet zoals de wereld van Marina Abramovicz?

Robin: Voor mij is haar wereld niet zwaar. Er schuilt een groot vertrouwen in 
het leven in wat ze doet. Haar werk is niet morbide. Maar ik zie wat je bedoelt. 
Ik ben inderdaad niet geïnteresseerd in pijn en bloed. 
 Ik zou iets willen vertellen over een performance in Atelier 340. Ik 
had op een braakliggend terrein een parcours uitgestippeld, waarbij ik op 
ontploffende bommen stapte. Ik had die performance samen met Garrett 
List uitvoerig voorbereid op het platteland. Twee dagen voor de performance 
brak de oorlog in Irak uit. Dit gaf  een kijk op de performance die ik niet had 
voorzien, maar die boeiend was. Er ontstond meteen een verstandhouding 
met het publiek. Twee jaar later heeft de Balsamine mij gevraagd om die 
performance over te doen, maar toen heeft het niet gewerkt, omdat ik haar 
wilde brengen vanuit het bewustzijn dat ze aan oorlogen deed denken. Ik was 
in de valstrik van de illustratie gelopen…
 Het heeft geen zin die dingen te herhalen. Ik moet de lichtvoetigheid van 
mijn intuïtie behouden en vertrouwen. Niet willen controleren… Soms voel 
je je niet zeker genoeg om je intuïtie te vertrouwen. Maar het is nodig. De 
broosheid van de intuïtie vraagt erom. 

- Je weet liever niet waarom je iets doet en waarom je het op een bepaalde manier wil 
doen?

Robin: Ja. Want als ik niet weet waarom ik iets doe, staat het publiek er 
meer voor open. Hoe minder ik controleer, hoe minder afstand tussen de 
performance en de toeschouwer. 

- Je creëert momenten die ontsnappen aan de controle. 

Robin: Het gaat erom de zaken te lossen. Het gaat net zo wanneer je iemand 
ontmoet. Ik hou niet van beleefdheidsformules. Ik wil mensen echt ontmoeten. 
Bij het voorbereiden of  uitvoeren van een performance heb ik de neiging te 
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denken: als ik het op die manier doe zal de performance helderder zijn, beter 
ontvangen worden, geslaagder zijn… Maar dat dient tot niks. Tegenwoordig 
kan ik een lossere band met de dingen aangaan. Ik slaag erin de band met het 
publiek niet langer te willen controleren. 

- Angstige mensen hebben de neiging anderen te willen controleren. Maar je zou ook 
kunnen zeggen dat het juist de behoefte aan controle is die hun bang maakt. Jij lijkt in 
je werk situaties te willen creëren die je niet onder controle hebt om zo bepaalde angsten 
te leren overwinnen, maar dan duiken er nieuwe angsten op en een nieuwe behoefte aan 
controle. 

Robin: Ja. Ik weet dat ik op ontploffende bommen zal stappen, maar ik weet 
niet of  alle springladingen wel zullen ontploffen en ik weet ook niet op welke 
manier. Ik ben bang dat ze niet allemaal zullen ontploffen. 

- Je bent bang dat het niet zal lukken?

Robin: Het beangstigende is niet het risico dat alles zal ontploffen, maar het 
risico dat er niets gebeurt. Het beangstigende is de mogelijkheid van een 
mislukking. ‘Zou het werken of  zou het niet werken?’ Ik vind het doen van 
performancees boeiend omwille van die onzekerheid. Op een dag werkte er 
niets. Het maakte de performance boeiender. 
 Het hoogtepunt wordt de dag dat ik recht voor mij uit zal kunnen lopen 
zonder verstoord te zijn door het feit dat er absoluut niets werkt. Dat wordt 
het sluitstuk, le bouquet final. 

- Durven bestaan zonder de behoefte mensen bang te maken?

Robin: Ik geniet ervan mensen angst aan te jagen. Als kind probeerde ik de 
jongens bang te maken. Ik word graag gevreesd. 

HET BUSKRUIT EN DE HULS

- Je stapt dus op ontploffende bommen. Hoe breng je ze tot ontploffing?

Robin: Ik stap op planken. Aan de onderkant zijn die voorzien van een veer 
en een elektrisch contact die een ontploffing op gang brengen. Ik weet wat ik 
ga doen, maar niet wat het gaat opleveren. Voor andere performances gebruik 
ik een aansteker. In dat geval kunnen er ook veel dingen mislopen. De lont 
kan onderbroken zijn, bijvoorbeeld. Dan heb je de weersomstandigheden en 
de broosheid van het vuurwerk. Meestal vinden mijn performances plaats in 
open lucht. Daarom ben ik elke keer bang dat het slecht weer zal zijn. 
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 Om mij te beschermen tegen de warmte als ik springstoffen laat ontploffen 
die aangebracht zijn op mijn lichaam, kleef  ik op mijn overall en mijn schoenen 
een soort van aluminium tape die ook wordt gebruikt om auto’s te repareren. 
Het is een persoonlijke techniek. Mijn overall is van katoen. Hij kan geen 
vuur vatten, maar er zitten wel gaten in waardoor er vonken tot bij mijn 
lichaam kunnen geraken. Verder draag ik een motorhelm en een bivakmuts 
voor brandweerlieden. De bivakmuts is belangrijk. Ze is gemaakt van katoen 
die in een brandwerend middel is gedrenkt. 
 Ik gebruik niet zoveel verschillende producten. Allereerst heb je de lonten: 
de trage lont, de explosieve lont en de rode lont. De rode lont kent iedereen uit 
de tekenfilms. Mijn voorkeur gaat uit naar de explosieve lont. Dat is zwarte lont 
in een plastic huls. Ik bouw er structuren van die ik rond mijn lichaam draag, 
een soort van explosieve wapenrusting. Bij elke kruising van twee hulzen span 
ik ze aan met een plastic spanriempje, dat ik met mijn tanden aantrek. Hoe 
meer ik trek, hoe meer ze geklemd raken en hoe harder ze ontploffen. Als ik 
ze heel erg opspan worden ze heel explosief. Zo’n ontploffing veroorzaakt 
schokken en het zwarte buskruit dat zich binnenin de huls bevindt vliegt alle 
kanten uit. De huls scheurt en schiet in brand. Het gaat heel snel. Het duurt 
nooit erg lang bij mij. En daarna is er rook. 

- Ruikt het lekker?

Robin: Ja. De geur blijft ook een tijdje rond je hangen. Ze hecht zich vast aan 
je kleren en je haar. Vaak blijft er ook een beetje poeder op mijn lippen zitten. 
Twee of  drie dagen lang proef  je een zwavelsmaak, een heel vreemde smaak. 
Het prikt. Ik heb dat graag. Je huid droogt ervan uit. De lippen zijn altijd het 
meest beschadigd. Omdat ik er voortdurend mee in mijn handen zit – ik knip, 
ik lik, ik trek aan – heb ik ook zwart buskruit op mijn nagels zitten. Je moet 
er alleen op letten dat je geen wondjes hebt. Het gaat vreten. 
 Ik koop mijn buskruit in Luik bij een oude vuurwerkmaker die zijn 
eigen kruit mengt. Hij is echt ongelooflijk. Hij woont in een huisje in een 
doodlopende straat. Het zit propvol met buskruit. Hij verkoopt het per kilo 
en verpakt het in kraftpapier. Er zijn verschillende mengelingen. Als hij wil 
weten wat er precies in een specifieke mengeling zit, dan proeft hij van het 
buskruit. ‘Daar heb ik een beetje meer grijs buskruit in gestopt,’ vertelt hij 
dan. Grijs buskruit is buskruit dat breekt.
 Ik leg graag een mooi, lang spoor van buskruit aan. Een spoor veroorzaakt 
een mooi, dof  geluid en brengt veel vuur en rook voort. Ik ben dol op vuur 
en rook. De laatste keer heb ik een spoor aangelegd van vijf  centimeter breed 
en honderddertig meter lang. Het spoor werd aan één kant aangestoken en ik 
wachtte het vuur op aan het andere uiteinde, op een 4 à 5 meter hoge steiger. 
Ik had niet voorzien dat het vuur groter zou worden naarmate het voortsnelde. 
Het gedroeg zich als een groeiende sneeuwbal. Ineens was ik de gevangene 
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van een enorme, rokende vuurbal die razendsnel op mij afstormde. Het ging 
heel vlug. In totaal duurde het niet langer dan dertig seconden. Ik kon niet 
ontsnappen zonder van de steiger te springen. Ofwel zou ik een been breken, 
ofwel zou ik verbranden. Ik moest onmiddellijk een keuze maken. Ik ben 
onbeweeglijk blijven staan. Het vuur is uitgegaan net voor het mij bereikte. 
 Soms wikkel ik buskruit in aluminiumfolie en maak ik bonbons. Ik 
breng ze tot ontsteking door op drukknoppen te stappen. Ze maken mooie, 
paddestoelvormige rookwolken die mijn lichaam omhullen. Het doet denken 
aan goochelaars die mensen of  dingen doen verdwijnen…
 Dan zijn er de donderslagen, kanonslagen of  knallers. Dat zijn bommen 
die heel hoog moeten geraken, omdat ze klinken als machtige donderslagen. 
Ze worden gebruikt om vuurwerk te ritmeren. De grond davert er van, 
zo krachtig zijn ze. Dat is ook de reden waarom ik er zo dol op ben. Ik 
verwijder de slaghoed, die dient om ze naar boven te brengen, en ik begraaf  
ze. Daardoor ontploft de aarde mee. Je krijgt er mooie kraters door. En de 
aarde gaat er echt van beven. 
 Dan zijn er de klappers, die vastgemaakt zijn aan snelle lonten en eruit 
zien als grote snoepjes. Ze zorgen voor heel snelle kettingexplosies. Je krijgt 
er mooie resultaten mee op een binnenhof, zoals bij Camille von Scholz. 

EEN VLIEGENDE STOEL

Robin: Onlangs heb ik in een veld een kartonnen stoel laten vliegen. Niet 
slecht. 

- Waarom een kartonnen stoel?

Robin: Ik had zin om een stoel te zien opstijgen van een veld, maar een 
houten stoel was te zwaar. Eigenlijk wilde ik gewoon kunnen zeggen: kijk, een 
vliegende stoel. Dus heb ik vals gespeeld. Soms heb ik zin om iets onmogelijks 
te zien en ben ik wel verplicht vals te spelen. Vals spelen leidt tot prettige 
resultaten. Soms voel ik mij een beetje schuldig, maar… Vuurwerk is ook 
nep. En als ik mezelf  in brand steek, brand ik niet echt. Zo is het ook met 
de helm. Als ik een explosieve lont die ik rond mijn helm heb gewikkeld laat 
ontploffen, dan maakt dat veel lawaai. De mensen zijn vaak bang dat ik doof  
zal worden, maar eigenlijk hoor ik er weinig van. Ik word beschermd door de 
helm en de bivakmuts. 

- Wanneer ben je begonnen met het spelen of  werken met springstoffen?

Robin: Toen ik klein was woonde ik op het platteland en vond ik het leuk 
bommetjes te laten ontploffen in koeienvlaaien. Dat vergt een niet gering 
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vakmanschap, want je moest vlaaien uitkiezen die vanbinnen nog zacht zijn, 
maar aan de buitenkant al een dunne, maar harde korst hebben. Je drukt het 
bommetje erin, maar steekt het pas aan op het laatste moment, wanneer de 
mensen die je wil bespatten heel dichtbij zijn gekomen. Ik was dol op dat 
soort grappen. 
 Toen ik in Brussel kwam studeren had ik altijd trekbommetjes en fonteintjes 
op zak. In La Cambre bond ik altijd trekbommetjes aan de deuren. Flauwe 
grappen, maar ze hebben altijd effect. Na mijn studies gaf  Jean Glibert, die 
mijn docent was geweest, mij de raad die bommetjes te gebruiken in mijn 
werk. 
 Kijk, ken je dat? (Ze toont mij een plastic kikker die een achterwaartse 
tuimeling maakt en weer mooi op zijn poten terechtkomt.) Dat werkt wel 
goed, vind je niet?

- Waren de bommetjes die je op zak had een manier om het platteland waar je vandaan 
kwam altijd in de buurt te hebben?

Robin: Neen, ik haatte het platteland. Mijn adolescentie was een 
verschrikking. 

- Een manier om je kindertijd levend houden dan?

Robin: Ja. In elk geval de vrijheid die ik heb gekend tijdens mijn kindertijd… 
Misschien hebben ze mij daarom ook aangeraden om in mijn werk met 
bommetjes te gaan werken. Het kon ongetwijfeld een vorm van lichtvoetigheid 
gebruiken. 

IETS DAT BROEIT

Mijn huidige werk is begonnen met kleine installaties. In 1996 heb ik bij 
Camille von Scholz kleine sculpturen getoond die ontploften. Een grote, 
Chinese wekker was verbonden met een batterij, de batterij was verbonden 
met een ontsteker en als de wekker afliep ontstond er een elektrisch contact 
dat het voorwerp tot ontploffing bracht. 

In de film Un singe en hivers zit een scène met een oude meneer die een winkel 
vol rommel heeft. Bij zijn voorraad bevindt zich een tiental kisten met 
materiaal voor een groot vuurwerk dat hij ooit wil afsteken. Op een nacht 
arriveren Gabin en Belmondo, stomdronken. Ze wekken de oude meneer 
en ze gaan het vuurwerk afsteken op het strand. Normaal gezien is zo’n 
vuurwerk bestemd voor een heel bijzondere, officiële gelegenheid, maar hier 
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wordt het gewoon afgestoken omdat ze er zin in hebben. Eigenlijk vind ik 
vuurwerk vervelend, maar als het een heel dorp wakker maakt en iedereen 
kriskras door elkaar loopt om te zien wat er gebeurt, dan wordt het mooi. Al 
die bommen die de lucht in geschoten worden interesseren mij niet. De kisten 
waar de pijlen uit vertrekken! Die zijn mooi! En de lonten. Of  de schok van 
de lancering. 
 Ik heb pas een werk afgemaakt waarvoor ik een papieren stad heb 
gebouwd. Ik heb die stad in brand gestoken en we hebben dat gefilmd. Het 
was de bedoeling gestalte te geven aan een catastrofe. We hebben eigenlijk 
een catastrofe gebouwd. Ik wilde spelen met mijn angst dat het huis waarin 
ik woon afbrandt en dat de hele stad mee in vlammen opgaat. In mijn vorige 
woning was ik voortdurend bang voor brand. Ik had een hele voorraad 
vuurwerk op zolder. Als het hier begint te branden, dacht ik, dan gaat de hele 
wijk in vlammen op. Hier trouwens ook. Hier ligt overal buskruit. Als hier 
iemand zou roken… Rook jij?

- Was de maquette gebaseerd op een bestaande stad?

Robin: Neen, het ging eerder om het idee dat ik had van een stad. Eerst heb ik 
huizen van verschillende afmetingen gebouwd, huizen zoals in Brussel, maar 
dan heb ik ingezien dat je torengebouwen nodig hebt om het beeld van een 
stad op te roepen. 

- Waar heb je de maquette in brand gestoken?

Robin: In mijn atelier. 

- Zonder publiek?

Robin: Ik wilde het eerst eens uitproberen, omdat ik niet wist wat het zou 
opleveren. 

- En wat heeft het opgeleverd?

Robin: Toen de stad af  was heeft een vriendin er een installatie met camera’s 
rond gebouwd en ineens zag de stad eruit als iets dat om aandacht vroeg, alsof  
er iets belangrijks ging gebeuren. Toen kwam ik op het idee de stad in één 
keer te laten afbranden. Ik heb op verschillende plaatsen een beetje vuurpasta 
aangebracht en alles tegelijk aangestoken. Maar in plaats van in één keer af  te 
branden, zoals ik had voorzien, is de stad heel langzaam beginnen smeulen. Ik 
moest voortdurend opnieuw brandstichten. Gelukkig, want zo heb ik de tijd 
gekregen om te kijken. Het was veel indrukwekkender dan ik had gedacht, 



 317

omdat er een steeds toenemende warmte- en rookontwikkeling was. Er kwam 
ook een petroleumgeur vrij. Onze ogen begonnen te prikken. Ineens besefte 
ik dat ik niet had geprobeerd de zaak onder controle te houden. Het was 
mooi. Het was alsof  ik mij in de buurt van een echte brand bevond. 
 Toen Tingely werd gevraagd waarom hij machines bouwde die zichzelf  
vernietigden, antwoordde hij: ‘Een huis dat gebouwd wordt interesseert geen 
kat. Maar als je een huis laat ontploffen, dan is iedereen graag van de partij.’ 
Mensen die naar een brand kijken zijn bang, maar tegelijk glimlachen ze. Ik 
zou dat graag eens doen. Een oud, verlaten huis vullen met springstof  en dan 
aansteken. Je zou geen vuurwerk meer zien, maar vonken, gaten in de houten 
vloeren en in de plafonds, ruiten die springen, hier en daar een nieuw vuur dat 
ontstaat op een andere verdieping… Zoals iets dat staat te pruttelen… Dat zou 
veel mooier zijn dan vuurwerk. Zoals het huis hier tegenover, bijvoorbeeld. 
Je zou het absoluut niet kunnen controleren en daardoor zou het heel mooi 
zijn. 

Montagne de Miel, 29 januari 2007
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UIT ELKAAR ZWIERENDE PAARDENMOLENS

ENKELE WOORDEN OVER DE BEELDENREEKS 
‘LE SALON DU PLAISIR’ VAN NADIA NAVEAU

Le salon du plaisir is de titel van een groep van 47 sculpturen die tot stand 
kwam in de zomer van 2007. 

Toen ik in 2006 in het boek De schouw van Gaudi enigszins schertsend en toch 
hoopvol een tekst schreef  die ik Naar een nieuwe decoratie heb genoemd, was ik 
blij in die tekst Nadia Naveaus getuigenis over het ontstaan van haar sculptuur 
Shirley’s Temple te kunnen opnemen. De tekst gaf  een aantal voorbeelden van 
de manier waarop louter visuele, formele of  tactiele strategieën kunnen leiden 
tot nieuwe texturen of  artistieke voorstellen die ons op een krachtige manier 
ontroeren of  aan het denken zetten en op die manier soms onze manier van 
kijken en zijn beïnvloeden.

‘Ik vind het belangrijk dat een beeldhouwwerk vervreemding oproept,’ vertelt 
Naveau in een interview dat deel uitmaakt van het boekje Shirley’s Temple, dat 
we samen hebben gemaakt. ‘Ik hou van beelden die mij aantrekken, maar 
waarbij ik op het eerste gezicht niet weet wat ik ermee moet aanvangen, wat 
de bedoeling ervan is. Een beeld moet een beetje vreemd zijn, een beetje maf. 
Een goed beeld proef  je, het heeft iets smakelijks, ik kan dat niet verwoorden, 
het is een mengsel dat werkt zonder dat je meteen kan lezen waar het zogezegd 
over gaat. Wat je zegt over Shirley’s Temple klopt wel. De logica van het beeld 
is puur esthetisch. Ik had zin om iets smakelijks, baroks en lelijks te maken. 
Ik wilde op een klassieke manier uitgaan van het idee in een park tentoon te 
stellen en ik dacht aan een soort van troon met bovenop een monument. Ik 
dacht onder andere aan de Neptunus van de Marnixplaats, die ik prachtig 
vind. De vlammen zijn voortgekomen uit het boetseren zelf.’

In mei van dit jaar bezorgde Nadia Naveau mij voor de Tumbleweed-
tentoonstelling een uit veelkleurig gelaagde plasticine geboetseerde sculptuur 
die een strijdlustige indiaan met verentooi voorstelde. Het was een prachtig 
werk, waarin de woestijnroos-structuur die in eerder werk al voorkwam, 
meer organisch geworden leek. Grappig namaakmarmer en een sculpturaal 
meesterschap dat vreugde uitstraalde.

Vorige week zag ik voor het eerst foto’s van Le salon du plaisir. Ik zat naast de 
kunstenares naar een computerscherm te kijken. ‘Ze is ontploft,’ dacht ik. We 
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zwegen een beetje terwijl we keken naar de één voor één opdoemende beelden. 
‘Ik ben ontploft,’ zei ze. ‘Ik heb een vrijheid ontdekt die mij onbelemmerde 
mogelijkheden biedt.’

De onmiddellijke inspiratiebronnen voor deze wonderlijke verzameling 
sculpturen waren de ontelbare beeldhouwwerken en decoratieve elementen die 
Nadia Naveau twee jaar geleden heeft gezien in Chinatown in San Francisco 
en foto’s van de befaamde negentiende-eeuwse Salons in Parijs. In Chinatown 
was ze getroffen door de grillige vormen van de werken, maar ook door de 
witte kleur; in de foto’s van de salons door de wemeling van de witte beelden 
op een zwarte achtergrond. Beide totaalbeelden heeft ze vermengd met de 
vormen die in haar vingers zitten en door elkaar geduwd, zoals Luc Deleu 
onvoorspelbare, maar onzichtbaar berekende volumes ontwerpt door twee 
verschillende volumes of  constructies door elkaar te duwen.

In deze 20 à 30 centimeter hoge sculpturen – die mij doen denken aan de 
zoutvaatjes en andere kleine werkstukken en modellen van Benvenuto Cellini, 
die nooit één groot blok marmer toegewezen kreeg – verrijzen de schetsmatig 
gemodelleerde figuren uit een zwierig afgewerkte klomp klei. Ze worden niet 
gevangen gehouden, zoals de slaven van Michelangelo, maar juist opgestuwd. 
Ze zijn verwant met de over elkaar liggende kannibalistische drenkelingen 
op het vlot van de Medusa, zoals weergegeven door Géricault. De toetsen 
herinneren ons aan de suggestieve schildertechnieken van Velásquez, Goya of  
Delacroix. We denken aan het ironische ‘Je hais le mouvement qui déplace les 
lignes’ uit het gedicht La Beauté van Baudelaire, die in het debat tussen Ingres 
en Delacroix (lijn of  kleur?) de zijde koos van Delacroix. Dit oude debat 
verliest natuurlijk een groot deel van zijn betekenis als je het niet hebt over 
schilderkunst, maar over beeldhouwen. Toch is het een bruikbare filter om naar 
het werk van Naveau te kijken. In Le salon du plaisir herken je een enthousiaste 
dronkenschap van de vorm, maar ook de contouren van Ingres en de klare 
lijn van Hergé. De werken van plasticine zijn heel kleurig, maar de kleur heeft 
geen modellerende functie. Vooral in de wit geglazuurde sculpturen zie je dat 
de vorm primeert. Licht en schaduw zorgen voor extra diepte en beweging, 
en lijken de taferelen tot leven te brengen. Samengevat zou je kunnen zeggen 
dat Naveau het kleurgebruik van Delacroix heeft omgezet in een manier van 
beeldhouwen, zoals Camille Claudel haar dat heeft voorgedaan.

Kromme koralen, cowboys op botsende of  sneuvelende paarden, trappers 
met geweren, paarden die over bizons struikelen, boomstronken en beren, 
een droomkasteel, Marge van The Simpsons die als een hedendaagse Nefertiti 
uit een wonderlijk gedrapeerde plooirok of  bloem verrijst, gehelmde soldaten 
uit de eerste wereldoorlog: allen ontmoeten ze elkaar in sculpturen die in alle 
richtingen bewegen, uitlopers hebben, van vorm veranderen.
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‘Het omhelzende paartje is afkomstig van Bernini,’ vertelt Naveau. ‘Ik heb ze 
wel allebei een hertengewei en een dikke, bolle bril gegeven om ze een beetje 
van mezelf  te maken. Het symmetrische beeld is gebaseerd op een spuwer 
van de Notre-Dame in Parijs. Ik heb hem verdubbeld en met zijn rug tegen 
zichzelf  geplaatst. Het droomkasteel is gebaseerd op de tekening die ik voor 
het titelblad van ons vorige boek heb gemaakt.’

Ik beschouw het als een voorrecht getuige te zijn geweest van de geboorte van 
deze vrije sculpturen. We weten dat het Naveaus droom is ooit een grote paté 
te kunnen maken zoals de stapelsculptuur op de Antwerpse Marnixplaats. 
Geef  die dame een groot plein en heel veel klei, brons en marmer zou ik 
zeggen. Laat haar niet tevergeefs wachten zoals Cellini. Een nieuw zuil van 
Trajanus, met taferelen die er aan alle kanten uitwieren als een uit elkaar 
slingerende paardenmolen!

Nu ik bovenstaande regels geschreven heb, kan ik mij misschien ook een paar 
minuten buigen over wat ik werkelijk denk en voel als ik naar deze werken 
kijk. Ze stemmen mij tot vreugde, maar waarom? In een vorige tekst over het 
werk van Nadia Naveau merkte ik op dat haar sculpturen iets koboldachtigs 
en donkers hadden in hun vorm. Ik vermoedde dat dit te wijten was aan het 
feit dat ze allemaal geboetseerd waren, zelfs de grote sculpturen. Ook trof  
het mij dat de sculpturen vaak voorzien waren van een poreuze huid, alsof  
het donkere dat uit de vormen sprak getemperd moest worden door een 
beschermend, maar tegelijk broos vlies. Wat mij toen vooral opviel was het 
breekbare, vandaag ben ik getroffen door de levenslust.

Elke sculptuur van Le salon du plaisir werd op één dag tijd geboetseerd. Hun 
kracht spruit onder andere voort uit het evenwicht tussen de schijnbaar 
ruwe toetsen, een anatomische benadering en de kleine, scherpe details. De 
toegevoegde glazuurlaag, die pas haar uiteindelijke vorm krijgt in de oven, 
neemt bepaalde details weg en versterkt andere bewegingen. Het heeft iets 
sensueels, dat druipen. Het versterkt het vloeiende van de bewegingen. Het 
versterkt de spelingen van licht en schaduw, die de morfologie van de beelden 
verrijken en vaak versterken. De hele kunst bestaat erin het glazuur niet te 
dun te maken, zodat de hoekige, kleien randen er niet doorschemeren, en niet 
te dik, opdat er niet teveel details verloren zouden gaan.

Zoveel vormbeheersing ontroert mij. Het is alsof  diepere werelden in mij 
aangesproken worden met een woordenloos lied. De fysieke handelingen 
van de kunstenaar, de snel grijpende, duwende, knedende, nijpende, rollende 
vingers, laten zich aflezen uit de bewegingen van de sculptuur. Dat de 
sculpturen er vanuit alle richtingen gewaagd en geslaagd uitzien, laat ons de 
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aanwezigheid van een fenomenaal oog voelen. De figuren willen in elkaar 
doordringen. Ze bedreigen elkaar, overlappen elkaar, springen over elkaar, 
doorsteken elkaar en omhelzen elkaar. Het zijn wilde copulaties die eeuwig 
zullen duren, de benen, armen, poten, hoofden, koppen, staarten, muilen, 
geweren, lansen en boomstammetjes groeien uit de aarde en graaien in de 
lucht, maar bovenal duwen ze zich door elkaar, tegen elkaar en over elkaar als 
een gestolde, maar altijd hete wemeling.

Mmm. Heb ik nu eindelijk iets zinvols gezegd hierover? Waarom ben ik 
ontroerd, vroeg ik mij af. En hoe gaat dat in zijn werk? In mijn hoofd en in mijn 
lichaam, denk ik, roept zo’n geslaagde wemeling het beeld op van de eeuwige 
warreling rondom mij, die mijn brein slechts met moeite vereenvoudigen 
kan tot leefbare, voorspelbare beelden. En ik voel dat in deze warreling en 
al haar gruwelijke, kille zaken alleen vormen van bezielde of  liefhebbende 
aanwezigheid en aandacht de nodige warmte en stevigheid brengen die de 
leegte vullen kunnen tussen al dat rondwaaiende stof.

Montagne de Miel, 4 september 2007
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ALLES OVER ANGIE
 

EEN GESPEK MET STEFAN DREHER

‘Angie’ is een choreografie over libido, verleiding en hergeboorte. De voorstelling gaat over 
flauwvallen, vallen, zwemmen, blaffen, schoonmaken, haarballen ophoesten, duimzuigen, 
touwtrekken, je evenwicht verliezen, leren lopen, vliegen in je ogen krijgen, een gebroken hart 
hebben omdat je helemaal alleen bent, vrouwen die mannen dragen, vrouwen die mannen 
slaan, oud worden, vergeten, zwaar geschapen zijn, verliezen, mannen opeten, de liefde 
bedrijven, een kind baren, kakelen, buitenaardse wezens, drollen en slangen. 
 De choreografie wordt een ‘instantkomedie in wisselende afleveringen’ genoemd omdat 
ze vertrekt van een verzameling precies beschreven, veelal komische thema’s en bewegingen, 
die worden vervlochten met een onafgebroken reeks improvisaties. Die worden op hun 
beurt weerspiegeld en gecommentarieerd door de dansers. Elke aflevering is verschillend 
en autonoom, maar verwijst naar voorafgaande en latere verwikkelingen. De eerste vier 
afleveringen kwamen tot stand in opdracht van de Hallen van Schaarbeek, waar ze in 
januari en februari van dit jaar werden opgevoerd. 
 Stefan Dreher (1966) studeerde aan de Folkwang Hochschule für Musik, Theater und 
Tanz in Essen (Duitsland), die onder leiding stond van Pina Bausch. Tien jaar lang was 
hij assistent en danser in het gezelschap van de Franse choreograaf  Pierre Droulers. Na 
een eerste, overtuigende solo (‘Gehen’, 1997) startte een ontwikkeling die vorig jaar leidde 
tot Station to Station en dit jaar tot ‘Loving Lucy’ (onlangs opgevoerd in het Kaaitheater) 
en ‘Angie’. 

Stefan Dreher: Als mensen genoeg hadden aan zichzelf, zouden ze waarschijnlijk 
niet meer bewegen. Ik toch niet. Daarom denk ik dat mijn dansen voortkomt 
uit een tekort. We proberen volledig te worden, we proberen iemand buiten 
ons te verleiden. Dansen gaat over zichtbaar worden, werkelijk dáár zijn voor 
iemand anders. Het heeft ook iets te maken met jezelf  opnieuw uitvinden en 
trachten elk opeenvolgend ogenblik opnieuw daar te zijn. Het gaat over het 
opvolgen van schema’s, maar ook over het verstoren ervan. Daarom heb ik 
het gevoel dat deze choreografie over een soort van permanente hergeboorte 
gaat. 

- We proberen onszelf  te vervolmaken door anderen na te volgen, maar het uiteindelijke 
doel is ons te onderscheiden?

Dreher: Station to Station, mijn vorige choreografie, ging over leren. Iemand 
maakte een beweging en de andere dansers en acteurs probeerden die beweging 
te imiteren. Hoe preciezer hun imitaties, hoe zichtbaarder de lichamelijke 
mogelijkheden en beperkingen van elke danser werden. Sommige bewegingen 



324

waren zo moeilijk dat bijna niemand ze precies kon imiteren. Ik vond dat 
niet erg, omdat een zogenaamd mislukte beweging vaak mooier is dan een 
gelukte. Het boeiendste aan het theater is de mislukking. Op de scène hoef  
je geen held of  genie te zijn. Op de scène is de verliezer de winnaar. Dat is 
zeker zo voor komieken en clowns, maar ook voor dansers. De onvolmaakte 
beweging is boeiender dan de bekende, voorspelbare beweging. 

- Tegenover de dansers, tijdens de repetities, gebruikte je het beeld van stuntelende, baltsende 
vogels. 

Dreher: Ja, ik heb eens een documentaire gezien over het baltsgedrag van 
sommige vogels en ik was er echt door getroffen. Ik vond de bewegingen 
van die vogels heel mooi. Vogels baltsen om partners te lokken. Het eerste 
wat mij trof  was dat ze leken te weten dat ze bekeken werden. Zonder 
toeschouwer zou hun baltsgedrag zinloos zijn. Ik was ook getroffen door 
hun onhandigheid. Die vogels struikelen en vallen voortdurend. Ze nemen 
zichzelf  ook heel ernstig, waardoor hun gedrag komisch wordt. 
 Voor mij is elke dans een vorm van baltsgedrag. In de hedendaagse dans 
zie je dat in de humoristische en gevoelige manier waarop het lichaam wordt 
benaderd, maar ook in de relatie tussen de dansers en het publiek. Een 
choreografie zou een soort van balts moeten zijn ten opzichte van het publiek. 
Als mijn dochtertje Fanny danst, heeft ze geen enkel idee van de bewegingen 
die ze uitvoert, maar ze weet wel heel goed dat er naar haar gekeken wordt. 
Eerst gaat ze na of  er iemand kijkt en dan begint ze te dansen. Ze flirt met 
haar papa door met haar heupen te wiegelen. Maar omdat ze niet echt beseft 
wat ze doet, is ze heel grappig. 

- Je choreografieën en improvisaties zijn zowel grappig als ontroerend. 

Dreher: Dank je. 

- Eigenlijk ben je bezig met een soort van vrolijke mechanica van de beweging, de lach en 
de emotie. 

Dreher: In de echte wereld lijkt er voor alles een reden te zijn. Ik zou 
hetzelfde gevoel willen oproepen op een podium. Maar tegelijk weet ik dat 
het belachelijk is. Net zoals de vogels. 

- Misschien voel je je aangetrokken tot de geschriften van Jung omdat ze een soortgelijke 
dubbelzinnigheid hebben?

Dreher: Ik denk van wel. Ik vind dat hij prachtig schrijft. Tegelijk poëtisch en 
systematisch. Je gelooft alles wat hij schrijft. Bijvoorbeeld wanneer hij schrijft 
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dat de ontdekking van het vuur een ongelukje was dat niets te maken had 
met de wens vuur te maken. Volgens hem vond iemand een ritueel uit dat 
bestond in het over elkaar wrijven van hout. De bedoeling van het ritueel was 
een afstand te creëren tussen een jonge man en zijn familie. De overeenkomst 
tussen het wrijven van de houten stokjes en bepaalde seksuele bewegingen 
bezorgde het ritueel zijn kracht. Aldus Jung. Zijn voorbeelden zijn heel 
grappig. Zo is er een beschrijving van een stam waarvan alle jonge mannen 
’s nachts opstonden om in een cirkel te lopen en hun speren in de grond te 
rammen. Terwijl ze hun seksuele energie aan het sublimeren waren, vonden 
ze per ongeluk de landbouw uit. 
 Volgens Jung zijn onze creatieve drang en ons libido – die voor hem 
identiek zijn – ontstaan uit de splitsing van een oorspronkelijk, tweeslachtig 
wezen. Volgens hem kunnen we alleen waarlijk iets creëren als we een kind 
maken. Alle andere, schijnbaar creatieve handelingen zijn sublimaties of, in 
het ergste geval, onderdrukkingen van ons creatief  vermogen. Een sublimatie 
is een geslaagde manier om om te gaan met ons creatief  vermogen (met het 
feit dat we ‘maar’ man of  vrouw zijn: de hunkerende, door tekorten gedreven 
helft van een gesplitst oerwezen dat zichzelf  genoeg was), bijvoorbeeld 
wanneer we voor onze kinderen zorgen. 
 Mensen die hun libido niet kunnen beheersen, beginnen vreemde dingen 
te doen. Ze gaan bijvoorbeeld dwangmatig schoonmaken. Het grappige aan 
schoonmaken is dat de repetitieve handelingen die eraan te pas komen, snel 
op seksuele bewegingen gaan lijken. Er wordt veel gewreven. Hoe meer je 
je libido onderdrukt, hoe zichtbaarder het lijkt te worden. Schoonmaken is 
een ontkenning van seks en tezelfdertijd zit het vol seks… Je kan je eigen 
lichaam schoonmaken, maar je kan ook een hele kamer schoonmaken, alle 
vieze hoekjes en kantjes. 
 Iemand die aan het schoonmaken is, voert bovendien een soort van 
dans uit. Je neemt de meest eigenaardige houdingen aan, voorovergebogen, 
liggend op je rug of  je buik… Het is altijd een mooie choreografie, vol 
energie, vreugdevolle herhaling en onvermijdelijke verscheidenheid. Vooruit 
en achteruit, op en neer, in en uit… Ik had zin om een choreografie te maken 
met dat soort bewegingen. 

- Je hebt Jungs beelden gebruikt als een uitgangspunt voor je choreografie?

Dreher: Ik vroeg mij af  of  ik ze kon gebruiken om het balts-element in mijn 
werk zichtbaarder te maken. Ze hoeven niet absoluut waar te zijn, het zijn 
gewoon dingen die ik uitprobeer. 

- In die zin is er een overeenkomst met het algemene karakter van je werk. Je bent op 
zoek naar een manier om op een zinvolle manier bewegingen te gebruiken die niet echt 
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dansbewegingen zijn. Je wil ook niet dat de dansers iets ‘uitdrukken’. Het lijkt alsof  elke 
beweging een goede beweging kan zijn. 

Dreher: Ik hou ervan naar mensen te kijken en hun bewegingen te kadreren. 
Een gekadreerde beweging is altijd mooi. Ik zou graag een zelfde schoonheid 
oproepen op de scène. Zonder schoonheid, zonder een ontroerde toeschouwer 
is de beweging zinloos. 

- Vaak vertrek je van een alledaags gebaar, maar neem je het praktische nut of  de betekenis 
ervan weg, zodat er een naakte beweging overblijft. 

Dreher: Ik hou niet zo van zogenaamd volmaakte dansbewegingen, omdat ze 
choreografieën onecht maken. Ik ben op zoek naar een echte aanwezigheid 
op de scène. Ik zou willen dat wij, de dansers, onszelf  elk ogenblik opnieuw 
konden uitvinden. Elk ogenblik kan een soort van hergeboorte zijn. We 
moeten bewegingen kunnen maken zonder uit te gaan van vooropgezette 
ideeën. Iemand start een beweging en de anderen beslissen hoe ze op die 
beweging reageren. We proberen echt aanwezig te zijn. We voeren geen 
gepland bewegingspatroon uit, we bevinden ons hier en nu en we reageren 
onmiddellijk. Ons brein werkt natuurlijk wel, we nemen constant beslissingen 
en we maken plannen, maar we blijven niet trouw aan onze plannen. Zodra 
we iets automatisch beginnen te doen, veranderen we het patroon. De 
overgangen moeten zo snel mogelijk zijn. 

- Voor de toeschouwer lijkt het alsof  de dansers vergeetachtig zijn. 

Dreher: Ja, het lijkt alsof  we voortdurend vergeten waar we mee bezig zijn. 
Maar tegelijk houden we in de gaten waar de anderen mee bezig zijn, om te 
zien wie we zullen volgen en op welke manier, hoe we nieuwe patronen in 
de ruimte kunnen spinnen. Het resultaat is een soort van pulseren, waarbij 
onafgebroken nieuwe groepjes ontstaan en vergaan. Je krijgt golvende 
bewegingen. Geometrische figuren. Alles lijkt uit elkaar te vallen en ineens 
ontstaat er iets nieuws. De groep wordt als een levend wezen. Alles beweegt 
zo: door verdeling en samentrekking, uitzetting en inkrimping. 

- Je gebruikt vaak het beeld van een vlucht trekvogels. 

Dreher: Ja. Ze kijken niet naar elkaar, maar ze voelen elkaars aanwezigheid. 
Plots zwenkt een van de vogels opzij om een nieuwe plaats in te nemen. Een 
miniem en snel verschuivend accent dat de vorm van de hele vlucht lijkt te 
verbeteren. 
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- Bij de aanvang van elke aflevering van Angie krijgt elke danser een handvol kaartjes. 

Dreher: Ja. Op elke kaart staat de naam van een situatie, een geluid, een 
gebaar of  een beweging zoals flauwvallen, vallen, zwemmen, lachen, kakelen, 
enzovoort. 

- En in het begin van elke aflevering worden de kaarten geschud en uitgedeeld. 

Dreher: Elke aflevering is anders. Eigenlijk probeer ik het patroon van de 
kopie en de herhaling te vervangen door de vrije toepassing van een aantal 
precies omschreven regels. 

- De tweede aflevering deed mij denken aan Stephen Leacocks vergelijking van een paard 
en een fiets, die mij ooit werd voorgelezen door Walter Swennen. 

Dreher: Vertel. 

- Leacock merkt op dat de pedalen van een paard geen comfortabele, ronddraaiende 
pedaalbeweging mogelijk maken, maar hij voegt eraan toe dat freewheelen op een paard een 
buitengewone ervaring is. 

Dreher: (lacht) Het beeld van iemand die freewheelt op een paard bevalt mij 
wel, omdat het de verplaatsing van een beweging (of  van het idee van een 
beweging) impliceert. We beschikken maar over een beperkt aantal mogelijke 
bewegingen. In dat opzicht is het nogal komisch dat de meeste hedendaagse 
dansers en choreografen voortdurend op zoek zijn naar nieuwe bewegingen. 
Tezelfdertijd beschikken we over een boeiende verzameling alledaagse 
bewegingen die vrijwel nooit op de scène gebruikt worden, je tanden poetsen 
bijvoorbeeld, terwijl we die bewegingen gewoon op de scène moeten brengen 
om ze boeiend te maken. 
 Aan de andere kant heeft het natuurlijk geen zin de beweging van het 
poetsen van je tanden louter over te brengen naar de abstracte ruimte van een 
scène. Je moet de bewegingen ook gebruiken om iets nieuws op te bouwen. 

- Eigenlijk lok je de dansers in het huidige moment door ze uit te nodigen op de improvisaties 
van hun collega’s te reageren. 

Dreher: Ideaal gesproken zouden de dansers moeten kunnen bewegen zonder 
vooropgezet idee, zonder idee tout court, om tot een verzameling bewegingen 
te komen die niet beperkt is door gedachten over dans, representatie of  
betekenis. We zouden niet mogen weten dat we aan het freewheelen zijn op een 
paard of  wat dit zou kunnen betekenen… Het volstaat dat de toeschouwers 
het zien of  voelen.
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- Vorige week vertelde je mij dat je een prachtige middag had doorgebracht door geblinddoekt 
te dansen. Waarin school het plezier?

Dreher: Terwijl ik geblinddoekt aan het dansen was, voelde ik mij verlost van 
elke blik. Ik voelde mij niet langer beoordeeld, door mannen noch vrouwen. 
Mijn stem werd lager. Het voelde aan als louter energie en beweging… En 
bovendien had ik de indruk dat het erg grappig was om naar te kijken. 

- Je vertelde mij ook dat je droomde van een choreografie die meer en meer uit elkaar zou 
vallen. 

Dreher: Ja, dat zou prachtig zijn. Zoals een vlucht trekvogels. Of  een wolk. 

Montagne de Miel, 25 februari 2005
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0090
STIJN STREUVELS IN TURKIJE

Deze zomer heeft de minister van cultuur besloten twee positieve adviezen van adviescommissies 
naast zich neer te leggen en de subsidie voor 0090 niet te verhogen van 100.000 naar 
180.000 Euro. Dit is geen uitzonderlijke gebeurtenis en het is allicht een hopeloze zaak 
ertegen te protesteren. Toch zou ik er graag een paar woorden over zeggen. Wat is 0090? 
Waarvoor worden ze gesubsidieerd? En waarom zouden deze subsidies bijna moeten 
verdubbelen? Waarom vinden de commissies dat deze subsidies verhoogd moeten worden en 
waarom vindt de minister van niet?

0090 is de vrucht van een ontmoeting tussen de Stad Antwerpen en de 
theatermaker Mesut Arslan en zijn medestanders Murat Can en Aliye Kurumlu. 
Toen het cultuurcentrum van Berchem enkele jaren geleden een festival wilde 
organiseren voor de Turkse gemeenschap in Antwerpen, naar analogie met 
het Moussem-festival dat gewijd is aan de Marokkaanse cultuur, kreeg het van 
de Turkse gemeenschap twee verschillende reacties. Sommigen opteerden 
voor een folkloristisch gebeuren met aandacht voor de geschiedenis en de 
traditie van het Turkse volk. Anderen kozen voor een kunstenmanifestatie 
met experimentele kunstenaars die aansluiting zoeken bij het internationale 
discours over hedendaagse kunst. Na heftige discussies werd beslist beide 
initiatieven te steunen. Uit de tweede optie ontstond het festival 0090. Met 
het geld dat 0090 toen van de stad Antwerpen kreeg, werd in oktober 2004 de 
eerste versie van het festival gepresenteerd. Twee jaar later werd het initiatief  
erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. In 2006 en 2007 
volgden de tweede en de derde editie van het festival. De laatste editie trok 
4.000 toeschouwers. Ter vergelijking: het befaamde KunstenFestivaldesArts 
trekt er 10.000.
 Ik heb verschillende voorstellingen van de eerste en de tweede editie gezien. 
In de herfst van 2004 schreef  ik hierover: ‘Gisteravond zag ik de Turkse zang- 
en theatervoorstelling Ashura die bedacht en geregisseerd werd door Mustafa 
Avkiran. In die voorstelling horen we eeuwenoude, door minderheden in 
Turkije gezongen liederen in het Hebreeuws, Armeens, Arabisch, Turks, 
Grieks, Koptisch, Koerdisch, Sefardisch, Syrisch, Zaza, Pontus en Laz. Het 
leek wel ontwikkelingshulp aan een oud, versleten en onverwarmbaar land 
(België dus) waar de mensen niet meer kunnen zingen en dansen. In een 
bijgaand geschrift las ik dat er in het begin van de 20ste eeuw in Turkije 
ook nog Albanees, Perzisch en Circassisch werd gesproken en ik dacht met 
weemoed aan de blondgelokte, christelijk-circassische geliefde van Leo 
Africanus over wie misschien geen getoonzette liefdesklacht is overgebleven. 
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De voorstelling deed mij denken aan Bob Dylan, die in het begin van de jaren 
zestig, geïnspireerd door Pirate Jenny van Bertolt Brecht, een eigen, onvast 
brouwsel van traditionals, folk, bluegrass, country, talking blues, gospel, 
hillbilly en rock ‘n’ roll kruiste met een nieuwe, barokke vorm van uit 19de 
eeuwse krantenartikels getankte songteksten, die hij zong als een neuzelende 
Marlon Brando.’
 De grondgedachte van 0090 is het besef  dat een nationaal of  internationaal 
verbreide ‘cultuur’ altijd voortkomt uit het werk van enkelingen, die 
de mogelijkheden van nieuwe gevoelens, gedachten, vormen, texturen, 
technieken of  technologieën voor het eerst zichtbaar of  voelbaar hebben 
gemaakt. Vaak krijgen deze nieuwe vormen gestalte in de handen van 
migrantenkinderen zoals Bob Dylan, Andy Warhol of  Serge Gainsbourg. 
Net zoals joden, homoseksuelen, vrouwen of  andere genegeerde, vertrapte 
of  verschillend opgevoede leden van de gemeenschap bekijken ze de wereld 
vanuit een verschoven standpunt, zodat ze haar scherper waarnemen (minder 
versluierd door gewoonte en traditie). Deze nieuwe mogelijkheden worden 
gemeengoed en verworden zo langzaam tot verstarde vormen.
 De formule van 0090 komt hierop neer dat hedendaagse kunstenaars 
die wonen in de staat Turkije een kans krijgen hun voorstellingen hier te 
tonen. Er worden echter ook coproducties opgezet en creatiemogelijkheden 
aangeboden. De voorstellingen gaan gepaard met debatten. Kunstenaars 
worden aan elkaar voorgesteld. De voordelen van een festival (bestaande 
producties vinden een verspreiding in het buitenland en worden daar 
onverhoopt bereikbaar) worden gekoppeld aan die van een kunstencentrum 
(creatieopdrachten, coproducties, residenties). Zo heeft ook 0032 vorm 
gekregen: een kunstenfestival dat door 0090 wordt georganiseerd in Turkije, 
zodat de mensen daar kunnen kennismaken met hedendaagse kunstenaars uit 
het westen. Dit jaar is het onder andere de beurt aan Meg Stuart, wiens werk 
een week lang getoond en besproken wordt in Istanboel. De gemiddelde 
leeftijd in Turkije is 26. Buiten het officiële circuit bestaat er maar één niet 
gesubsidieerd theater (dat is voortgekomen uit Ashura), maar heel veel mensen 
zijn bezig met hedendaagse kunst en theater. ‘Momenteel wordt bijvoorbeeld 
veel theater gemaakt met objecten,’ vertelt Mesut Arslan, ‘maar ze kennen 
de voorgeschiedenis van het theater niet en kunnen die objecten niet echt 
gebruiken. Door hen in contact te brengen met Meg Stuart kunnen we tonen 
hoe objecten werkelijk een functie kunnen krijgen op de scène.’
 Tot slot stelde 0090 voor een festival te organiseren in Bulgarije, waar elk 
jaar twee miljoen mensen met de Turkse nationaliteit minstens twee keer per 
jaar voorbijrijden zonder dat ze het land kennen, ook al maakte het vroeger 
deel uit van het Ottomaanse rijk.
 De Vlaamse dans is voortgekomen uit het feit dat Anne Teresa De 
Keersmaeker gestudeerd heeft in New York.
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Het grootste verwijt dat 0090 wordt gemaakt – en hierin schuilt vreemd 
genoeg de mogelijke motivatie voor de weigering van de minister – is dat zij 
weerstand bieden aan de steeds toenemende druk om duidelijk herkenbare 
‘Turkse’ kunst te tonen. Tientallen keren hebben de mensen van 0090 in 
interviews, debatten, dossiers en adviesraden proberen uit te leggen dat er niet 
zoiets bestaat als ‘Turkse’ kunst of  een ‘Turkse’ identiteit, maar deze gedachte 
schijnt even moeilijk te begrijpen te zijn als de evolutieleer. Samengevat komt 
het hierop neer dat in Turkije 47 bevolkingsgroepen met een verschillende 
culturele achtergrond wonen. Je zou het land kunnen vergelijken met de 
Verenigde Staten, dat ontstaan is door een soortgelijke instroom van mensen 
die hun eigen culturele achtergrond (gedeeltelijk) hebben bewaard. (Of  met 
Groot-Brittannië, omdat de instroom vooral te wijten is aan een imperialistisch 
verleden.) Waarin bestaat de Amerikaanse of  Britse identiteit? Allicht in de 
manier waarop wordt omgegaan met deze verscheidenheid. 
 Waarin bestaat de Vlaamse identiteit? Hoe Vlaams is Stijn Streuvels? Dat 
zou ik u willen vragen. Ik heb net vier romans van zijn hand gelezen. Prachtig! 
Huiveringwekkend. Maar daar is niks specifieks Vlaams aan, tenzij de gebruikte 
taal (die bovendien verrijkt werd met talloze neologismen). De gebruiken die 
beschreven worden kunnen net zogoed de gebruiken zijn van Vuurlanders 
of  van Chinese rijsttelers. De beschreven gedachten en gevoelens zijn die van 
van bosjesmannen of  van aboriginals. We komen de onverroerbare natuur 
van Mahatma Ghandi tegen of  die van de Dalai Lama of  die van Sophokles. 
Een natuur die haar gang gaat en waait waar zij wil. Streuvels is geen Vlaams 
schrijver, maar een schrijver die toevallig de Vlaamse taal gebruikt (die hij 
bovendien verrijkte met ontelbare neologismen). Hetzelfde geldt voor Nicolai 
Gogol, van wie lang gedacht werd dat hij een fenomenaal schilder was van de 
Russische ziel. Ooit heb ik in Dode zielen alle passages opgezocht waarin het 
authentieke Rusland zogezegd geëvoceerd wordt. Ik zou er hier graag enkele 
citeren: 

Over de Russische ziel:
Zo is de Rus nu eenmaal: een sterke hartstocht om kennis te maken met ieder die 
ook maar één rang hoger is, en een graaf  of  vorst die hij op straat kan groeten, 
vindt hij belangrijker dan allerlei intieme vrienden. 

Over Russische architectuur: 
De herberg was een soort Russische boerenhut, alleen wat groter. 

Over Russische eetgewoonten:
En ze dronken zoals dat hoort een glaasje vodka waarbij ze een hapje aten zoals 
men in alle steden en dorpen van het wijde Rusland daarbij een hapje eet, dat wil 
zeggen allerlei hartigheden en andere eetlust opwekkende heerlijkheden. 

Over de uitzonderlijke bekwaamheid van Russen bijnamen te verzinnen:
En hoe raak is alles wat uit het hart van Rusland komt, waar geen Duitse of  Finse 
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of  welke andere stam ook is te vinden, maar waar alles eigen kweek is, waar die 
levendige en lenige geest bloeit van de Rus, die niet op zijn mondje is gevallen, die 
zijn woorden niet hoeft uit te broeden als een ei, maar die ze je meteen naar het 
hoofd gooit, als een eeuwigdurend paspoort... 

Over de Russische ziel:
Wij zijn dan ook volstrekt ongeschikt voor het vergaderwezen. 

Over de Russische zeden en gebruiken:
Als het kalf  verdronken is dempt de Rus de put. 

Over het Russische krabben op het hoofd:
Wat had dit krabben te betekenen? God mag het weten, je komt er nooit achter. 
Wanneer iemand zich op zijn hoofd krabt kan dat bij het Russische volk van alles 
betekenen. 

Over de Russische vindingrijkheid:
De echte Russische vindingrijkheid.

Hoe kan van 0090 verwacht worden dat het de behoefte aan culturele 
diversiteit invult door de Turkse werkelijkheid en traditie op een karikaturale 
manier voor te stellen en te ontkennen dat cultuur wordt voortgebracht door 
individuen en niet door staten? We kunnen niet anders dan terugdenken aan 
Witold Gombrowicz, die decennialang werd verweten niet ‘Pools’ genoeg te 
schrijven en die daar ontelbare keren op heeft geantwoord dat hij een Pool 
was en dat daardoor alles wat hij deed of  maakte ‘Pools’ zou zijn. Zonder 
afzonderlijke mensen, die warrig zijn zoals u en ik, maar toch altijd gebonden 
aan hun opvoeding, bestaat er geen ‘cultuur’. En daarom kan elke ‘cultuur’ 
oneindig verscheiden zijn. Uiteindelijk zal alleen het versterken van dit soort 
verscheidenheid een antwoord kunnen geven op de onwerkbare tegenstelling 
tussen integratie en integrisme.
 Tot nog toe hebben de organisatoren van 0090 onbezoldigd gewerkt. Dat 
is een fijn staaltje van toewijding, vooral in een gemeenschap waar het grootste 
deel van de subsidies voor plastische kunst wordt toegewezen aan zichzelf  in 
stand houdende kunstencentra, zodat uiteindelijk slechts een fractie van het 
geld bij de kunstenaars belandt, deels onbruikbaar geworden door absurde 
voorwaarden en door de gebondenheid aan een plek of  organisatie. Met 
0090 zijn mensen aan het werk die denken vanuit dringende behoeften van 
onze samenleving, de werkelijke behoeften van kunstenaars én de behoeften 
van het publiek. Hun analyse van deze behoeften lijkt mij juist te zijn. Hun 
werkmethode is adequaat. Ze zouden zo goed mogelijk gesteund moeten 
worden.

Montagne de Miel, 23 augustus 2007
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DE DROOM VAN BERGOTTE

ENKELE WOORDEN OVER HET WERK VAN PAUL HENDRIKSE

Dit jaar was er in België werk van Paul Hendrikse te zien in Factor 44, Lokaal01, 
Nicc Freespace en het Herman Teirlinckhuis in Beersel. In een krantenartikel over die 
laatste tentoonstelling heeft Luk Lambrecht het over ‘het schitterende, seizoensgebonden 
werk ‘Appelschraag’ van de onbekende Paul Hendrikse’. Wie is Paul Hendrikse? Hoe 
komt het dat een kunstenaar die zo’n voldragen werk maakt nog onbekend is? 
 De verklaring schuilt hierin dat Hendrikse afkomstig is uit Nederland. Enkele jaren 
geleden verhuisde hij naar Antwerpen, van waaruit hij de hedendaagse, Belgische kunst 
op de voet volgt. Ik ken niet veel mensen die beter op de hoogte zijn dan Hendrikse. Zo 
was hij de eerste die mij over Vaast Colson sprak, wiens werk ik wel al had opgemerkt, 
maar nog niet met een naam, een gezicht of  een oeuvre had verbonden. Hendrikse is een 
echt diplomaat, in de nobele zin van het woord: iemand die door zijn verplaatsingen en 
contacten bruggen slaat tussen verschillende gemeenschappen. Nadat hij mij aan het werk 
zag tijdens een lezing over het werk van Michel François (in het kader van de door Paul 
Ilegems georganiseerde Ponderabilia-lezingen aan de Antwerpse academie), nodigde hij mij 
uit de bezigheden van Kunststichting Artis in Den Bosch een jaar lang op te volgen. 
 Hendrikse maakt daar deel uit van een groep kunstenaars die op verzoek van het 
bestuur van Artis de dagelijkse leiding van de Stichting op zich heeft genomen. Mijn 
ontmoetingen met deze mensen waren wonderlijk. Ik maakte voor het eerst kennis met jonge 
kunstenaars die naar elkaar luisterden en hun kunstenaarsschap niet meenden te moeten 
kruiden met een pseudo-romantische, suicidaire levenswandel. Later heb ik ook in België 
vertegenwoordigers van deze wonderlijke, nieuwe soort kunstenaar leren kennen.
 Op voorstel van Hendrikse werd de mooie industriële ruimte van Artis (dat gevestigd is 
in een voormalige sigarenfabriek) in 2002 verrijkt met twee paviljoenen waarrond een jaar 
lang telkens twee gelijktijdige, door twee uitgenodigde kunstenaars opgezette tentoonstellingen 
werden georganiseerd. Dit ruimtelijke voorstel van Hendrikse geeft een idee van de precisie 
waarmee hij een ruimte kan laten openvouwen vanuit een afbakening.

In 2002 voert Hendrikse een performance uit op de binnenplaats van het 
Antwerpse filmmuseum. Tegen een van de muren van die binnenplaats hangt 
een groot filmscherm waarop een verlichte rechthoek wordt geprojecteerd 
met een 35 millimeter projector. De performance duurt veertig minuten en 
begint ongeveer twintig minuten voor zonsopgang. Op de binnenplaats staan 
twee duivenmanden die bij de aanvang van de performance opengemaakt 
worden door Hendrikse. Geleidelijk wordt de koker van de binnenplaats 
gevuld met het licht van de opkomende zon. De duiven verlaten de manden 
en scharrelen een beetje rond, zonder zich ver van de manden te verwijderen. 
Op een bepaald ogenblik is er genoeg zonlicht voor de duiven om te weten 
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waar ze zijn en stijgen ze allemaal tegelijk op, een schaduwspel werpend op 
het filmscherm. De hele opzet kadert het secondenlange opfladderen van 
enkele duiven, die dankzij het toegenomen zonlicht de ruimte kunnen lezen.

Een zwarte poes met witte buik en sokjes ligt op haar zij te slapen op een 
planken vloer. Ze ligt op de rand van een verlicht vierkant dat 45° gekanteld, 
op één hoek staand, de helft van het super 8 filmbeeld inneemt. Het licht valt 
door een dakvenster. Af  en toe schuift er een half  doorzichtige wolk voor de 
zon, zodat het licht afneemt en het vierkant oplost in een bredere lichtvlek. 
(2000)

In datzelfde jaar wordt in de toren van de beurs van Berlage in Amsterdam een 
verticaal geplaatste televisie gevat in een schuin oplopende, houten namaak 
dakconstructie. De toeschouwer denkt een dakvenster te zien. Het regent. 
De druppels lopen naar beneden over het ‘venster’. Op de achtergrond zijn 
het dak en de schouw van een tegenoverliggend gebouw te zien. Wie langs de 
dakconstructie loopt en een trap oploopt arriveert op een balkon dat uitzicht 
biedt op de ‘werkelijke’ buitenwereld.

Een vrijstaande woning in de Zeeuwse polders wordt gefilmd van zonsopgang 
tot zonsondergang. Daarna worden de beelden over het huis geprojecteerd. 
Het huis staat zwart omringd in de nacht, maar de voorgevel baadt in het 
langzaam van kleur veranderende, geregistreerde zonlicht. (2002)

In het Rotterdamse miniatuurmuseum Van Nagsael projecteert Hendrikse 
met een zelfgebouwde diaprojector een reeks van rechts naar links rollende 
dia’s waarop je telkens dezelfde muur ziet die in de loop van één dag zestien 
keer werd gefotografeerd. De muur licht blauw, groen, geel, rood en oranje 
op. Soms tekenen er zich geometrische vlakken af. Het werk heet Any Day 
Now en werd gemaakt in 2002. Eigenlijk is het een lichte, strakker gekadreerde 
versie van de overdag gefilmde woning in de polders. Het doet ook denken 
aan het werk You and I Are Quickly Flattered, dat in 2004 gebouwd werd in het 
Antwerpse filiaal van Lokaal01: een soort van betreedbaar lichttheater met 
openschuifbare harmonicadeuren waarin het schuin invallende licht van twee 
dakvensters werd opgevangen.

Dit werk brengt ons bij een aantal meer recente verwezenlijkingen die niet 
rechtstreeks met licht te maken hebben. Soms bouwt Hendrikse immers 
installaties of  zet hij voorwerpen ineen die iets te maken hebben met wat 
ik zou willen omschrijven als het kadreren van vluchtige momenten, maar 
dan niet door middel van een projectie, maar door het maken van ruimtelijk 
werk. Een echte tweedeling is er natuurlijk niet, maar het heeft misschien wel 
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zin die voorwerpen hier even te bekijken. Een voorloper van deze werken is 
het filmpje Scène/muur, waarin het statische beeld volledig wordt ingenomen 
door de aanblik van een witte muur met deur. Na een tweetal minuten valt die 
muur achterover en kijken we uit over een polderlandschap. Deze minimale 
Buster Keaton film hangt samen met het even lang durende filmpje Scène met 
drie spelers, waarin we dezelfde scène opnieuw zien, maar gefilmd vanuit 
een dwars standpunt, zodat we achter het gebeuren, aan de horizon, een 
industriezone waarnemen, die een visuele en politieke tegenhanger vormt 
voor het idyllische landschap dat schuilging achter de valse muur. Zo blijkt 
ook het idyllische landschap een soort van valse muur of  scène geweest te 
zijn.

Wat ons hier het meest interesseert is echter het ruimtelijke, voorwerp-matige 
aspect van de opstelling, die we ook al aantreffen in de namaak dakconstructie 
voor het Dakraam in Amsterdam, waar projectie en constructie gelijk bijdragen 
tot een trompe-l’oeil. Eerder dit jaar maakte Hendrikse voor Factor 44 de 
installatie Drifting Space met een continu veranderende wand, die bestaat in 
een traag zijwaarts rollend canvas dat voor de helft zwart en voor de helft 
wit is, zodat de wand een voortdurend wisselende zwart-witte vlakverdeling 
toont en om de drie minuten aan elke zijde helemaal zwart of  wit is. In zekere 
zin herhaalt dit experiment de scène met de omvallende muur, maar op een 
formeel uitgekiende manier. In de huidige tentoonstelling in het Hessenhuis 
is als variant van deze verglijdende wand ook een filmpje te zien waarop een 
van links naar rechts voorbijtrekkende mistbank gaandeweg een hele berg aan 
het gezicht onttrekt.

Drifting Space is verwant met het werk Any Day Now. Drifting Space is een wand 
die het licht beurtelings of  gelijktijdig opslorpt en weerkaatst, Any Day Now 
registreert de lichtreflectie op één muur.

Props (De Fabriek, Eindhoven, 2003): voor een raam wordt een houten vloer 
met wanden gebouwd. De wanden houden de reflectie van de lichten in de 
ruimte tegen, waardoor het mogelijk wordt door het raam naar buiten te 
kijken. (De tentoonstelling duurt 1 dag, de opening is ‘s avonds, buiten is het 
donker.)

Ook het werk Warpzone uit 2001 is gebaseerd op lichtreflectie. De camera 
staat stil en toont ons een benauwend stadsbeeld (verre gebouwen, auto’s, 
containers en een hek dat doorgaans gebruikt wordt om bouwterreinen af  
te sluiten). Een rechtopstaand, rechthoekig paneel van multiplex sluit de 
doorgang tussen twee hekken af. Deze abstracte deur weerkaatst fluo-roze 
licht dat achter de camera opflakkert. (Je kan het niet zien, maar eigenlijk staat 
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de cameraman met de rug naar een peepshow.) Het tafereel biedt een soort 
uitweg. Het licht voert ons weg uit de geblokkeerde, claustrofobische omgeving. 
Tegelijk voert het een gesprek met een oranjekleurig opgloeiende lichtvlek die 
rechtsboven in beeld door de ondergaande zon op de wand van een witte 
container geworpen wordt. Dit vlekje doet denken aan het geel oplichtende 
muurvlak dat de auteur en Vermeer-kenner Bergotte enkele seconden voor 
zijn dood voor de eerste keer waarneemt in het schilderij Zicht op Delft, waarbij 
hij betreurt dat zijn eigen werk zo weinig van die bijna autonoom geworden 
schoonheidsmomenten bevat. In het werk van Hendrikse duiken deze vlakjes 
op als rustpunten of  uitwegen.

Toen Hendrikse pas in België woonde, was hij verwonderd over de braakliggende 
terreinen die je hier vaak tussen twee rijhuizen aantreft. Twee jaar lang maakte 
hij dia’s van de evoluerende plantengroei en het zich opstapelende afval op 
enkele van deze vreemde, vaak door schuttingen afgebakende restruimtes. 
(Dit werk werd onder de naam Nieuwe biotopen in 2002 getoond in Artis.) 
Op een verwante manier bestaat de film Horizon (2003) uit een reeks zelf  
aaneengelaste filmscènes die elk afzonderlijk uitmonden in een zicht op zee. 
De geblokkeerde blik zoekt naar een zich uitbreidende of  verdiepende ruimte 
of  naar een verlossende, onpeilbaar verre horizonlijn.

Aan de ingang van het Hessenhuis heeft Hendrikse naast een van de steunberen 
een transparante blokkentoren gebouwd. Oorspronkelijk had hij voorgesteld 
een gedeelte van de houten wanden die de eigenlijke architectuur verbergen 
(een bakstenen muur met prachtige ramen) los te zagen en alleenstaand 
in de ruimte te plaatsen. Zonder nog letterlijk naar dit afgewezen voorstel 
te verwijzen, roept de gestapelde toren beelden op van een transparante, 
leefbare architectuur, maar misschien ook van voorwerpen die zich schuchter 
terugtrekken en bijna oplossen in het licht.

Voor de vier maanden durende tentoonstelling One By One in het Herman 
Teirlinckhuis in Beersel (2004) stelt Hendrikse voor een paviljoentje te 
bouwen waarin hij tachtig dia’s van blauwe hemels wilt projecteren. Tachtig 
verschillende monochromen. Een trap zou de toeschouwer toegang verlenen 
tot het dak van het paviljoentje waarop zich een achterover hellende zitbank 
zou bevinden, zodat de plaatsnemende toeschouwer automatisch naar de 
hemel zou kijken.
 Uiteindelijk richt hij zijn aandacht op de benauwende afrastering van een 
nabijgelegen wandelpad en stelt hij voor dit pad plotseling te laten splitsen 
en over de afsluiting heen te laten afzwenken tussen de kruinen van twee 
appelaars. Steeds hoger wordende, kruiselings opgestelde poten van blank hout 
vormen sierlijke schragen die een twaalf  meter lange, zwervende loopplank 
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ondersteunen. Het is een prachtige, elegante constructie. Twee wijd uitstaande 
armleuningen beletten je te vallen. De wandelaar die de loopplank betreedt 
ontsnapt uit een benarde omgeving, terwijl hij tegelijk toegang krijgt tot het 
concrete van de appeldragende bomen en het onstoffelijke, voorwerploze 
uitzicht op een onbelemmerde hemel.

Weinig kunstenaars slagen erin te sculpteren met tijd. Wie tijd in een ruimte 
brengt, laat een ruimte openvouwen. De eerste zonnestralen in de donkere 
koker van een binnenplaats plooien een landkaart open in het brein van enkele 
rondscharrelende vogels. Het alleenstaande huis in het nachtelijke duister 
wordt niet zomaar verlicht: over de geheimzinnig oplichtende voorgevel 
vlieten de ontastbare strelingen van het langzaam van nuance tot nuance 
verglijdende daglicht. De beelden van Hendrikse laten zich meestal niet in één 
oogopslag vatten. Je moet er gedurende langere tijd naar kijken. Zo maken 
ze de verstrijkende tijd zichtbaar en voelbaar. De tijd krijgt een kleur. De 
tijd wordt dikker. Ze wordt dikker, maar ook vluchtiger. Elk geregistreerd 
moment wordt voelbaar in zijn stroperigheid, maar is ook niet meer dan 
een gedenkteken voor een gepasseerd moment, een vergane, unieke nuance. 
Dood en leven ontmoeten elkaar in korte, verpakte droompjes, in netjes 
uitgesneden lichtbeelden, die ons deelachtig maken aan de wondere aandacht 
van een man met voelende ogen.

Montagne de Miel, 14 november 2004
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HANDZAME CINEMA

ALLES OVER DE DRAAGBARE BIOSKOOPJES IN DE TEKENINGEN VAN ANNE DAEMS

De tekeningen van Anne Daems spelen zich meestal af  op een klein 
oppervlak op het blad papier. Ze bestaan uit dunne, ogenschijnlijk onzekere 
potloodlijnen en vlakjes die ingekleurd worden met kleurpotlood. De beelden 
lijken op te duiken uit een overbelichte foto. Ze overleven in een voornamelijk 
witte omgeving.

In 1999 vertelde Anne Daems mij dat ze tekeningen maakte van dingen 
die ze had gezien, maar niet had kunnen fotograferen. Ik vroeg haar of  dit 
nog steeds zo was. ‘Niet echt,’ zei ze. ‘Tekenen en fotograferen zijn twee 
verschillende bezigheden geworden. Ze vloeien voort uit dezelfde vorm van 
observeren, maar de foto’s worden op straat gemaakt en de tekeningen thuis. 
Meestal zijn het reconstructies van dingen die ik heb gezien, soms met lichtjes 
gewijzigde composities. Een ander verschil berust in de onderschriften 
die bij de tekeningen horen. Ze zijn niet meer dan een samenvatting van 
mijn gedachten op het ogenblik dat ik iets heb gezien, maar ze brengen de 
tekeningen toch samen in een welbepaald universum.’

Een van de dingen die mij vandaag in de tekeningen treffen is het opduiken 
van haren, bijvoorbeeld in de tekeningen Juist geknipte haren en Een paar lange 
zwarte haren op haar hemd. De eerste tekening toont een beeld dat we niet vaak 
zien, maar allemaal kennen: een gezicht dat lichtjes ontsierd of  verdierlijkt 
wordt door pas geknipte haren. De tweede tekening illustreert de kritische 
manier waarop we naar elkaar kijken.

Natuurlijk zijn deze haren louter potloodlijnen. De onderschriften zouden 
ook kunnen luiden: ‘Pas geknipte potloodlijnen’ en ‘Een paar lange zwarte 
potloodlijnen op haar hemd’. Ze herinneren ons aan tekeningen met als 
titel: ‘Om krassen op de houten vloer te voorkomen werd de sofa op vier 
theedoeken geplaatst om hem naar het andere eind van de kamer te slepen’. Ik 
vraag mij af  of  Anne Daems zelf  sofa’s op vier theedoeken plaatst om houten 
vloeren te beschermen. De tekeningen vertonen geen diepte. Er wordt geen 
perspectief  gebruikt. De wereld is plat. In de verwarring tussen potloodlijnen, 
haren en krassen toont de wereld zich als een zwakjes oplichtende plek die 
zich makkelijk laat verwonden.

Een andere tekening toont ons zeewier in een badkuip. Er ontstaat een 
grappig contrast tussen het raster van de muurtegels en de organische vorm 
van het drijvende wier.



340

Onlangs toonde Anne Daems een diaprojectie met als titel 72 Girls and Some 
Boys who Could be Models. De foto’s werden gemaakt in New York. ‘Misschien 
is deze reeks typisch voor New York,’ vertelt Daems, ‘want die stad kent 
ongetwijfeld het hoogste percentage mensen die fotomodel willen worden 
of  er minstens uitzien alsof  ze fotomodel willen worden. Alle meisjes en 
jongens die ik heb gefotografeerd hadden echt modellen kunnen zijn, als ze 
niet behept waren met een gering gebrek zoals een lichtjes te grote neus of  te 
grote oren. In die kwetsbaarheid vind ik een nieuwe schoonheid.’

‘Haren en andere onvolkomenheden duiken op waar ze niet thuishoren,’ zeg 
ik.

‘Neen,’ antwoordt ze, ‘het gaat niet om hun misplaatst zijn. Als je kijkt naar 
de video die ik in Australië heb gemaakt van mensen die hun boodschappen 
ronddragen in doorzichtige plastic tasjes, dan zie je dat ik niet geboeid ben 
door het misplaatst zijn van de aubergine of  de tomaat, maar wel in het licht 
dat wordt opgevangen door de plastic tassen, waardoor je gaat letten op de 
prachtige stillevens die worden rondgedragen door mensen die zich onbewust 
zijn van deze schoonheid.’

‘Draagbare bioscoopjes?’ vraag ik.

‘Ja,’ zegt ze, glimlachend.

Ik luister naar haar zachte stem en ik probeer de omvang van haar neus en 
oren in te schatten. Ze heeft zwarte haren die ooit zullen loslaten en misschien 
het witte oppervlak van een kussensloop zullen verstoren.

Kleine dingen gaan even glanzen en verdwijnen dan.

De verschillende patronen van de vier theedoeken onder de poten van de 
zitbank krijgen iets feestelijks. Kleine spiegels van kleur op een neutrale 
achtergrond. Droombeelden in een wit ingewand. Perfect geïsoleerde 
momenten, gevat in een handzame vorm van cinema.

Zo ziet Anne Daems de zaken, dus. Wij hebben de mening van de kunstenaar 
over het eigen oeuvre te respecteren. Toch denken wij terug aan de tijd dat 
zij in warenhuizen mislegde voorwerpen fotografeerde. Wij begrijpen hoe dit 
mislegde voorwerp zich plots op een nieuwe manier toonde. Wij begrijpen 
ook hoe elk zichtbaar worden een soort van verplaatsing vergt (zoals wij 
schreven over Guillaume Bijl). Maar toch denken wij dat deze zoektocht naar 
onvoorspelbare momenten van schoonheid een hang naar scheefheid en 
verkeerd in elkaar geplakt zijn verhult.
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Op een tekening zien we een dame die een bosje peterselie tussen de borsten 
draagt. Daems bekent dat ze dit niet met eigen ogen heeft gezien. Wat mij treft 
is de afwezigheid van diepte (borsten) en het verschijnen van twee driehoekige 
hemdsboorden. Dezelfde driehoeken duiken op in die vreemde tekeningen 
(bijvoorbeeld Lunchtime) waarin mannen uitsluitend worden voorgesteld door 
middel van hemdsboorden en een das. In de peterselie-tekening blijven de 
hemdsboorden behouden, maar is de das vervangen door een krullend kruid. 
De dame uit de oorspronkerlijke anekdote werd vervangen door een man 
met een misplaatst orgaan.

Althans, zo zie ik het vandaag. Wij komen hier later op terug.

Montagne de Miel, 15 november 2006
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DE ONZICHTBARE (BLAUWE) POTLOODSLIJPER

ENKELE WOORDEN OVER EEN TENTOONSTELLING VAN ANE VESTER

Ane Vester maakt kleurpanelen waarop onderaan met kleefletters een woord 
is aangebracht. Het woord en de kleur komen in ons hoofd samen en roepen 
een voorwerp op dat we soms al heel lang kennen. Een roodbruin oppervlak 
en het woord ‘woordenboek’ voeren mij terug naar de versleten, tweedelige 
Vercoullie uit 1955, waarmee mijn vader tienduizenden bladzijden heeft 
vertaald. Een paars paneel en het woord ‘klompen’ voeren mij terug naar het 
midden van de jaren zeventig. Ik zie zomerse, blote enkels die oplichten onder 
bleke jeanspijpen en ik voel de gladde, verdachte streling van een tweedehandse 
bontjas, zoals ze toen in mijn vriendenkring in de mode waren.

Wat gebeurt er eigenlijk als we naar een kunstwerk kijken en daar iets bij 
voelen? Kunstwerken drukken geen gedachten of  gevoelens uit, ze roepen 
die bij ons op. Of  omgekeerd: kunstwerken zijn kapstokken waar wij onze 
gevoelens aan kunnen ophangen. Het zijn ongewone texturen die ons helpen 
gevoelens bij onszelf  op te roepen. Het zijn autosnelwegen naar onze 
binnenkant. Waarschijnlijk zien wij rondom ons alleen maar beelden die al 
in ons hoofd zaten. Een kunstwerk lokt sommige van die beelden uit de 
droesem van ons brein, zodat we ze ineens helder kunnen zien. 

Sommige beelden schijnen altijd te hebben bestaan, zodat ze onze borst 
samenknijpen als een gespannen vuist: de dienstmaagd Anna die in een 
film van Bergman het hoofd van de stervende Karin aan de borst drukt, de 
transparante Kus van Warhol, de moeder van Gerard Reve die enkele jaren na 
haar dood door haar zoon wordt opgemerkt op een natgeregend trottoir in 
Edinburgh (eindelijk draagt ze kleren die haar goed zitten), en de fluisterende 
nabijheid van Gainsbourg, die ons doet denken aan de momenten waarop we 
heel dicht bij onze vader waren.

Het prachtige aan de kleurpanelen van Ane Vester is dat ze op een verrassend 
directe manier beelden bij ons oproepen en ons tegelijk tonen hoe ons brein 
en ons hart werken. Ze nodigen ons uit voor een wandeling langs onze 
persoonlijke staalkaart, door te putten uit het collectieve geheugen.

Soms herkennen we de voorwerpen niet, maar proberen we ze ons voor 
te stellen: oranje, plastieken laarsjes, een eierschaalkleurige trapleuning of  
een mosterdkleurige automobiel. Zo gaan we zelf  schilderen in ons hoofd. 
Kleur en woord vormen de aanzet tot een mentaal beeld van iets dat we 
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nooit hebben gezien. De schilderkunst is hier een soort van literatuur met 
kleur geworden of  een soort van muziek met woorden. Iets straks dat breed 
uitwaaiert, maar dat tegelijk zo fijnzinnig en sensueel is dat geen man het ooit 
had kunnen bedenken.

Ik vroeg Ane Vester hoe ze tot deze prachtwerken is gekomen. ‘Vroeger 
maakte ik abstracte, houten objecten,’ vertelt ze. ‘Ik beschilderde ze met twee 
kleuren die volgens mij bij elkaar hoorden. Na een tijd ging ik mij echter 
afvragen hoe het kwam dat ik met zo’n grote zekerheid scheen te weten welke 
kleuren bij elkaar pasten. Tot ik mij op een dag een paars en bruin gestreepte, 
gebreide zomerhoed herinnerde die ik veel gedragen heb toen ik zeven of  acht 
jaar oud was. Nadien ging ik mij steeds vaker voorwerpen herinneren waarin 
kleurcombinaties voorkwamen die ik in mijn werk had proberen te benaderen. 
Nog later begon ik mij heel precies de kleur van bepaalde voorwerpen te 
herinneren, bijvoorbeeld het blauw van een potloodslijper. Langzamerhand 
ben ik zo gestopt met het maken van objecten en ben ik kleuren en de daarmee 
verbonden herinneringen gaan gebruiken als materiaal.’ 

Montagne de Miel, 6 januari 2003
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BOEKEN EN BOMEN

EEN GESPREKJE MET MESCHAC GABA

Mechak Gaba is afkomstig uit het West-Afrikaanse land Benin. Hij woont al zeven 
jaar in Amsterdam, is getrouwd en heeft een tweeling van twee jaar oud. Op de laatste 
Documenta in Kassel, deze zomer, konden we kennismaken met zijn kunstwinkel, waar 
werken van bevriende kunstenaars worden verkocht. We konden goudkleurige fietsen huren 
om de stad per fiets te verkennen en we konden kennismaken met zijn bibliotheek: een uit 
giften samengestelde verzameling kunst- en prentenboeken waarvan het oorspronkelijk de 
bedoeling was dat ze uiteindelijk in zijn geboorteland Benin zouden belanden, waar de mensen 
niet zo gemakkelijk of  onmogelijk toegang krijgen tot dit soort boeken. Momenteel werkt 
Gaba aan een bijdrage voor de Biënnale van Venetië, na Kassel de grootste tentoonstelling 
van hedendaagse kunst in de wereld. Ik vroeg Gaba hoe het met zijn bibliotheek gesteld was 
en of  hij haar ook in het Herman Teirlinckhuis in Beersel wilde tonen.

Gaba: Momenteel bevindt de bibliotheek zich in Kairo. Er is heel wat 
tegenstand geweest, omdat ze bang waren dat moslimfundamentalisten 
problemen zouden veroorzaken, maar er is niks gebeurd. Alle boeken zijn 
wel bekeken door de censuur. Eén boek mocht ik niet tentoonstellen, omdat 
er een afbeelding van een mannelijk geslacht op de kaft stond. Het was een 
Amerikaans boek over censuur. (lacht) De bibliotheek is ook gevraagd door 
de Kunsthalle in Bern, maar omdat ze al rondreist, hebben we besloten dat 
ik boekenkasten zou ontwerpen die zij dan zouden vullen voor de duur van 
de tentoonstelling. Dat betekent dat ik nu wel over lege bibliotheekrekken 
beschik, die ik naar Beersel zou kunnen laten komen als jij er boeken voor 
kan vinden.

- Michel François vertelde mij dat je niet meer van plan bent je bibliotheek naar Benin te 
verhuizen.

Gaba: Ik wil de bibliotheek nog altijd aan Benin schenken, maar het probleem 
is dat er geen plaats is. Ik ken geen enkele plek in Benin waar ze de bibliotheek 
kunnen bewaren en publiek toegankelijk maken. Er is wel een museum in 
Ouidah, de havenstad waar het meest slaven zijn afgevoerd, de Unesco heeft 
daar een museum gebouwd, maar het dak is lek, het regent daar binnen. Ik 
kan hun de bibliotheek niet toevertrouwen. Naar het schijnt willen ze mij wel 
een kunstwerk vragen. Ik denk dat ik hun een boom geef. Als de boom dood 
gaat moeten ze mij betalen. Want in Afrika willen ze wel alles hebben, maar 
ze willen er geen zorg voor dragen. Eerst moeten ze bewijzen dat ze voor een 
boom kunnen zorgen, dat ze hem op tijd water kunnen geven.
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- Je kan voorstellen onder elk lek een plantenbak met een boom te plaatsen.

Gaba: (lacht) Ja, al denk ik niet dat de directeur zo’n voorstel zou appreciëren. 
Hij zou zijn boeltje direct kunnen sluiten, denk ik. Misschien vraag ik wel 
hulp aan een oom die een boomkwekerij heeft. Ik zou hem willen vragen 
twee fruitbomen te enten, zodat ze samengroeien. Ik weet wel niet of  die 
oom nog leeft, ik heb hem al jaren niet meer gezien. Maar ze hebben mij zijn 
dood nog niet aangekondigd, hij zal dus wel nog leven.
 Weet je, een Portugees heeft ooit afgekondigd dat er in Benin bij elke 
geboorte een palmboom geplant moest worden. Het succes was enorm. In 
1969-1970 was Benin de grootste exporteur van palmolie. Alle Savon de 
Marseille werd ermee gemaakt.
 Toen ik pas in Amsterdam woonde, op de tweede verdieping, zag ik door 
het raam uit op de kruin van een grote boom. Die boom was eigenlijk mijn 
gordijn. Op een dag begon hij zijn blaren te verliezen en in een mum van tijd 
keken de overburen bij mij naar binnen. Ze keken recht in mijn ogen! (lacht) 
En ik vond het zo al een droevige zaak, een boom die zijn blaren verliest. 
Kale bomen doen mij altijd aan de droogte denken, aan armoede en honger.

- We zouden een systeem moeten bedenken om mensen zelf  boeken naar Ouidah te laten 
sturen. Duizenden boeken die naar Benin reizen, honderdduizenden, tot ze ermee beginnen 
te stoken, huizen te bouwen en wegen aan te leggen.

Gaba: Toen we bezig waren met de voorbereidingen van de Documenta kreeg 
ik een klantennummer van een transportfirma. Wie naar die firma belde, waar 
ook ter wereld, moest gewoon dat nummer zeggen om hen een pakje te laten 
ophalen. Dat werkte fantastisch, tot in Afrika. Ik zou mij moeten kunnen 
laten sponsoren door zo’n firma.

Montagne de Miel, 27 januari 2003
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LAARZEN EN PANTOFFELS
EEN GESPREK MET RONALD OPHUIS

Maandag, 20 juli 1998. Ronald Ophuis heeft zijn atelier opgeruimd. Penselen en 
paletmessen liggen op aparte stapeltjes. Een rij paletten staat schuin tegen de muur. In een 
hoek hangen zijn verfkleren. Aan de muur hangt een groot portret van een jongen die een 
geweer in de lucht houdt. Hij staat een beetje achterover gebogen, je voelt zijn magere benen 
door de spijkerbroek. De ontbrekende neus van zijn linker sandaal onthult scheve tenen. 
Naast een aantal opengeslagen kunstboeken ligt een rij foto’s van een dikke man en een 
blonde vrouw met ontblote borsten die met de rechterhand een tussen zijn benen geklemd 
houten handvat vasthoudt. Boven het aanrecht hangt een reproductie van het portret dat 
Holbein van zijn vrouw en twee kinderen heeft gemaakt voor hij naar Londen vertrok. 
Ophuis toont mij een boekje dat hij pas uit heeft. Het heet ‘Een ondergezeken pistool’ en 
het werd geschreven door de Russische dichter Aleksandr Brener, de man die in Nederland 
werd veroordeeld tot vijf  maanden gevangenisstraf  omdat hij een groen dollarteken op een 
schilderij van Malevitsj heeft gespoten. Ik sla het boekje open en ik lees dat de dichter ooit 
een cultureel evenement heeft verstoord door zich te verkleden als Batman en luid ‘Batman 
Forever’ te roepen. Ook heeft hij eens een paar pantoffels aangeboden aan een generaal, 
‘opdat die minder aan laarzen zou denken’. Uit de kleine luidsprekers klinkt zachtjes 
countrymuziek. Ophuis stelt de eerste vraag.

Ophuis: Ken je deze muziek?

- Hank Williams?

Ophuis: Ja… Gewone, alledaagse verhalen. Dat vind ik sterk. Toen ik klein 
was, probeerde ik stripverhalen te tekenen, maar ik kwam nooit verder dan de 
titelpagina, omdat ik geen verhaal kon verzinnen. Toch zou ik willen dat mijn 
schilderijen een verhaal vertellen.

- Heb je al een verhaal voor je volgende schilderij?

Ophuis: Ik zou graag een schilderij maken over oude mensen in een 
verpleegtehuis. Dat staat al min of  meer vast. Nu vraag ik me alleen nog af  of  
ze op een bed zullen liggen slapen of  op een stoel zullen zitten. Bevinden ze 
zich in een rehabilitatieruimte, zijn ze aan het bowlen of  moeten ze gewassen 
worden? Dat moet ik nog uitmaken. Ik wil ook graag een schilderij maken 
over de tweede wereldoorlog. Momenteel lees ik boeken die geschreven zijn 
door mensen die de kampen overleefd hebben. En dat zou ik graag schilderen 
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zoals dat schilderij van Van Eyck, met de drie kruisen, waarvan je daar een 
reproductie ziet, een schilderij waarop veel mensen staan. Tot nog toe heb ik 
hooguit vier of  vijf  personages op een schilderij geschilderd.

- Je werkt altijd aan één schilderij tegelijk?

Ophuis: Ja. De miskraam heb ik pas afgemaakt. Meestal werk ik drie, vier 
maanden aan een schilderij, maar nu duurde het bijna een jaar. Niet door 
schilderproblemen, maar door privé-omstandigheden. Het is nog niet af, 
trouwens. Het hoofd van de vrouw is iets te scherp getekend. Eerst vond ik 
het wel goed, maar ik heb een tekening gemaakt die ik beter geslaagd vind.

- Waarom heb je de tegels in reliëf  geschilderd?

Ophuis: Omdat ik dat de beste manier vind om tegels te schilderen. Je voelt 
dat het tegels zijn.

- Van Eyck zou ze niet zo schilderen.

Ophuis: Neen, maar Rembrandt wel. 

- Die ijzeren klem, waarmee de loden pijp aan de muur vastzit, vind ik wel grappig, door 
het reliëf.

Ophuis: Ik vind vooral dat bruin geworden laagje lijm van een verwijderd 
stickertje geslaagd.

- Waarom lees je boeken over Piero della Francesca en El Greco?

Ophuis: Omdat Piero della Francesca een schilderij heeft gemaakt met een 
oude vrouw en een oude man… Ik ken niet veel schilders die oude mensen 
hebben geschilderd… De laatste tijd kijk ik veel naar het werk van El Greco, 
omdat hij altijd zoveel wit gebruikt. Dat doe ik ook altijd, maar ik wil er vanaf. 
Maar als ik het anders probeer, dan wordt het zo gelig… Dan geloof  ik er niet 
meer in, omdat het eruitziet alsof  het in 1600 geschilderd is.

- Je kan ook in verschillende lagen schilderen, zonder wit te gebruiken.

Ophuis: Ja, maar dan moet elke laag meteen goed zijn en kun je niets meer 
corrigeren zonder helemaal overnieuw te beginnen.

- Waar heb je die toiletpot gezien?
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Ophuis: In een huis waar ik vroeger woonde.

- En je bent hem gaan fotograferen?

Ophuis: Ja.

- Op de vloer van je atelier liggen foto’s van een gezette man die zich achter het stuur van 
zijn bescheiden gezinswagen laat aftrekken door een prostituee. Eerst regisseer je deze scènes 
en dan fotografeer je ze?

Ophuis: Ja.

- Bacon werkte ook naar foto’s.

Ophuis: Munch en Courbet ook. De begrafenis in Ornan werd gemaakt naar 
een foto, denk ik. En Max Beckmann… Kijk, dit vind ik een mooi werk van 
Beckmann…

- ‘De nacht’, uit 1918. Wat vind je er zo mooi aan? De compositie?

De compositie, maar ook de verhalende elementen… Dat zij bloot is… die 
schoentjes… dat deze man opgeknoopt wordt… het pijpje in de mond… dat 
maansikkeltje, en dat allemaal in één huiskamer… En het is nog geloofwaardig 
ook.

- Hou je van Soutine?

Ophuis: Er is een schilderij van hem, Moeder en kind, dat ik prachtig vind. Dat 
kan ik niet, zoiets eenvoudigs. Ik heb altijd een sterk onderwerp nodig om 
dezelfde ontroering op te roepen.

- Het tafereel in het schilderij ‘Voetballers I’, waarin enkele voetballers een ploegmaat op 
de grond klemmen en de hals van een colafles tussen zijn billen porren, heb je dat werkelijk 
meegemaakt?

Ophuis: Ja. ik heb jarenlang gevoetbald. Zo was het. De modder op de vloer 
die van je voetbalschoenen viel. De shirts en de kleedkamer zagen er ook zo 
uit.

- Waarom werd die jongen zo vernederd?

Ophuis: Hij was nogal zwaar en groot.
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- Zoals de mollige man in de film ‘Deliverance’, wiens billen ook bloot komen als hij 
probeert weg te krabbelen…

Ophuis: En die gedwongen wordt te knorren als een varken, ja. Die film 
heeft een grote indruk op mij gemaakt. Ik zag hem voor het eerst toen ik 
op een avond alleen thuis was… Later heb ik begrepen dat zulke situaties 
ook hier voorkomen. Niet alleen bij de Cajuns, in ontoegankelijke wouden 
in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland. Je hebt hier ook van die 
vrijwel ontoegankelijke dorpen, met gesloten geloofsgemeenschappen. Het 
is moeilijk om er binnen te komen en zelf  komen ze bijna niet buiten. Je 
krijgt dan dezelfde verschijnselen… Inteelt… Zo erg was het nu wel niet in 
Hengelo, maar… Neem bijvoorbeeld mijn schilderij Jongen en meisje. De scène 
speelt zich af  in een soort park, in een waterwingebied. Toen ik er enkele jaren 
geleden terugkeerde om foto’s te maken, zag het er allemaal veel dreigender 
uit dan ik me herinnerde. Je had het moerassige gedeelte, daar kwamen de 
homo’s samen, er was een mooi eilandje voor de naturisten, en er was ook een 
plek waar de aso’s samenkwamen. Op een avond lag ik daar met een vriendin 
en werden we gestoord door iemand die voortdurend heen en weer reed met 
een brommertje, tot ik met een bierflesje gooide. Op het ogenblik dat ik zag 
dat het ging om een familielid, kwam er achter mij een ander familielid uit de 
bosjes tevoorschijn…

- Twee werkelijkheden die naast elkaar bestaan, een harmonieuze en een duistere, zoals in 
de meeste films van David Lynch?

Ophuis: Zoals in Blue Velvet, ja, waarbij je eerst een gemoedelijk tafereel ziet, 
een man die zijn grasveld sproeit, waarop de camera je meeneemt in het 
gehoorkanaal van een afgesneden oor.

- In ‘Fire Walk With Me’ ligt het beeld als een dun vlies over de ruis gespannen en af  toe 
breekt de ruis erdoor.

Ophuis: Is dat zo? Ik dacht dat ik een slechte kopie gehuurd had.

- Die dubbele wereld van Lynch lijkt een pendant te vinden in het schilderij ‘Jongen en 
Meisje’, waarin de intimiteit voelbaar is, maar terzelfdertijd bijna uiteenbrokkelt in de 
ruis van een lepreuze, schiftende materie. Ik begrijp dat sommige mensen zich onbehaaglijk 
voelen bij het kijken naar jouw schilderijen.

Ophuis: Toen Sweet Violence vorig jaar werd verwijderd van een tentoonstelling, 
heb ik een rechtszaak aanhangig gemaakt tegen de Nederlandse staat, omdat 
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ik niet beschouwd wilde worden als een schilder van pornografie met 
kinderen. Uiteindelijk hebben ze het schilderij terug moeten hangen… Ik had 
niet verwacht dat een schilderij zoveel ophef  kon maken. De tegenstanders 
van Sweet Violence vinden dat een schilderij niet te expliciet mag zijn. Als de 
toeschouwers het gesuggereerde tafereel in hun hoofd kunnen voltooien, 
wordt er genoeg getoond, vinden ze… Ken je het Oordeel van Cambyses? 
Een tweeluik van Gerard David. Het vertelt een Perzisch verhaal over een 
rechter die veroordeeld en gevild wordt. Het schilderij moest de rechters tot 
onkreukbaarheid aansporen… Kijk, hier heb je het… Er ontbreekt misschien 
een beetje bloed, maar verder zie ik niet wat er aan de verbeelding van de 
toeschouwers wordt overgelaten.

- In het begin van ons gesprek vertelde je dat je momenteel boeken aan het lezen bent die 
geschreven zijn door mensen die een concentratie- of  vernietigingskamp overleefd hebben. 
Heb je ook werk van Primo Levi gelezen?

Ophuis: Mijn voornemen een schilderij over de tweede wereldoorlog te 
maken is juist gebaseerd op het einde van Levis boek Is dit een mens?. De 
Duitsers hebben Ausschwitz verlaten, maar in afwachting van de komst van 
de geallieerden moeten de zieken, die werden achtergelaten, zich nog zien 
te redden. Ze hebben zich gebarricadeerd in de ziekenbarakken, om zich te 
beschermen tegen de stervenden. Voortdurend horen ze het gehuil van de 
mensen die sterven. Dan vinden ze aardappelen. Ze gaan ergens heel veel 
bevroren aardappelen opgraven en dan beginnen ze voor elkaar te koken, 
aardappelsoep en andere gerechten met aardappelen. Dat vind ik een prachtig 
moment. Vroeger heb ik eens een schilderij gemaakt van mensen die in een 
soort hok soep zitten te eten. Tijdens de vernissage kwam een bejaarde 
dame mij telkens weer allerlei vragen stellen, maar ik begreep eigenlijk niet 
goed waarom. Tot ze vertelde dat ze in een jappenkamp had gezeten en 
dat mijn schilderij haar aan dat kamp had doen denken. Toen ik later las 
dat de schilderijen van Anselm Kiefer in het begin vooral gekocht werden 
door joodse verzamelaars, dacht ik dat ze dat misschien deden omdat de 
schoonheid van de schilderijen een zin gaf  aan wat ze hebben meegemaakt, 
maar nu denk ik dat ze misschien een soort van bevrijding ervaren, omdat 
hun ervaringen ter sprake komen. Zelf  kunnen ze er moeilijk over praten, 
want niemand begrijpt hun. Misschien zijn ze blij dat iemand, ook al heeft hij 
of  zij nooit zoiets verschrikkelijks beleefd, toch een vorm voor de ontzetting 
heeft gezocht en misschien ook gevonden.

Montagne de Miel, 27 juli 1998
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BINNEN ZONDER KLOPPEN !
ENKELE WOORDEN OVER DE RELATIE TUSSEN KUNST EN POLITIEK 

IN HET WERK VAN MICHEL FRANÇOIS

DE GRENS TUSSEN HET PRIVATE EN HET OPENBARE LEVEN

Verschillende keren heb ik geprobeerd te begrijpen en te verklaren hoe het 
mogelijk was dat het werk van François zo politiek geladen leek, terwijl het 
op geen enkele manier verwijst naar een politieke gebeurtenis of  theorie. 
Ik dacht dat het iets te maken had met een vermogen mensen en dingen 
heel dicht te benaderen, maar dan keek ik naar andere kunstwerken die met 
succes een gelijksoortige nabijheid nastreven, zonder dat ze echter diezelfde 
politieke uitstraling hebben. 

‘Politiek’ is de naam voor de organisatie van het publieke leven en de manier 
waarop die organisatie een invloed heeft op ons privé-leven. Het is ook de 
manier waarop wij door handelingen of  verzuim al dan niet onze instemming 
betuigen met de bestaande organisatie. Het werk van Michel François speelt 
zich af  op de voortdurend verschuivende scheidingslijn tussen het intieme en 
het publieke leven. Dit geldt allicht voor alle kunst, omdat die veelal gemaakt 
wordt door in besloten ruimten ronddraaiende enkelingen en nadien door 
velen tegelijk wordt gelezen, bekeken, beluisterd en betast, maar niet alle 
kunstenaars maken het ook tot een thema van hun werk. 

Op een dag was Michel François in Havanna een man aan het fotograferen 
die met de hulp van een vriend enkele boeken probeerde te redden uit een 
huis dat enkele minuten eerder gedeeltelijk was ingestort. (François vertelde 
mij dat in die periode in Havanna elke dag drie huizen instortten.) Onze 
onbezorgde fotograaf  werd aangesproken door een politieagente die hem 
vroeg waarom hij dit tafereel wilde fotograferen. François antwoordde dat 
hij getroffen was door de liefde voor boeken die uit het gebeuren sprak, 
maar de politieagente geloofde hem niet. Ik geloof  hem ook niet. Heel zijn 
werk spreekt over de opwinding die hij moet voelen als een huis voor zijn 
ogen ineens een van zijn gevels verliest. Het politieke karakter van zijn werk 
spruit voort uit deze opwinding: uit zijn vermogen nieuwe vormen te creëren 
voor de sculpturale reis tussen cohesie en verbrokkeling, oppervlak en kern, 
binnen- en buitenkant, maar vooral uit het feit dat dit werk telkens weer de 
grens tussen het publieke en private leven betrapt en zichtbaar maakt. 
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HET ONTSLUITEN VAN INTIEME MOMENTEN

Sinds 1993 laat François grote affiches drukken, waarop telkens één foto staat 
afgebeeld. De foto’s hebben geen titels en worden niet verklaard door een 
bijgaande tekst. Deze schaamteloze strategie is wat ik Binnen zonder kloppen heb 
genoemd, naar analogie met de naam Home Invasion die door de rapper Ice-T 
in de vroege jaren negentig werd gegeven aan zijn pogingen de racistische 
cultuur van de blanken te ondermijnen door hun huizen binnen te dringen 
via hun kinderen, die CD’s met zijn muziek kochten. De titel heeft ook iets te 
maken met de onafgebroken pogingen van François een intieme ruimte open 
te breken, af  te bakenen, vast te leggen of  zichtbaar te maken. Zijn eerste 
kunstwerk, Appartement à louer (1980), was een eerder kleine, naar achteren 
versmallende en lager wordende ruimte die vanop het voetpad zichtbaar was 
door een raam en die kon worden bezocht door de toeschouwers. Bevriende 
kunstenaars probeerden er elk een week lang in te leven, op alle ogenblikken 
van de dag zichtbaar voor de passanten. (We komen hierop terug als we het 
over gevangenissen hebben.)

Op een foto van Michel François zien we een jongen die baseball aan het spelen 
is. Eerst zien we een lopende jongen, daarna zien we de achter hem in de lucht 
hangende stok, waarvan we pas begrijpen dat hij in de lucht hangt doordat 
hij niet verbonden is met zijn schaduw. Dit soort foto’s zien we niet vaak in 
kranten. Een sportjournalist fotografeert het moment waarop het slaghout 
de bal raakt, niet het ogenblik waarop de speler vervolgens zijn slaghout laat 
vallen. Op een andere foto zien we een jongedame in badpak die de fotograaf  
koket en trots terechtwijst. Wat ons treft in de foto van het meisje met het 
badpak is dat ze zo zelfbewust haar intieme ruimte afbakent. Het ogenblik 
waarop een baseballspeler de bal raakt, lijkt een publiek moment, terwijl de 
manier waarop hij de stok nadien laat vallen een intiem moment lijkt. 

De eerste affiche van Michel François, die werd uitgedeeld aan de bezoekers 
van de 22ste biënnale van São Paulo (1994), was aan twee kanten bedrukt. 
Aan de ene kant zag je het bovenaanzicht van een kinderhoofd, aan de andere 
kant een foto van een met de handen uitgegraven kuil in het zand. Wie de 
poster thuis wilde ophangen, was verplicht aan een van beide afbeeldingen de 
voorkeur te geven en stelling te nemen. 

ALLES IS POLITIEK

Toen Thomas Mann zijn held Settembrini de woorden ‘Alles is politiek’ in 
de mond legde, ging hij er prat op een ‘onpolitiek’ bestaan te leiden, dat 
uitsluitend gewijd was aan de kunst. Na de opkomst van de nazi’s heeft hij zich 
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hiervoor verontschuldigd. ‘Het dunne vliesje beschaving dat ons scheidt van de 
barbarij,’ schreef  hij in een essay over Nietzsche, ‘verdraagt geen luchthartige 
of  geringschattende houding tegenover de cultuur.’ Hij voegde eraan toe dat 
de cultuur (en daar bedoelde hij de politieke en sociale bedrijvigheid mee) niet 
genoeg ondersteund kan worden, omdat ze oneindig veel zwakker is dan onze 
immer smeulende beestachtigheid. Wat dan te denken van een kunstenaar 
die tentoonstellingen samenstelt met voorwerpen als een bal die bestaat uit 
elastiekjes, de gipsen gietvorm van één uitademing in een ballon, of  een met 
bolletjes piepschuim gevulde toonkast?
 Het probleem is onoplosbaar. Zowel de jonge als de oude Mann hebben 
gelijk. Een bakker die lekker en gezond brood bakt, een kunstcriticus die een 
leesbare tekst schrijft of  een loketdame die geduldig is met mensen die niet 
zo sterk zijn in administratieve aangelegenheden: iedereen neemt politiek en 
moreel stelling door zijn handelingen. ‘Alles is politiek.’ Daarom is het niet 
noodzakelijk expliciet aan politiek te doen wanneer je kunst maakt. Je doet 
tòch aan politiek, of  je nou wil of  niet. 
 Manns boeken hebben de nazi’s niet tegengehouden. Uit dit falen kan 
je echter niet afleiden dat het noodzakelijk zou zijn ‘politiek geëngageerde’ 
kunst te maken. Waarschijnlijk bestaat zoiets zelfs niet. Eerder kom je een 
brood tegen dat tezelfdertijd een kunstkritiek is. Toch onderneemt François 
een poging. Hij wil ‘s ochtends de politieke berichtgeving in de krant kunnen 
lezen zonder daarna te wanhopen aan zijn werk. Hoe doet hij dat dan?
 

EEN GOED GEMAAKT KUNSTWERK IS POLITIEK CORRECT

Een goed gemaakt kunstwerk is politiek correct. Wat was de politieke 
overtuiging van Homeros? Ik weet het niet, maar elke keer als ik zijn verzen 
over de dood van Patroklos lees moet ik huiveren, omdat ze iets verstaanbaars 
zeggen over mensen. Ten slotte blijft dat een van de moeilijkste dingen die 
er zijn. Misschien is het zelfs onze enige taak: herkenbare beelden creëren, 
zodat we onszelf, de puinhoop die we aanrichten of  de mogelijkheden tot 
schoonheid en plezier die we uitvinden, beter kunnen waarnemen en minder 
snel gaan vergeten. Toen Frank Vande Veire enkele jaren geleden in de krant 
betoogde dat ‘kunst kritisch behoort te zijn’ en dat ‘onze kunstenaars niet 
kritisch genoeg zijn’, antwoordde de kunstenaar Thierry De Cordier hem dat 
ze daar moeilijk van mening over konden wisselen, omdat ze niet dezelfde 
taal spraken. ‘Ik probeer gewoon sterke beelden te maken,’ aldus De Cordier, 
‘en dat is al moeilijk genoeg.’ 

‘Ik heb gisteren een lied geschreven,’ zegt Johnny Cash tijdens een beroemd 
live-optreden in een gevangenis. En hij vervolgt: ‘Het kost heel wat verbeelding 
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om een lied te schrijven en er echt iets in te stoppen dat iemand anders kan 
begrijpen en voelen.’ In de jaren zeventig, tachtig en negentig mochten goed 
opgevoede mensen niet naar de muziek van Johnny Cash luisteren, omdat 
ze zogezegd niet politiek correct was. Toen ik de eerste versie van deze tekst 
schreef, in 1997, was dat nog steeds zo. Toen Michel François op een dag 
in mijn auto stapte en hoorde dat ik naar een CD met muziek van Johnny 
Cash aan het luisteren was, ging hij luidop twijfelen aan mijn verstandelijke 
vermogens. Enkele dagen later deelde hij deze bevinding zelfs luidop mee 
tijdens een etentje met verschillende personen. Het zat hem dwars. ‘Het is 
vreemd,’ merkte een journalist tegen het eind van de jaren negentig op tegen 
Johnny Cash, ‘dat je het in protestsongs opneemt voor langdurig gevangenen 
of  etnische minderheden zoals de indianen, maar dat je anderzijds ook wel 
erg patriottische songs hebt gezongen en, net als Elvis, vlot op de foto ging 
staan met mensen als Richard Nixon.’ 

Sinds Walter Swennen mij in de vroege jaren negentig op het werk van Johnny 
Cash heeft gewezen, heb ik altijd gevonden dat de man prachtig zingt, een 
fantastisch gevoel voor prosodie heeft en weet wat stijl is. Stijl is een ander 
woord voor het afbakenen van je intieme ruimte of  voor de manier waarop 
je een standpunt inneemt tegenover het publieke gebeuren. Politici hebben 
zelden stijl, omdat hun publieke functie onverenigbaar schijnt te zijn met een 
volgehouden eerbied voor individualiteit, die van henzelf  inbegrepen. 
 Countryzangers als Johnny Cash of  Merle Haggard zongen voor een 
rechts, stram publiek en hingen de macho uit, maar hun teksten zijn vaak 
overdonderend oprecht, heel gevoelig en teder. Soms lijkt het zelfs alsof  
hun machisme onontbeerlijk is geweest om deze tederheid en mannelijke 
zachtheid te kunnen bewaren en door te geven aan een volgende generatie. 
 Dat is gelukt. Vandaag zijn Cash en Haggard fashionabel geworden. 
Betekent dit dat we decadenter zijn geworden? Misschien. Maar ik vermoed 
van niet. 

HET WENTELEN VAN DE VORM ALS POLITIEKE STELLINGNAME

De werken van Michel François die me het eerst hebben aangegrepen, waren 
de foto’s in het prachtboek Le monde et les bras. Deze foto’s hebben een soort 
van fysieke, vormelijke werking die zich wars van elk bestaand discours 
schijnt te voltrekken. Ze schijnen naar niets te verwijzen. Het enige wat ze 
doen is voorwerpen of  mensen op een prangende manier dichterbij brengen. 
Ze doen dit, omdat François de mensen en de dingen betrapt op de grens 
tussen het private en publieke leven. Hij houdt halt bij de drempel. Hij maakt 
voelbaar waar ons bestaan publiek en politiek wordt. 



 357

Van in het begin bestaat het werk van Michel François in het opleggen van 
een menselijke maat aan de dingen, in het aftasten en opmeten van het 
menselijk lichaam en in het zoeken naar een kunst die binnen handbereik ligt. 
In het begin van deze tekst had ik het al over zijn eerste kunstwerk: de als een 
kijkdoos opgevatte woonkamer. Achterin was deze ruimte zo laag dat je er 
enkel kon zitten of  op handen en voeten rondkruipen. Het werk van Michel 
François doet denken aan de avonturen van kinderen die vertrouwd zijn met 
de onderkant van kasten en tafels en die tenten bouwen met wasspelden en 
tussen twee fauteuils gespannen dekens. Het doet ook denken aan de radiator 
die op een duistere manier tot leven schijnt te komen in de film Eraserhead. 
Ik denk hier niet alleen aan de sculptuur waarvoor de kieren van een radiator 
werden gevuld met verschillend gekleurde plasticine, maar ook aan het rolluik 
waarin een lamp werd geplaatst, het van achteren dichtgemaakte, gebogen 
vensterraam dat ondoorzichtig werd gemaakt met bolletjes piepschuim, de 
wenteltrap die in drie trapsgewijs kleiner wordende, cirkelvormige stukken 
werd gezaagd, de kleerkast die ontoegankelijk werd gemaakt met een zwarte 
marmeren plaat en de stukgezaagde deuren die in elkaar gepast werden. Je 
voelt dat al deze voorwerpen, die afkomstig waren uit een huis waarin François 
jarenlang heeft gewoond, op een of  andere manier geknecht moesten worden, 
dienstbaar gemaakt of  binnenstebuiten gekeerd. 

Michel François spreekt in dit verband over ‘abstractie’. Door deze voorwerpen 
binnenstebuiten te keren, dwingt hij ze terug in hun staat van materiaal, 
waardoor ze weliswaar ‘concreter’, maar tegelijk ook ‘abstracter’ worden. 
Misschien zou je kunnen stellen dat ze hun figuratieve kracht verliezen, 
omdat er geknoeid wordt met hun uiterlijk. Ze worden ontmand, ze worden 
verstoord. Het is niet de bedoeling ‘niet-functionele’ voorwerpen te maken, 
maar wel anders te kijken naar diezelfde kast, trap of  deur. François prutst 
aan het beeld van deze dingen, om de dingen zèlf  zichtbaar te maken. 

Hetzelfde gebeurt in de video’s en de foto’s. Wat mij het meest heeft 
getroffen in de videotape waarin je een bedelaar op een orgeltje ziet spelen 
en elk neervallend muntstukje eerst ziet keuren en vervolgens snel in zijn zak 
stoppen, is het standpunt van de camera. Door deze persoon van bovenaf  
te filmen, wordt er iets zichtbaar gemaakt. Als dit tafereel vanuit een gewoon 
standpunt was gefilmd, dan hadden we dit beeld ervaren als een ‘teken’, als 
een code die automatisch verbonden is met een welbepaalde inhoud, zoals 
bij een verkeersbord. Door het standpunt te verplaatsen krijgen we te maken 
met een beeld, dat ons echt iets toont en de manier waarop we de werkelijkheid 
waarnemen waarschijnlijk gedeeltelijk wijzigt. Het lijkt alsof  ons een blik wordt 
gegund op een deel van het intieme leven van deze man: een territorium dat 
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zover reikt als zijn uitgestrekte armen. Dit is trouwens ook de betekenis van 
de titel Le monde et les bras, die onder andere vorm kreeg in het icoon-achtige, 
gipsen afgietsel van de ruimte die wordt afgebakend door de samengebrachte 
armen van een vrouw. 

Het wonderlijke aan het werk van Michel François is dat het door al die 
omkeringen en verschoven standpunten een soort van fysiek nadenken over 
de beeldhouwkunst lijkt te zijn. In de klassieke beeldhouwkunst gaat het 
er veelal om materiaal weg te nemen of  toe te voegen. Wie al nauw heeft 
samengewerkt met een goed beeldhouwer, weet dat die de omliggende 
ruimte even goed waarneemt als de sculptuur zelf. Op een bepaald ogenblik 
weet je niet meer of  een beeldhouwer iets wegneemt van de sculptuur, ofwel 
volume toevoegt aan de lucht errond. Alles wat positief  is wordt negatief  en 
omgekeerd. (Ik heb dit voor het eerst gezien toen ik Panamarenko op dertig 
minuten tijd uit een waaiervormig opeengeplakte stapel triplex een twee meter 
lange vliegtuigschroef  zag toveren met behulp van een elektrische schaaf  en 
een vingerschuurmachine.)

Zodra je hierop gaat letten, merk je hoe het werk van Michel François constant 
wentelt. Wat positief  is, wordt negatief. Wat bol is, wordt hol. Wat compact is 
valt uiteen (een bol touw) en wat verspreid was, troept samen (de muntstukjes, 
de pillen). Wit wordt zwart. Wat ondoorzichtig was, wordt doorzichtig. 

Een man blaast een zwarte ballon op. Voor Michel François is dit een zichtbaar 
maken van de longinhoud van de man, maar ook het ontstaan van een volume 
dat door een steeds dunnere wand van de omgeving wordt gescheiden. 
Hoe groter het volume, hoe labieler. De vorm wordt steviger, maar ze kan 
elk ogenblik omslaan in het niets. (De kuil in het zand kan ieder ogenblik 
instorten, de bol touw is aanvankelijk hard, maar wanneer je het touw uit zijn 
hart hebt getrokken, zijgt hij vormeloos ineen, de bal van elastiekjes wordt 
samengehouden door de trekkracht van elk afzonderlijk elastiekje, maar als ze 
een voor een zouden knappen, zou de bal in één kettingreactie uiteenrafelen 
tot een stuiptrekkend hoopje krullend plastic.) De zwellende ballon verbergt 
het gezicht van de man. Dan begint de ballon de omgeving te weerspiegelen. 
In het glanzende oppervlak herkennen we wolken die overdrijven of, in een 
andere video, een venster waarachter we een stad zien opdoemen. Dan raakt 
de ballon zo gespannen, dat hij doorzichtig wordt. Het gezicht van de man 
wordt opnieuw zichtbaar. Het omhulsel wordt te dun en de ballon ontploft. 
We staan opnieuw voor de naakte man. 
 Een verticaal opgehangen snoer van aaneengeregen schelpjes lijkt vanuit 
de verte op een lijn, die de zichtbare ruimte in twee vlakken verdeelt. Tegelijk 
is het een as, waar de ruimte rond draait. Als we dichterbij komen zien we de 
broze, luchtige structuur van de opeengestapelde schelpjes. 
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 Voortdurend worden er in het werk van François dingen opeengestapeld, 
aaneengeregen, uiteengetrokken, afgescheurd en samengebracht. Je voelt een 
samentrekken en een uiteenbrokkelen. Een tapijt wordt versnipperd, zoals 
uit de rand van een kleien bed stukjes aarde worden getrokken. Diezelfde 
stukjes aarde, die passen in je hand, worden aan dunne touwen opgehangen 
en samengevoegd tot grote, hangende trossen, die doen denken aan de gaten 
in een spons. 

Michel François bevestigt een videocamera ondersteboven aan een stok, 
zodat hij zijn eigen voeten kan filmen, en begint rond te wandelen in zijn tuin. 
Er ontstaat een vreemd, onverwacht beeld. Het gras lijkt de levende vacht 
van een reusachtig dier en het wegdek wordt een naar beneden toelopend, 
grijs dak, dat ons doet denken aan de naar beneden lopende zoldering van 
Appartement à louer. 

DE GEVANGENIS

In 1997 werd Michel François uitgenodigd een kunstwerk te maken voor 
de TBS-kliniek De Kijvelanden, een plek waar geprobeerd wordt mensen 
te genezen die herhaaldelijk ernstige misdaden hebben gepleegd. Hij stelde 
voor een grote vitrine te bouwen, als een soort van Speaker’s Corner, waarin 
de bewoners van de kliniek vrijuit voorwerpen, beelden of  teksten mochten 
plaatsen. Tegelijk bezorgde hij de bewoners een luchtfoto en een plattegrond 
van het gebouw. Hij deed dit, omdat hij aan het eind van de jaren zeventig zelf  
een jaar in de gevangenis heeft gezeten, in Griekenland, en zich herinnerde 
dat het meest beklemmende gevoel voortkwam uit het feit niet te weten waar 
je je in de ruimte bevond (ten opzichte van de rest van de gevangenis en ten 
opzichte van de omgeving: was er een rivier in de buurt die kon overstromen?). 
Het verblijf  in deze Griekse gevangenis was verschrikkelijk. 
 Als medewerker en opvolger van Michel François in De Kijvelanden 
(ik maakte er een boek met enkele gevangenen) ging ik beseffen dat zijn 
aandacht voor de grens tussen het publieke en het private leven voor een 
groot deel voortkwam uit zijn traumatiserende ervaring als gevangene. Een 
gevangene heeft geen privé-leven. Alles wat hij doet is publiek. Jan X, een 
‘cliënt’ in de TBS-kliniek, verwoordde dit als volgt: ‘Als je je ‘s ochtends niet 
hebt geschoren krijg je te horen dat er waarschijnlijk iets mis is met je. Heb je 
je wel geschoren, dan luidt het oordeel dat er wel iets speciaals aan de hand 
moet zijn, omdat je je zo netjes hebt geschoren. Wat je ook doet, het kan zich 
altijd tegen je keren.’
 Meteen was het voor Michel François duidelijk dat zijn tentoonstelling Me
st, brandnetels en paardebloemen in het Witte de With (1997) gewag moest maken 
van zijn bezigheden in de nabijgelegen TBS-kliniek. Wij weten nu waarom. 
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In 1997 kon ik dit nog niet schrijven, omdat Michel François zijn ervaring 
als gevangene nog niet publiek had gemaakt. Hij deed dit pas in een publiek 
gesprek met Pistoletto, dat samen met de eerste versie van deze tekst werd 
gepubliceerd in Cahier #7 van het Witte de With. 
 In François’ werk vertaalt deze problematiek zich in het beeld van het 
territorium. Het aangetaste bed van klei en het geperforeerde tapijt zijn voor 
Michel François uiteenbrokkelende territoria. Zijn grote foto’s proberen 
ervaringen in Afrika, Brazilië of  Cuba dichterbij te brengen, zonder de 
afstand tussen de toeschouwer en het beeld valselijk te verkleinen door een 
verklarend onderschrift. 
 Een van de meest geslaagde werken in deze tentoonstelling sprak over 
het probleem van het territorium. Van in het begin stond het voor François 
vast dat hij een cel uit de TBS-kliniek wilde tentoonstellen. Alle plastische 
mogelijkheden werden overwogen. Een kartonnen cel? Een echte cel? Een 
cel met een venster waarachter beelden geprojecteerd zouden worden, 
bijvoorbeeld een echt uitzicht van een van de bewoners? Een cel van 
spaanderplaat? Zoekend naar een oplossing werd François aangegrepen door 
één detail op het grondplan van de cellen: het op militaire manier omgeplooide 
laken, dat de architect voor alle duidelijkheid had meegetekend. Uiteindelijk 
besliste François niet een cel te bouwen, maar dit grondplan op ware grootte 
op de vloer van het museum aan te brengen. Zo kreeg de toeschouwer een 
realistisch idee van de grootte van zo’n cel, terwijl hij of  zij er gewoon over 
kon wandelen en de grenzen ervan negeren. 
 Dit soort vormelijke oplossingen kan kunst echt politiek maken. Een 
persoonlijke ervaring wordt verwerkt tot een beeld dat leesbaar is voor het 
publiek, zonder dat het daarom inboet aan kracht, omdat het vorm geeft aan 
de grens tussen het private en het publieke leven. 

Montagne de Miel, 28 oktober 1997 – 4 april 2006
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PUZZELSTUKKEN VOOR EEN VERSCHUIVEND VERHAAL

ENKELE WOORDEN OVER DE TENTOONSTELLINGEN VAN MICHEL FRANÇOIS

In mijn allereerste tekst over het werk van Michel François (‘Rien dans les poches’) heb ik 
beschreven hoe zijn sculpturen en beelden vaak meer vertellen over het wezenlijke van het 
beeldhouwen: het wegnemen of  toevoegen van materiaal, het samenbrengen of  verspreiden 
ervan, het openen of  sluiten van voorwerpen. In een tweede tekst (‘Binnen zonder kloppen’) 
heb ik geprobeerd aan te tonen hoe zijn kunstwerken, zonder expliciet te zijn, een politieke 
werking hebben omdat ze vragen stellen over de afbakening van de publieke en private 
ruimte. In deze tekst zou ik iets willen vertellen over de manier waarop het werk van 
François zich verhoudt tot de tentoonstellingsruimte. 

INLEIDING

Volmaakt geïsoleerde, eenduidige beelden of  voorwerpen bestaan niet. Alle 
voorwerpen en gebeurtenissen worden gelezen in een omgeving en krijgen 
pas een betekenis door de blik van de toeschouwer. Ik geloof  dat François op 
zoek is naar een sculpturale, ruimtelijke vorm die de tijdelijke of  ‘bemiddelde’ 
betekenis van voorwerpen zichtbaar of  voelbaar maakt. 
 François’ eerste nevenschikkingen van tegen de muur gedrukte sculpturen 
waren geïnspireerd door een aan de Meester van Flémalle toegeschreven 
schilderij waarop de marteltuigen van Christus zijn afgebeeld. François noemde 
deze opsommende uitstalling een ‘inventaris’. Zijn huidige tentoonstellingen 
zou ik willen vergelijken met de Mérode-triptiek, die wordt toegeschreven 
aan dezelfde schilder, waarop de openstaande luiken en deuren, de nauwelijks 
zichtbare deurpost, de handdoek, de uitgeblazen kaars, de vaas met lelies, 
de wolken op de achtergrond en het alaam van Jozef  zich over de ruimte 
verspreiden als helder verlichte, schijnbaar omlijnde emblemen of  als 
puzzelstukken van een nooit precies omlijnd, altijd verschuivend verhaal. 

VOORGESCHIEDENIS

De eerste twee publieke werken van Michel François waren meteen 
ruimtelijke ingrepen. Voor Appartement à louer (1980) bouwde hij met een 
aantal vrienden een decor achter een etalageraam. Voorbijgangers zagen een 
taps toelopende ruimte met overdreven vluchtlijnen die gebaseerd waren op 
het tweedimensionale beeld van een reclameadvertentie. Twee stellen hebben 
elk een week in deze ruimte gewoond. 
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 Voor de tweede tentoonstelling, die plaatsvond in een weverij, verzamelde 
Michel François spinnen, die losgelaten werden in de ruimte. Verder bevatte 
de tentoonstelling een bureautje en enkele doorzichtige, didactische panelen. 
 De overeenkomst met de huidige bezigheden van Michel François is 
opvallend. Hij werkt nog steeds met didactische panelen, die steeds abstracter 
zijn geworden, hij vermengt nog steeds private en publieke ruimtes, onder 
andere in de vorm van een voortwoekerend bureau, en zijn sculpturen doen 
denken aan spinnen die zich schijnbaar toevallig over de ruimte verspreid 
hebben en door hun verbanden een denkbaar web door de ruimte spannen. 
 Toen Michel François in 1989, ter gelegenheid van een van zijn eerste 
museumtentoonstellingen, een vijftigtal sculpturen op dezelfde muur naast en 
boven elkaar bevestigde op de hoogte van verschillende lichaamsdelen, deed 
hij dit om zijn sculpturen een bijkomende betekenis te geven. Die betekenis 
vloeide bijvoorbeeld voort uit het verband dat de toeschouwer legde tussen 
de sculptuur en het eigen lichaam. 
 Allicht is het mogelijk de blik, de gevoelens of  de gedachten van een 
toeschouwer te beïnvloeden door de manier waarop een sculptuur wordt 
getoond – bijvoorbeeld in reeksen, op bepaalde hoogtes, met of  zonder 
sokkel, al dan niet in een toonkast – en zo een sculptuur te verrijken. Toch 
dacht ik dat dit manipuleren van sculpturen afbreuk deed aan hun intrinsieke 
waarde. Het viel mij op dat François zijn sculpturen vaak ophing aan de muur, 
alsof  hij er opnieuw tweedimensionale beelden van wilde maken. Ik bracht dit 
in verband met de vele hoofden die opduiken uit rolkragen en andere figuren 
die schijnbaar uit Michel François’ foto’s willen opduiken, maar telkens weer 
afgeremd, geblokkeerd of  teruggeduwd worden. 
 Het leek alsof  de geboorte van de sculptuur ondanks alles belet moest 
worden. Veel kunstenaars die een eigen vorm hebben gevonden, gaan daarna 
die vorm tot het uiterste drijven, waaroor hun werk bijna onzichtbaar, 
onbevattelijk of  moeilijk te genieten wordt. Michel François heeft die neiging 
ook. Soms wenst hij zijn sculpturen op een ogenschijnlijk denigrerende 
manier te beschouwen als tekens. Hierdoor heeft hij echter een nieuwe vorm 
ontwikkeld, waarin verschillende sculpturen kunnen deel uit maken van een 
groter sculpturaal geheel zonder hun eigen waarde te verliezen. 
 In 1992, voor Documenta IX, werden sculpturen zoals de Vrouwelijke zeep 
en de Chocoladebank zelfs verwerkt in de wand van de tentoonstellingsruimte. 
De tentoonstellingsplek was orgaan geworden, verlicht ingewand, een met 
kleinoden ingelegde, holle poliep. In 1994 vond deze aanpak een variant op de 
Biënnale van São Paulo, waar een kuil werd gegraven in de betonnen vloer en 
waar een leeshoek werd gebouwd in een holle scheidingswand. De sculpturen 
vergroeiden met de ruimte. Ze lieten hun sporen na, zoals de grote kleien 
Paternoster in Düsseldorf  die duizend keer heen en weer werd gesleurd over de 
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vloer. Uiteindelijk werd de ruimte zelf  als sculptuur behandeld of  beschouwd 
als grondstof  voor het maken van beelden. 
 Sinds 1997, met de tentoonstellingen in het Witte de With en het Tecla 
Sala in Barcelona, is het duidelijk dat François zijn sculpturen niet langer 
louter in tegen de muur gedrukte reeksen of  opgenomen in een schelpachtige 
structuur wil tonen, maar wil verstrooien over een zoveel mogelijk transparant 
gehouden of  gemaakte ruimte. 

DE BESMETTE RUIMTE

In zijn uit 1993 daterende, soms grappige en soms bittere essay Some aspects 
of  color in general and red and black in particular beklaagt Donald Judd zich over 
de gebrekkige belangstelling van historici voor ruimte en kleur in architectuur 
en sculptuur. ‘Ruimte bestaat niet meer in de architectuur,’ schrijft hij. ‘Niet 
omdat we haar niet opmerken, maar omdat ze er gewoonweg niet is. Er zit 
geen keizer in de kleren. Het belangrijkste en meest ontwikkelde aspect van 
de hedendaagse kunst is ongekend.’
 Donald Judd beschouwde zichzelf  als de eerste kunstenaar die een 
sculptuur direct op de vloer heeft tentoongesteld, sculptuur en kleur met 
elkaar heeft verbonden en driedimensionale sculpturen aan de muur heeft 
bevestigd. Ik heb echt lol beleefd met zijn pleidooi voor een nieuw denken 
over de ruimte. Om het niet te moeilijk te maken stelt hij ons voor eerst 
na te denken over een steen en daarna over een tweede steen, die een 
beetje verderop ligt. Hoe verandert de ruimte rond de steen of  tussen de 
stenen? ‘Ruimte wordt gevormd door ons denken,’ vervolgt hij. ‘Sommige 
architecten en kunstenaars zijn zich bewust van de ruimte. De meesten niet.’ 
Als voorbeelden van vroege scheppingen van ruimte noemt hij de magere 
figuren van Giacometti (waar hij overigens niet bijzonder op is gesteld) en 
de slappe sculpturen van Oldenburg. Elders vernoemt hij ook de gipsen bas-
reliëfs van Oldenburgs Store, dat hij een van de eerste kunstwerken noemt 
waarbij een hele ruimte werd betrokken. Michel François vertelde mij dat hij 
lang geleden fragmenten van dit werk heeft gezien. Hij was getroffen door 
het als koopwaar presenteren van de sculpturen en het hieruit voortvloeiende, 
dubbelzinnige karakter van de ruimte:
 ‘De winkel van Oldenburg boeide mij door de manier waarop zijn 
sculpturen de ruimte beïnvloedden. De ruimte was niet langer louter een 
neutraal of  neutraliserend schrijn dat diende als achtergrond voor de 
voorstelling van een kunstwerk. Het statuut van de ruimte wankelde. De 
ruimte werd iets anders: een winkel. De manier waarop de sculpturen gemaakt 
en getoond werden deed meer denken aan een kruidenierszaak dan aan een 
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tentoonstellingsruimte. Zoiets heeft Judd nooit bereikt of  willen bereiken. 
De sculpturen – vlees, vlaggen, stoelen – deden zich voor als koopwaar. Ze 
besmetten en vervormden de ruimte, zoals mijn werk Appartement te huur een 
uitstalraam omvormde tot appartement.’

DE OPENGEWERKTE RUIMTE

De openbare ruimte en de gebouwen waaruit ze bestaat zijn vaak onleefbaar en 
beklemmend. Nu tentoonstellingen iets anders zijn geworden dan het louter 
tonen van klaargemaakte voorwerpen, moet de kunstenaar ook nadenken over 
de ruimte. In West Europa is het openbare leven beperkt tot een minimum. 
De mensen trekken zich terug in hun woningen. Ontmoetingen zijn pijnlijk. 
Museums doen de wens ontstaan een nieuw, openbaar leven te creëren. Elke 
oplettende bezoeker voelt de behoefte gaten in de muren te maken, bomen 
door vloeren en plafonds te laten groeien, water te laten stromen, eten klaar 
te maken, kinderen uit te nodigen en luid van mening te wisselen. Toch zijn 
in de jaren zeventig al zo’n experimenten ondernomen, zonder blijvend 
resultaat. Daarom leek het Michel François een goed idee het instituut zelf  
dooreen te schudden, de kantoren in de tentoonstellingsruimte te trekken, 
verborgen ruimtes voor de toeschouwers toegankelijk te maken en zoveel 
mogelijk deuren, ramen, trappen en pleinen te gebruiken om het museum 
naar buiten te laten stromen, waar de ruimte, hoe beklemmend ook, door de 
voorbijdrijvende wolken, het wisselende licht, en de wind in de bomen het 
ideaal van een levende kunst voelbaar maakt. 
 In het Haus der Kunst in München wordt een deel van het tapijt opgerold 
en worden onderliggende planken verwijderd om de weggemoffelde, door 
Mussolini geschonken marmeren vloer te tonen. Het verlichtingssysteem dat 
de zoldering lager (minder megalomaan) moet doen lijken, wordt genegeerd 
of  verstoord. Een muur wordt geperforeerd, wanden worden belicht met 
rechthoekige vlakken. 
 In de bijna volledig verduisterde ruimte van Le Blac, een soort van beton-
nen podium rond een rechthoekige kuip, schroeft François dikke balken vast 
in de vloer van het podium. Als dikke, smalle duikplanken nodigen ze de 
toeschouwers uit tot een precaire wandeling boven de kuip. Het zijn nieuwe 
balkons. Ze verlengen het podium als strepen die opduiken uit een vlak. Ze zijn 
solide en flexibel tegelijk. Een op het eerste gezicht onbegrijpelijk videobeeld 
– gemaakt met een camera die zich aan het uiteinde van een lange lat bevindt  –
toont Michel François, die met een vreemde schuifelpas schaatsend rond zijn 
as schijnt te draaien, terwijl achter hem de ruimte duizelingwekkend tolt. 
Ergens anders worden de toeschouwers uitgenodigd handenvol klei uit een 
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klaar liggende stapel te rukken en naar een verlicht muuroppervlak te gooien. 
In de buurt hangt de prachtige, gele Mannelijke zeep, die groot genoeg is om 
je hele romp in één beweging met zeep in te smeren. Aan de overzijde van 
de kuil staat een rek met recipiënten die gevuld zijn met water en drijvende 
bolletjes piepschuim. We zien een massieve piepschuimen zitbank, die met de 
hand werd uitgehold. Links hangt een kunstmatig verlichte, transparante tule 
die is bedrukt met een foto van een huis dat enkele minuten eerder een gevel 
heeft verloren. Een man probeert enkele boeken te redden, steunend op een 
smal strookje overblijvende vloer. 
 Het half  ingestorte huis is een opengewerkt volume; de fauteuil is een half  
open gekrabde, massieve vorm; de toeschouwers rijten de klei aan stukken. 
Alle beelden en sculpturen verwijzen naar elkaar. Ze proberen ruimte te 
creëren, een illusie van openheid in een donker hol. Ze maken het mogelijk 
een web van betekenissen te weven, waarbij elke sculptuur, elke ingreep en elk 
beeld, in verband kan gebracht worden met de andere. 

DE ‘TUSSENLIGGENDE AARD’ VAN HET KUNSTWERK

Kunstwerken zijn aan de werkelijkheid toegevoegde texturen die betekenisloos 
blijven zonder onze blik. Een voorwerp bestaat niet buiten onze waarneming. 
Vorm, kleur en materiaal wachten op ons om gevoeld, begrepen, benoemd 
of  opnieuw in vraag gesteld te worden. Elk kunstwerk is een medium, een 
tussenstuk, een bemiddelaar tussen de intenties van de kunstenaar en de 
projecties van de toeschouwer. Door zijn beelden en sculpturen bij elke 
tentoonstelling op nieuwe manieren met elkaar te confronteren versterkt 
François hun statuut van bemiddelaar. Ze staan tussen de andere sculpturen. 
Ze staan tussen de toeschouwer en het gebouw. Ze staan tussen de kunstenaar 
en de toeschouwer. Door zijn sculpturen afhankelijk te maken van hun 
relatie ten opzichte van elkaar en de omliggende ruimte, versterkt François 
hun ‘onvolledige’ status en geeft hij een concrete vorm aan de tijdelijke en 
tussenliggende aard van alle dingen. 
 François zoekt naar ontheatrale, niet hiërarchisch gedachte, open vormen 
van tonen die de sculptuur verlossen van de oude aanspraken op definitieve 
waarheid, eeuwige geldigheid of  onsterfelijkheid.  
 Een andere manier waarop François dit doet is door sculpturen te maken 
die zich aan ons schijnen voor te doen op het moment dat voorafgaat aan hun 
nakende verdwijning. De opdracht is niet eenvoudig. Hoe sculpturen maken 
die hun eindigheid in zich dragen of  aankondigen? François vertaalt deze 
vraag als volgt: Hoe kan je dezelfde bol touw tegelijk opgerold en afgewikkeld 
tonen? Hij heeft het vaak geprobeerd: met videobeelden, met foto’s en met 
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in gips of  polyester gedrenkte touwen. Uiteindelijk heeft het probleem een 
mooie oplossing gekregen in een museum in het Franse Albi. Een bol touw 
ligt op een vensterbank, aan de buitenzijde van het open raam. Uit de bol 
ontsnapt een dun touw dat over een langsstromende rivier naar een vijftig 
meter verder gelegen huis reikt. François heeft het touw met een bootje naar 
de overkant gebracht en aan de bewoner van het huis gevraagd of  hij het 
mocht vastmaken aan een balkon. Op een foto zien we hoe de wind het touw 
meevoert, zodat het in een zijwaartse boog gespannen staat en de bol lijkt te 
zullen ontrafelen. (Tegelijk vormt het werk een brug naar de buitenwereld en 
een verbinding tussen private en publieke ruimte.)
 Toen ik Michel François in 1996 voor het eerst interviewde ontstond er 
meteen verwarring over het gebruik van de woorden ‘concreet’ en abstract’. 
Ik hield van zijn werk omdat het op een concrete manier tot mij sprak, terwijl 
hij vooral blij was met werk dat ‘abstract’ geworden was. Nu zie ik daar geen 
tegenspraak meer. François wil niet alleen voorwerpen tonen, hij wil ze ook 
laten spreken over de kunst en over de samenleving. Hij doet dit niet door 
ze een ‘inhoud’ te geven, maar door ze een mentaal beeld te laten oproepen. 
Een van de manieren waarop hij dit probeert te doen is door ze te verstrooien 
over de ruimte en door de ruimte te behandelen alsof  ze zelf  materiaal is 
voor een sculptuur. Net zoals hij vroeger onderdelen van een huis verzaagde 
en assembleerde tot onfunctionele, abstracte composities, probeert hij nu 
de tentoonstellingsruimtes te verknippen en op die manier zowel concreter 
als abstracter te maken. Het gebouw wordt grondstof  voor het creëren 
van ruimte. Ruimte ontstaat wanneer een gebouw abstract wordt, wanneer 
het wordt losgekoppeld van zijn functies en de projectie van open beelden 
mogelijk maakt. 

DE RUIMTE ALS GRONDSTOF VOOR EEN MENTAAL BEELD

Michel François vergelijkt zijn tentoonstellingen met netwerken van 
wortelstokken. Hij wil geen kunstwerken maken met één identiteit, met één 
leesrichting, met één lineaire afstamming. Hij zoekt naar het veelvoudige, 
het gelijktijdige en het wisselende. Hij wil voorwerpen, beelden en 
tentoonstellingen maken met een open identiteit. Hij verwijst daarbij naar een 
beroemd filosofisch werk dat ik niet heb gelezen, maar dat mij doet denken 
aan de zichzelf  in duizenden nevengeschikte aforismen vrolijk tegensprekende 
Nietzsche, die ons geloof  in een persoonlijke identiteit of  het ‘subject’ 
toeschreef  aan verkeerde gevolgtrekkingen uit de grammaticale gewoonte het 
woord ‘ik’ te gebruiken. Deleuze ziet de wereld als een opsomming waarvan 
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de delen verbonden worden door het woord ‘en’. Het overtuigende van dit 
beeld berust niet alleen in de afwijzing van de synthese, maar ook in het besef  
van het ‘tussen-zijn’ van alle dingen. ‘De wieg schommelt boven een afgrond 
en het gezond verstand zegt ons dat het bestaan niet meer is dan een vluchtig 
kiertje licht tussen twee eeuwigheden van duisternis,’ schrijft Nabokov. ‘De 
mens is een koord, geknoopt tussen dier en oppermens – een koord boven 
een afgrond,’ schrijft Nietzsche. ‘Het grote in de mens is: dat hij een brug is 
en geen doel; wat bemind kan worden in de mens, is dat hij een overgang is 
en een ondergang.’
 In hoeverre hebben we de filosofie nodig om het werk van François naar 
waarde te kunnen schatten? Net zoals het prachtig is een beeld te zien dat 
intense gedachten of  gevoelens bij ons oproept, moet het ook prachtig zijn 
beelden of  sculpturen te zien die dit samen kunnen doen en, naargelang van 
de tentoonstelling, telkens op een andere manier. Het is ook fascinerend om 
te zien hoe de steeds wisselende spreiding of  combinatie van sculpturen, 
foto’s en videobeelden gepaard kan gaan met een specifieke benadering van 
elke ruimte, die zoveel mogelijk wordt betrokken bij het weven van nieuwe 
verbanden tussen de afzonderlijke werken. Hoe meer verbanden, hoe meer 
ruimte. 
 Ik zou willen herinneren aan de beschrijving van een dorp in Tristes 
tropiques. In het midden van dat dorp stroomt een rivier. De mannen moeten 
trouwen met een vrouw die geboren is aan de overzijde van de rivier en daar 
vervolgens ook gaan wonen. Dit betekent dat de mannen leven op de oever 
waar hun ouders en volwassen zonen niet wonen. Elke man is een balling op 
enkele meters van zijn geboorteplek. Verder moeten alle belangrijke rituelen 
zoals huwelijken en begrafenissen voltrokken worden door iemand van de 
overzijde van de rivier. Ik vind dit een mooi voorbeeld van een mentaal beeld 
met een concrete grondslag en een zowel concreet als spiritueel doel: het 
anders-zijn niet ontkennen, maar bewust maken en accepteren. 
 Toen ik Michel François over dit dorp vertelde, antwoordde hij met een 
verhaal dat hij ooit had gehoord over de Vietnam-oorlog. ‘Toen de Amerikanen 
zich te voet voortbewogen door het oerwoud,’ vertelde hij, ‘probeerden 
de Noord-Vietnamezen altijd de meest rechtse persoon als eerste neer te 
schieten. Zodra de Amerikanen zich hiervan bewust waren, probeerde de 
meest rechtse soldaat altijd een beetje minder de meest rechtse persoon te 
zijn. Zijn buurman, die dit opmerkte, week daardoor ook steeds meer af  naar 
links, en zo verder. Zo hadden die patrouilles de neiging te verfrommelen. 
Ik vind het een amusante gedachte dat een eenvoudig geometrisch gegeven, 
gecombineerd met de angst van die militairen, een ruimtelijke absurditeit tot 
stand kon brengen.’
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PUZZELSTUKKEN VOOR EEN VERSCHUIVEND VERHAAL 

In zijn onlangs verschenen prachtboek over de meesterwerken van de Vlaamse 
Primitieven vertelt Dirk De Vos dat in de symboliek van de Middeleeuwse 
schilderkunst niets een eenduidige betekenis had. De wereld van de dingen was 
een veelvoud van vermommingen van Gods wezen. Een mogelijke goddelijke 
revelatie kon enkel voortkomen uit een steeds complexer en dubbelzinniger 
wereldbeeld. Hetzelfde geldt voor de schilderijen van de Vlaamse Primitieven. 
‘Door een al te literair speurwerk naar symbolen,’ schrijft De Vos, ‘heeft dit 
begrip echter dikwijls geleid tot een systematiek van iconografische verklaring 
die eigenlijk de geest van de visuele revelatie ontkracht.’
 Er bestaat een zelfde misverstand over de droomleer van Freud, die ervan 
uitging dat mensen niet zouden kunnen slapen als ze niet droomden. Volgens 
Freud werden onze voorouders door zoveel gevaren bedreigd, dat hun geest 
hen tijdens de slaap voor de gek moest houden opdat hun angst hen niet zou 
wekken. De droom heeft als taak onze angsten zodanig te vermommen dat we 
kunnen doorslapen. Om hierin te slagen mag de droom alle mogelijke trucs 
gebruiken, omkeringen, spiegelingen en verwarringen allerhande, waaronder 
natuurlijk ook het tonen van de niet als dusdanig herkende waarheid. (We 
kunnen de zaken ook minder teleologisch voorstellen door te beweren dat 
de mens levensvatbaar is dank zij het feit dat zijn brein in de war is als hij 
slaapt.)
 We herkennen de ‘droomarbeid’ van Freud in Huizingas beschrijving van 
de kleursymboliek in de 15de-eeuwse, Europese cultuur: ‘Onder al de kleuren 
hadden vooral blauw en groen hun symbolisch gewicht, en die betekenis 
was zo bijzonder, dat zij daardoor als kleuren van kleding bijna onbruikbaar 
werden. Beide toch waren het de kleuren der liefde: groen verbeeldde de 
verliefdheid, blauw de trouw. (…) Daar ligt meteen de verklaring, waarom de 
blauwe kleur, geveinsd gebruikt, ook de ontrouw ging beduiden, en met een 
overspringing niet alleen de trouweloze maar ook de bedrogene toekwam. De 
blauwe huik beduidt in het Nederlands de echtbreekster, en de “cote bleue” 
is het gewaad van de bedrogene…’
 Freud hielp zijn patiënten niet door hun dromen te duiden, maar door 
hen te laten associëren op basis van hun dromen. Uit de hierbij optredende 
pogingen tot ontkenning of  camouflage probeerde hij dan zogenaamd dieper 
liggende waarheden of  verborgen angsten af  te leiden. Wat hij eigenlijk deed, 
en in navolging van deze wonderlijke charlatan duizenden volgelingen, was 
het construeren van nieuwe verhalen die bij zijn patiënten emoties opriepen 
die eindelijk een naam kregen of, anders gezegd, een nieuwe betekenis gaven 
aan oude woorden en zo nieuwe, meer bruikbare verklaringen of  duidingen 
van hun innerlijk leven en hun omgeving mogelijk maakten. 
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 Elke ideologie berust op een zelfde spel met mentale beelden dat een 
bepaalde omgang met de werkelijkheid mogelijk maakt. Waarschijnlijk is de 
schilderkunst van de Vlaamse Primitieven ontstaan als het ideale medium 
voor een reflectie over het illusoire van de verschijningsvormen van de 
werkelijkheid en over de manier waarop wij de werkelijkheid proberen te 
omknellen door te goochelen met beelden. 
 Volgens mij vertrekt Michel François van een gelijksoortig besef  van de 
meerduidigheid van voorwerpen of  beelden. Soms noemt hij ze symbolen, bij 
gebrek aan een beter woord, maar eigenlijk zijn het intrinsiek betekenisloze 
schaakstukken, texturen of  lichtvlekken, die door elkaar geschoven worden 
om bij de toeschouwer, en in de eerste plaats bij Michel François zelf, een 
nieuw verhaal, nieuwe gedachten of  nieuwe emoties op te roepen. 

Montagne de Miel, 28 oktober 2002
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EEN HARDNEKKIG THEMA WANDELEND IN EEN 
SPIEGELPALEIS MET VERVORMENDE SPIEGELS 

ENKELE WOORDEN OVER HET WERK VAN PHILIP JANSSENS

Een van de eerste mooie werken van Philip Janssens die ik heb ervaren was 
een strakke, maar overrompelende gitaarpartij die de hoofdklank uitmaakte 
van een steeds sneller en luider gespeeld muziekstuk, waaraan een vijftal 
muzikanten deelnamen. De klank was scherp en schijnbaar repetitief, zoals 
zoveel andere hedendaagse kunstwerken. Het muziekstuk had niets vervelends. 
Het was meeslepend en passioneel. Geboeid liet ik mij door de jonge gitarist 
in vervoering brengen en meevoeren naar een nog altijd genietbare, maar 
harde climax.

Omstreeks diezelfde tijd (de herfst van 2002) zag ik zijn eerste, overtuigende 
sculptuur en een boeiende reeks tekeningen. Later maakte ik kennis met 
composities, korte filmpjes, collages en sculpturale voorstellen.

De eerste sculptuur die mij heeft getroffen was een collage-achtige compositie 
die bestond uit een met wit zand gevulde, trapeziumvormige, zinken teil 
waarin een polsdikke, houten paal was geplant die op anderhalve meter hoogte 
uitmondde in een houten schijf  met een doorsnede van ongeveer twintig 
centimeter. Op dit kleine tafelblad, dat dus rustte op één, dikke poot, lag een 
bruin ei. Het geheel stond op een verhuizersplank met vier wieltjes,waarvan 
het oppervlak perfect aansloot op de bodem van de zinken teil. Een mooie 
stapeling in precair evenwicht. Ik was getroffen door het gevoel voor materiaal, 
textuur en kleur dat uit deze schijnbaar eenvoudige sculptuur sprak. Het werk 
had de overtuigingskracht van de collages van Beuys en Schwitters, zonder 
dat Janssens ooit werk van deze kunstenaars had gezien.

Vandaag, bijna vier jaar later, verrast Philip Janssens keer op keer met prachtige, 
sculpturale voorstellen, waarvan ik er hier enkele aan u voorstel.

Allereerst zijn er de wonderlijke collages op basis van reproducties van 
meesterwerken uit de kunstgeschiedenis, waarbij, bijvoorbeeld, twee 
kruisafnemingen door elkaar gevlochten worden. Het resulterende beeld ziet 
er op het eerste zicht niet ongewoon uit. De toeschouwer registreert het alsof  
het om een gewoon schilderij gaat. Pas na een tweede, meer onderzoekende 
blik, gaan we vreemde zaken opmerken zoals een derde been voor Christus, 
een dubbele kroon, vreemde personages met vier armen of  zonder hoofd. Het 
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drama van de kruisafneming wordt versterkt. Het beeld gaat voor onze ogen 
schiften en wordt tegelijk ongrijpbaarder en dynamischer, indrukwekkender. 
Toch zie je dit niet meteen. Het gaat om economisch gedachte, minimale 
wijzigingen of  toevoegingen.

Deze werken zijn voortgekomen uit collages met oude, zwart-witte 
familiefoto’s, waaraan bijna onmerkbaar hier en daar een hoofd of  een extra 
personage werd toegevoegd én uit collages op basis van foto’s van gebouwen, 
die door elkaar werden gevlochten en prachtige rasters en dieptewerkingen 
of  onzekere oppervlakken opleverden. De familiebeelden versterkten de 
nostalgische dromerijen en de verschrikking van het verlies dat gepaard gaat 
met het maken, bewaren en af  en toe consulteren van deze foto’s. De collages 
met de gebouwen toonden nieuwe architecturale mogelijkheden, maar ook 
onzeker geworden constructies, weifelende gevels, een werkelijkheid met een 
onzeker, trillend oppervlak.

Een variant van deze werken werd gemaakt in 2003, als ingreep tijdens de 
tentoonstelling Sensor in het Antwerpse theater Hetpaleis: bovenop het grijze, 
kamerbrede tapijt aan de ingang van de toneelzaal had Janssens een tweede 
tapijt gelegd, zwart, waaruit de omtrekken van danspassen waren gesneden. 
De verdubbeling van het tapijt had iets subtiel pervers. Er ontstond een 
dansend, trillend beeld, en wel door het louter verwijderen van enkele dunne 
strookjes uit het bovenste tapijt. Een mooi grafisch werk, maar ook een heel 
mooie, zichzelf  terugtrekkende sculptuur.

Deze werken kregen een vervolg in het voorstel om in een Hogeschool 
in Antwerpen warme lucht te laten opstijgen uit kelderroosters, zodat de 
achterliggende gevels bibberend aangetast zouden worden en zouden lijken 
op te lossen in een fata morgana.

Later vloeide hieruit het voorstel voort om in het museum in Herford twee 
grote ramen te vervangen door warmeluchtgordijnen, zoals je die aantreft aan 
de ingang van grote winkels. Het sculpturale effect op de ruimte, met de twee 
volledig verwijderde ramen, zou prachtig geweest zijn. Het voorstel heeft ook 
iets grappigs en architecturaal elegants. (Het werd niet uitgevoerd.)

Voor een tentoonstelling in een ruimte met een dubbele raampartij (een beetje 
te vergelijken met de Weense, dubbele ramen), vulde hij de ruimte tussen de 
ramen met mist (verdampte olie).

Voor een tentoonstelling in een tijdelijk buitgemaakt huis op de Antwerpse 
Keyserlei, in oktober 2005, opende hij de twee vleugels van een openzwaaiend 



 373

raam, maar dichtte hij de zo ontstane opening met een schoongemaakte 
glasruit. De ingreep was vrijwel onzichtbaar. Alleen door de elegante 
bevestiging van de glasruit (met vier spijkertjes die normaal gebruikt worden 
om een ruit te klemmen vooraleer de stopverf  wordt aangebracht), hoorde 
je de toegevoegde ruit zachtjes rammelen als je voorbijliep over de oude, 
doorbuigende, planken vloer. Opnieuw waren we getuige van een trillend 
beeld, dat verrijkt werd met onverwachte reflecties op de toegevoegde ruit.

Als ingreep op een fabrieksterrein stelde hij voor de glazen wanden van een 
van de ‘rookhuisjes’ (op bushokjes gelijkende ruimtes waar door de arbeiders 
gerookt mag worden) te vervangen door spiegelglas waar je, bij een bepaalde 
lichtinval, doorheen kan kijken. (Het spiegelglas dat wordt gebruikt door 
de politie om ongezien te kunnen bespieden.) Door de lichtsterkte in de 
hokjes aan te passen konden de wanden doorzichtiger gemaakt worden. De 
spiegelende zijde zou aan de binnenkant terechtkomen, zodat een aanwezige 
roker eindeloos weerspiegeld zou worden. Het verschil met een gangbare 
eindeloze spiegeling, had er echter in bestaan dat ze van buitenaf  zichtbaar 
was! De sigarettenrook van de gebruikers zou een extra sfeer en lichteffect 
aan de sculptuur hebben toegevoegd.

Voor een ingreep in een industriële ruimte waarin Philip Janssens in de lente 
van 2006, met de hulp van enkele bevriende kunstenaars, een drie maand 
durende, wisselende tentoonstelling en een reeks concerten organiseerde, 
maakte hij op ooghoogte een rechthoekige opening in een bakstenen muur 
die een perfect symmetrische ruimte met zuilen exact in tweeën verdeelde. 
Vervolgens voorzag hij de rechthoekige opening van een venster in 
‘politieglas’. De weerspiegelde ruimte (achter de toeschouwer) en de ruimte 
die zichtbaar werd achter het glas vielen bijna naadloos samen. (Opnieuw een 
trillend beeld.)

Als ingreep in een metrostation met vier ondergrondse, gespiegelde 
verdiepingen, stelde Janssens voor op één verdieping een samengestelde, 
klassieke beeldengroep te plaatsen (de op zijn linker elleboog leunende, 
zittende Dionysus, en de drie hoofdloze vrouwenfiguren met prachtig 
gedrapeerde gewaden van het oostelijke timpaan van het Parthenon) en op 
de onderliggende verdieping gespiegelde kopieën van dezelfde beelden.

Deze ingreep doet denken aan de sculptuur The Etruscan (1976) van de 
jonge Michelangelo Pistoletto, die een klassiek beeld met opgeheven arm 
zijn spiegelbeeld laat groeten, maar vooral aan enkele sculpturen van Giulio 
Paolini, bijvoorbeeld Mimesis uit 1975, waarbij twee kopieën van de Medici 
Venus tegenover elkaar werden geplaatst. Het idee een gespiegelde versie te 



374

maken van het eigenlijke beeld roept echter andere connotaties op. De jonge 
Pistoletto boog zich over het statuut van de schilderkunst en de sculptuur. 
Paolini, als erfgenaam van het symbolisme en De Chirico, was geboeid door 
het mysterie. Philip Janssens maakt onze waarneming onzekerder en rijker.

Voor een andere tentoonstelling nodigde hij een dertigtal eeneiige tweelingen 
uit om zich, op dezelfde manier gekleed, elk op te houden in de andere 
helft van de tentoonstellingsruimte. Deze ingreep deed denken aan een 
tentoonstelling van Koen Theys, die tachtig tweelingen uitnodigde bij elkaar 
te blijven tijdens een vernissage. De bedoeling van Theys was de gangbare 
vervreemding om te keren, en personen die geen tweelingbroer of  -zus 
hadden zich ongewoon en naakt te laten voelen. Het werk van Janssens lijkt 
meer op het sculpturale voorstel Die Familie Schneider van Gregor Schneider, 
waarbij identieke tweelingen in twee identieke, Londense rijhuizen, exact 
dezelfde handelingen uitvoerden. De toeschouwer kreeg twee sleutels en kon 
beide huizen bezoeken. Het mooie aan Janssens’ ingreep is dat de tweelingen, 
voor zover ze in hun helft van de ruimte bleven, konden doen wat ze wilden, 
waardoor er aan beide zijden soortgelijke, zij het altijd lichtjes verschillende 
groepjes van mensen ontstonden, als een zichzelf  organiserend, maar 
verstoord spiegelbeeld.

Wat het meest opvalt aan de sculpturale voorstellen en ingrepen van Philip 
Janssens zijn de precisie, de economie, de humor en het vermogen van 
materiaal en techniek te wisselen zonder inconsequent of  onleesbaar te 
worden. De opeenvolgende werken laten zich lezen als een gedicht met 
wisselende klanken, maar met eenzelfde grondtoon. Een schijnbaar repetitief  
gedicht, waarvan de letters plotseling iets anders zeggen dan we dachten, 
zodat we gaan vermoeden dat ze van een moment van onoplettendheid 
gebruik hebben gemaakt om van plaats te wisselen. Tot we zien dat er niet 
één gedicht staat, maar twee of  drie verschillende gedichten: een zichzelf  
eeuwig herschikkende cut up van Burroughs die zich voordoet als een strak, 
klassiek sonnet.

Montagne de Miel, 9 juli 2006
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WEIDSE BEELDEN

OVER DE EERSTE FOTO’S VAN JAN KEMPENAERS

De eerste tentoongestelde foto’s van Jan Kempenaers dateren van 1990-
1991. Het zijn uitzonderlijk brede zwart-wit foto’s gemaakt met een Widelux, 
een panoramische camera met ronddraaiende lens, waarbij de sluitertijd 
overeenstemt met de snellere of  tragere, horizontale draaibeweging. Het zijn 
horizontale foto’s van zo’n 10 bij 30 cm, waarop meestal landschappen te zien 
zijn waarin volkstuintjes, woonwijken en industriële sites samen voorkomen.
 Het uitgangspunt van deze foto’s was een soort verwondering of  
ongeloof  over de verstrengeling van verschillende stedenbouwkundige zones 
binnen één landschap: het samengaan van landbouwgebied, woonzones en 
industrieparken. Vandaag maakt Kempenaers nog steeds foto’s waarop we zien 
hoe verschillende stedenbouwkundige zones of  functies elkaar ontmoeten 
in hetzelfde landschap, maar de morele bijklank is verdwenen. Kempenaers 
vertelt dat het nooit zijn bedoeling is geweest rariteiten te fotograferen.
 ‘Sommige fotografen zijn voortdurend op zoek naar freakshows van 
het landschap. Ze concentreren zich op eigenaardigheden. Ik heb van 
in het begin gezocht naar een breder onderwerp, zoals de relatie tussen 
verschillende functies in het landschap. Ik benader het landschap als het 
beeld dat het geworden is door zijn geschiedenis. Het heeft een beeldkwaliteit 
die voortvloeit uit het verleden, uit bepaalde gebruiken: die traditie en het 
resulterende beeld vormen het onderwerp van mijn foto’s. Later zijn mijn 
foto’s nog meer ‘all over’ geworden. Ik heb mij nooit aangetrokken gevoeld 
tot het isoleren van een detail. De meeste docenten die ik tijdens mijn studies 
heb gekend streefden naar een soort van journalistieke fotografie. Ze wilden 
altijd dat we mensen fotografeerden, het liefst van heel dichtbij, maar ik had 
daar geen zin in. Daarom was ik als student al bezig met het zoeken naar een 
ander soort beelden.
 Ik wilde beelden maken met veel afstand, beelden met een weids gezicht. 
Vandaar het brede, panoramische formaat. Veel kijkers hadden het daar 
moeilijk mee, omdat ze gewend zijn naar de televisie te kijken. Op TV worden 
bijna nooit weidse beelden getoond, omdat je dan geen details meer kan zien. 
Er wordt ook heel weinig van op twee afstanden gekeken. De weinige weidse 
beelden die je op TV ziet, zijn de beginbeelden van feuilletons. Zodra we 
weten waar het verhaal geacht wordt zich af  te spelen, krijgen we alleen nog 
close ups van de hoofdpersonages te zien.’
 Kempenaers had de Widelux-camera gekozen omdat hij er panoramische 
beelden mee kon maken. Het nadeel van de camera was echter dat alle 
horizontale rechte lijnen op de rand van het beeld gebogen werden 
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weergegeven, waardoor de toeschouwer soms de indruk kreeg dat dit een 
gewild artistiek effect was. Daarom schakelde Kempenaers na enkele maanden 
over op een 4/5 inch technische camera.
 De foto’s uit deze tweede periode zijn zwart-wit en meten ongeveer 25 
bij 30 cm. Ze tonen landschappen die al doen denken aan de huidige foto’s, 
behalve dat het nog gaat om zwart-wit foto’s die met een standaardlens of  
een telelens zijn gemaakt en vrijwel nooit vanuit de hoogte. De foto’s lijken 
meer gesloten. Het gebruik van de standaardlens of  telelens maakte het bijna 
onmogelijk weidse foto’s te maken waarop ook nog een groot stuk hemel 
te zien was. Vaak zien we op de voorgrond ook grote voorwerpen zoals 
telefoonpalen, betonnen schuttingen, een jonge beuk, een wei, eventueel 
voorzien van een hoop afval, een eenzaam dier of  een bordje waarop ‘Te 
koop’ staat. (De laatste restanten van de aanvankelijke anekdotiek.) Net 
boven deze rekwisieten krijgen we bijvoorbeeld een laag volkstuintjes, die aan 
de bovenkant wordt afgezoomd door een rij daken van een arbeiderswijk, 
die op zijn beurt afgezoomd wordt door een laag schouwen of  daken van 
een fabriek of  industrieterrein. Op een van de foto’s lijken de volkstuintjes 
gewoon over te lopen in het fabrieksterrein.
 Op de voorgrond van een van de foto’s die ons het sterkst doen denken aan 
de huidige foto’s van Kempenaers zien we op de voorgrond een gevulde waslijn. 
De middenpartij toont een woonwijk en op de achtergrond zien we rechts 
twee koeltorens en links een aantal piepkleine huisjes die verstrooid liggen 
op een paar heuvels. Vooral deze kleine huisjes op de achtergrond doen ons 
aan de latere foto’s van Kempenaers denken, waar het haarscherp knipperen 
van kleine venstertjes ons naar de grenzen van ons gezichtsvermogen lijkt te 
voeren. Hier zijn de huisjes aan de horizon nog onscherp. In het midden van 
de foto merk je twee minuscule figuurtjes op. Voor Kempenaers waren deze 
figuurtjes de aanleiding om grotere afdrukken te gaan maken. 
 Na deze tweede periode stopt Kempenaers met zwart-wit fotografie. In de 
daarop volgende maanden maakt hij een aantal foto’s zelfs opnieuw, omdat 
hij het beeld veel sterker vindt in kleur. Hij begint ook te werken met een 
groothoeklens. Het grootste verschil tussen de eerste kleurenfoto’s en hun 
zwart-wit voorgangers is de indruk van weidsheid. Het formaat is opnieuw 
langwerpiger geworden. ‘Het voordeel van een groothoek is dat je een weids 
beeld kan maken,’ vertelt Kempenaers. ‘Het nadeel is dat alles op de voorgrond 
groter wordt en dingen op de achtergrond proportioneel kleiner. Als je met 
een groothoeklens werkt is het daarom interessanter foto’s te maken zonder 
voorwerpen op de voorgrond.’ In vergelijking met de vorige foto’s zien we 
dan ook dat er minder aandacht wordt besteed aan anekdotische elementen. 
Verder doet het samengaan van verschillende functies zich meestal niet meer 
voor als een schijnbaar toevallige samenkomst, maar als een opeenstapeling 
van verschillende, horizontale ‘landschapslagen’ binnen één foto.
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 Aanvankelijk worden deze foto’s iets groter afgedrukt dan hun zwart-
wit voorgangers (37 x 55 cm), maar steeds vaker worden ze afgedrukt op 
een nog groter formaat (100 x 136 cm), omdat Kempenaers ervan houdt op 
vergrotingen net iets meer te kunnen zien dan op locatie met het blote oog. 
Je merkt dit ook aan het formaat van de tentoongestelde foto’s, die nooit zo 
groot worden dat de korrels de details opnieuw onleesbaar zouden maken. 
De vergroting is net voldoende voor het minieme, revelerende effect.
 De foto’s worden ook steeds vaker gemaakt vanuit een hoger gelegen 
standpunt. Ze krijgen hun diepte niet meer door grote voorwerpen op 
de voorgrond, maar door opeenvolgende, scherp blijvende lagen op de 
achtergrond. De foto’s organiseren zich rond de horizonlijn. De landschappen 
lijken minder ingesloten. Ze lijken meer op het weidse beeld dat we zien als 
we met het blote oog naar een landschap kijken.

Montagne de Miel, 22 maart 2002
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DE GEBOORTE VAN DE FOTO

ENKELE WOORDEN OVER HET WERK VAN JAN KEMPENAERS

INLEIDING

De foto’s van Jan Kempenaers zijn kleurecht en scherp, voor zover mogelijk 
gemaakt bij diffuus daglicht met een technische camera op statief, op basis 
van grote negatieven, meestal afgedrukt op halfmat papier van 100 bij 136 cm 
en overdekt met een halfmatte folie. Ze worden vaak gemaakt van op afstand 
en vanuit hoger liggende standpunten. Het lijkt alsof  de fotograaf  er behagen 
in schept de wereld te miniaturiseren. 
 Eigenlijk kennen we maar één intentie van Jan Kempenaers, namelijk dat 
hij ernaar streeft heel scherpe foto’s te maken, omdat hij ervan houdt op 
vergrotingen net iets meer te kunnen zien dan op locatie met het blote oog. 
 Ik kijk naar zijn foto’s als naar schilderijen die niet alleen een tafereel 
tonen, maar ook de eigen textuur. Soms doen ze mij denken aan de ritselende 
bloesems van een kerselaar in het tegenlicht, wanneer de witte krooonblaadjes 
zwart lijken te worden door het contrast met het rond hun randen gulpende 
zonlicht en we heel even denken dat de beelden die we rond ons projecteren 
huiveren op de rand van de ruis. 

DRIE PROJECTIES – MINSTENS DRIE MANIEREN OM NAAR DEZE FOTO’S TE KIJKEN

De foto’s van Jan Kempenaers doen geen pogingen om te bevallen. Het zijn 
beelden die zich terugtrekken. De gebruikelijke, anekdotische invalshoeken 
zijn afwezig. De fotograaf  probeert op een afstand te blijven. Er valt niks 
grappigs te zien. We worden niet geschokt. Veeleer lijkt het alsof  het beeld 
meteen omslaat in saaiheid en ons zo dwingt op een andere manier te kijken. 
Maar wat zouden we dan moeten zien?
 Johan Pas heeft erop gewezen dat de beelden van Kempenaers ons 
uitnodigen hen te bekijken als abstracte composities. Ik zou daar willen aan 
toevoegen dat ze ons zo ook uitnodigen naar de geboorte van de foto te 
kijken. De grafische effecten trekken onze aandacht weg van het onderwerp 
en voeren ons naar de onooglijke kieren waar het beeld ontspringt aan het 
contrast tussen de korrels en het papier. Ten slotte zou ik willen bekennen dat 
deze geboorte van de foto voor mij een herhaling is van de eeuwige geboorte 
van het ons schijnbaar omringende beeld. 
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VAN OBJECTIEVE REGISTRATIE TOT ABSTRACTE COMPOSITIE

In januari van dit jaar toonde Jan Kempenaers in het Museum voor Fotografie 
foto’s die hij had gemaakt naar aanleiding van de uitbreiding van de haven 
in Doel. Andere fotografen zouden deze uitnodiging hebben beschouwd 
als een aanleiding voor het maken van een aantal portretten of  een sociaal 
geëngageerde reportage. Kempenaers niet. Vanop de dijk probeert hij het 
dorp te vatten in zijn algemeenheid en kleinheid. De architectonische details 
treffen ons als pietluttig en van bij hun ontwerp gedoemd tot vergeefsheid. 
Het lijkt alsof  zich in dit dorp nog niets heeft opgericht dat de moeite van het 
behouden waard lijkt. We kijken zonder veel te begrijpen. Onze blik wordt 
teruggeworpen door de banaliteit. In deze tragedie voelen we alleen het 
potsierlijke en hopeloze van het verzet. Op de foto’s ontbreken de bewoners. 
Alleen hun huizen staan daar. Hun karkas. Hun kader. Dan zwenkt de camera 
en zien we sporen van de manier waarop het landschap uiteengereten en 
verwoest wordt. Hier zijn andere wezens met hun kaders en karkassen langs 
getrokken. Hier en daar zien we sporen van een betoging. We kijken vanuit 
de verte. We voelen dat de fotograaf  betrokken is bij het gebeuren, maar hij 
probeert dit gebeuren op een andere manier te benaderen. Hij maakt er foto’s 
van. Geen foto’s als voertuig voor sentiment, zoals we gewend zijn van de 
media, maar foto’s die ons iets zeggen over het maken van foto’s, over het 
opleggen van kaders, over het trekken van beelden uit de werkelijkheid, over 
het vormgeven van de werkelijkheid en over het wegglippen ervan. De foto’s 
proberen zich te meten met de banaliteit, zonder die banaliteit uit de weg te 
gaan. Ze nemen alle lelijkheid en ongeïnspireerdheid op zich. Het enige wat 
overblijft als beslissing is het formaat, de kadrering, de kleur en de scherpte. 
 De foto’s van Jan Kempenaers tonen meestal stedelijke landschappen. 
Vaak begrijpen we niet waarom een bepaald landschap werd gefotografeerd. 
We hebben de indruk dat er eigenlijk niets bijzonders te zien valt. De beelden 
die dit het best illustreren zijn de foto’s die hij in 1998 heeft gemaakt in 
Sarajevo. De foto’s werden gemaakt vanuit een hoger gelegen standpunt 
(een heuvel of  het dak van een gebouw) en tonen een buitenwijk met oude 
eengezinswoningen en flatgebouwen. De compositie van de foto vloeit voort 
uit de schikking van de gefotografeerde gebouwen. Kempenaers gebruikt 
stadsgezichten vaak als aanleiding voor composities. Zijn foto’s leggen het 
stadsgezicht een nieuwe kadrering op, waardoor het beeld onthecht raakt en 
abstract lijkt te worden. 
 Na onze eerste indruk van de Sarajevo-foto’s worden we getroffen door 
het rasterpatroon dat wordt gevormd door de met vensters bezaaide gevels 
van de flatgebouwen. Wie nog langer kijkt, zal opmerken dat sommige van 
die vensters vervangen zijn door houten schotten. Ten slotte zien we ook de 
gaten in de muren, die werden veroorzaakt door inslaande mortieren. 
 Door meer naar die details te gaan kijken, ben ik gaan geloven dat ze 
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een soort van gebeurtenissengrens vormen waar een aandachtige getuige de 
geboorte van een foto kan gadeslaan. De rasters van de gevels vormen een 
uitvergrote herhaling van de textuur van de foto. De kogelgaten in de muren 
zijn een soort van verstoorde, ontspoorde korrels, zwarte gaten in de foto, 
waar het beeld geboren wordt uit het wit van het papier of  terugslipt in de 
nacht die schuilgaat achter ons beeld van de werkelijkheid. 

DE GEBOORTE VAN DE FOTO (HET ROERLOZE ERF VAN TANTE NICOLE)

Kempenaers is geen romanticus. Hij houdt zich niet bezig met de nacht. Hij 
beperkt zich ertoe de zichtbare werkelijkheid te kopiëren. Toch doet hij dit op 
een manier die zijn kopieeractiviteit zichtbaar maakt. Hij doet mij denken aan 
de schilder Michel Frère, die mij enkele maanden voor zijn dood woedend 
toevertrouwde dat niemand er een idee van had hoe moeilijk het was een 
goed schilderij te maken. Michel Frère probeerde schilderijen te maken 
waarvan de trillende beelden ontstonden door het naast elkaar plaatsen van 
duizenden verschillende kleuren. Die kleuren mochten echter niet bovenop 
de voorafgaande verflagen gelegd worden, ze moesten voortkomen uit de 
materie waaruit het beeld was opgebouwd. Eén veeg verf  moest twintig 
verschillende kleuren hebben en op de juiste plaats eindigen met het benodigde 
bolletje paars. Het grootste deel van de veeg zou tijdens het vorderen van 
het schilderij echter verdwijnen onder tien, twintig of  dertig bijkomende 
verftoetsen, die elk moesten uitmonden in een vlekje dat deel zou uitmaken 
van de finale, vibrerende matière van het schilderij. Welnu, hoe geslaagd het 
uiteindelijke beeld ook was, het bleef  altijd nevengeschikt aan de verf  en aan 
het schilderen, die het beeld mogelijk maakten maar er ook mee samenvielen. 
Volgens mij is dit ook het geval met de foto’s van Jan Kempenaers. 

Maandag, acht oktober 2001. Toen ik vanochtend mijn zoontje Maurice 
naar tante Nicole bracht, waaide het zo hard dat het leek het alsof  de wereld 
uit elkaar ging vallen. Constant vielen er kieren tussen de voorbijrazende 
wolkentreinen en sloeg de zon helle lichtvlekken op de bomen en het gras. 
De wind rukte aan de in alle richtingen heen en weer zwiepende kruinen van 
de bomen. Door het felle, zijwaarts invallende licht knipoogden hun bladeren 
in een feest van zwart en wit. 
 Soms krijgt de wereld iets grafisch en lijkt het alsof  alles wat ons omringt 
niets anders is dan een ragdun, lichtgevend vlies dat tussen ons en de nacht 
gespannen is. Het wapperen van de bladeren, met het snelle afwisselen van 
verblindende en door het tegenlicht zwart lijkende vlekjes, lijkt dit vlies te 
betrappen. Bij elke windstoot die gepaard gaat met fel invallend licht lijkt 
het alsof  het beeld van onze werkelijkheid in de ritselende boomkruinen 
uiteenrafelt en zich dan snel weer herstelt. 
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 Alles wat we zien is zichtbaar door een gelijksoortig knipperen van 
miljarden door verschillende materialen teruggekaatste radiogolven die we 
‘lichtstralen’ noemen. We zijn omringd door onafzienbare stapels kleurloze 
atomen die door een wonderlijk spel van licht en door de vereenvoudigende 
werking van ons brein uiteenvallen in heldere, leesbare vlakken. Een foto is 
opgebouwd uit een soortgelijk samenspel van bolletjes en leegtes. Een foto 
die wordt ontwikkeld doemt op uit het wit van het papier en verglijdt snel 
naar het onleesbare bruin of  zwart. Elke foto is een tot stilstand gebracht 
verglijden naar het tegendeel van zichzelf. Elke foto is een bevroren knipperen. 
In sommige foto’s lijkt dit knipperen echter door te gaan. 
 ‘Ik probeer mijn foto’s altijd zo scherp mogelijk te maken,’ vertelt Jan 
Kempenaers. ‘Ik vind het prachtig als details die met het blote oog niet 
waarneembaar zijn, dank zij de scherpte en de vergroting ineens wel zichtbaar 
worden.’ 
 Wat Kempenaers boeit is het opduiken van het beeld uit het detail. Je 
merkt dit ook aan het formaat van de tentoongestelde foto’s, die nooit zo 
groot worden dat de korrels de details opnieuw onleesbaar zouden maken. 
De vergroting is net voldoende voor een miniem, revelerend effect. 
 Kunstenaars pendelen altijd heen en weer tussen materie en beeld. Ze 
zitten met hun neus op de materie, ze nemen afstand om het totale beeld 
te kunnen overzien en dan keren ze terug naar de textuur. De toeschouwers 
herhalen die beweging. Eerst bekijken ze een schilderij vanop afstand en dan 
gaan ze er vlakbij staan, meestal een weinig gebukt. Allicht voltrekken ze 
zo een oud erotisch scenario dat ernaar streeft zowel in het vlees van de 
geliefde te verdwijnen als de geliefde van op veilige afstand te appreciëren als 
beeld. Het beeld redt ons van de chaotische, ongebreidelde materie en haar 
verwarringen. (De spiegel is uitgevonden om tegelijk te kunnen genieten van 
de materie en het beeld.)

Toen Maurice tien maanden oud was vertelde tante Nicole mij dat hij zich 
soms een uur lang staande hield aan het hekje dat zijn speelkamer scheidde 
van het erf. Hij kon net boven het hekje kijken. Tante Nicole verwonderde zich 
over het feit dat hij zo lang bleef  kijken, terwijl er ogenschijnlijk niets te zien 
was. Het enige wat Maurice kon zien was een terras met enkele bloempotten 
en schoenen (op de voorgrond), een lege asfalten oprijlaan (de tweede 
strook), een tien meter verder liggend, bakstenen gebouw (derde strook), 
een hoog oprijzend bos (vierde laag) en de lucht (vijfde laag). Volgens mij 
was dit roerloze decor voor Maurice een voorwaarde om echt iets te kunnen 
waarnemen. Ongetwijfeld was er altijd iets te zien, dat juist door de roerloze 
omgeving onderscheidbaar en opneembaar was: een traag opschuivende 
lichtvlek, een schommelende pluim, een deinende bloem of  een met strootjes 
heen en weer vliegende mus. 
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Ik denk dat het beeld van dit roerloze erf  ons kan helpen het werk van Jan 
Kempenaers beter aan te voelen. Baby’s en peuters kunnen een ritselende 
struik niet onderscheiden van het silhouet van een grazend trekpaard. Zonder 
de nodige benaming kunnen ze de verschillende vlakken of  voorwerpen niet 
onderscheiden en geen betekenis geven aan de hen omringende wereld. Een 
baby kijkt niet naar betekenissen, maar naar licht. Hoe onbeweeglijker het 
beeld en de kadrering, hoe meer de baby kan zien. 
 Misschien proberen de foto’s van Jan Kempenaers ons te doen kijken naar 
licht in plaats van naar betekenissen. Misschien proberen ze het triviale beeld 
terug te dringen en andere, meer verborgen structuren zichtbaar te maken. 
Soms zijn dit abstracte composities, soms zijn dit stedelijke of  landschappelijke 
structuren, soms is dit de manier waarop het beeld opdoemt uit de korrels. 
 Voor mij vormen de schijnbaar onveranderlijke en monotone beelden 
van Jan Kempenaers kaders voor minieme, visuele gebeurtenissen. Tijdens 
het selecteren van foto’s voor een boek, viel het op dat Jan Kempenaers 
geneigd was foto’s te selecteren die erg veel op elkaar geleken. Toen iemand 
dit opmerkte, antwoordde Kempenaers: ‘Dat is ook de bedoeling, daardoor 
krijg je juist veel informatie.’ 
 Wie Jan Kempenaers ooit heeft ontmoet, bij voorkeur samen met mensen 
die hem lief  zijn, weet dat de man een droog gevoel voor humor heeft, 
dat hem ertoe aanzet de meest gebruikelijke omgangsvormen met korte, 
precieze opmerkingen onzinnig te verklaren. Kempenaers houdt niet van 
sentiment. Dat maakt hem niet gevoelloos. Integendeel. Het lijkt juist alsof  
een ongewone gevoeligheid of  kwetsbaarheid hem ervan weerhoudt teveel 
rekening te houden met de gevoeligheden en conventies van anderen. Hij 
heeft een eigen, strak kader bedacht waarbinnen hij wenst te functioneren. 
Het mooie hieraan is dat hij dit kader niet aan zijn omgeving wil opleggen, 
maar mompelend voor zich uit schuift en op een grappige manier gebruikt 
om zichzelf  en de anderen te profileren en te commentariëren. Misschien 
functioneert dit kader zoals het onbeweeglijke erf  van tante Nicole, dat 
een jongen van tien maanden oud in staat stelt afzonderlijke en misschien 
zelfs nieuwe dingen waar te nemen. Misschien zouden we de foto’s van Jan 
Kempenaers ook als zulke kaders kunnen beschouwen, die ons door hun niet 
anekdotische en onsentimentele manier van spreken anders leren kijken naar 
de foto zelf. 

DE GEBOORTE VAN DE FOTO ALS HERHALING VAN DE GROTE FOTO DIE ONS 
SCHEIDT VAN DE NACHT

Eigenlijk leven wij temidden van een grote foto die wij als een reusachtig, 
lichtgevend decor rond ons projecteren op een vliegensvlug geordende en 
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geïnterpreteerde grijze warreling van atomen. We kunnen alleen bestaan 
omdat ons brein een beeld heeft kunnen fabriceren dat een praktische 
omgang met die warreling mogelijk maakt. Omdat de foto’s van Kempenaers 
zich schijnen af  te spelen op de rand van hun korrels, lijkt het soms alsof  
ze proberen samen te vallen met dit onzichtbaar geschubde, uiterst dunne 
vlies van trillend licht. Kempenaers maakt zelden close ups. Hoe groter de 
afstand, hoe breder de blik, hoe meer het fotografische beeld samenvalt met 
dat dunne, imaginaire gordijn waar onze werkelijkheid geboren wordt uit het 
treffen van lichtstralen en oppervlakken. 

Montagne de Miel, 14 november 2001
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DE ZWAARTEKRACHT OVERWONNEN

JAN KEMPENAERS IN HET MIDDELHEIM

De voorbije twee jaar werkte Jan Kempenaers aan een mooie reeks foto’s van monumenten in 
het voormalige Joegoslavië. Deze reeks wordt momenteel tentoongesteld in het Braempaviljoen 
in het Openluchtmuseum Middelheim. Het prachtige aan deze tentoonstelling bestaat niet 
alleen in deze foto’s, maar ook in een ruimtelijke ingreep, die werd geformuleerd door Kris 
Kimpe en Jochen Weber. Het Braempaviljoen is een wonderlijk stuk architectuur, dat 
werd ontworpen om sculpturen in tentoon te stellen. Toen Ann Veronica Janssens het in 
2003 kon gebruiken voor haar tentoonstelling, voegde ze aan de ruimte uitsluitend een 
projectiescherm toe, waarop een achterstevoren gemonteerd filmpje van de afbraak van ‘De 
pijl van de burgerlijke bouwkunde’ van Jacques Mouschal te zien was. Meer wilde Janssens 
niet tonen in deze ruimte, die zelf  een prachtige sculptuur is. Vandaag zien we op dezelfde 
plek vijftien fotografische evocaties van monumenten die even stoutmoedig zijn of  waren 
als ‘De pijl’. De plaatsing van deze monumenten in het landschap (vaak op plekken 
waar heroïsche of  anderszins verschrikkelijke daden hebben plaatsgevonden) vindt een 
herhaling in de geschrankte, ruimtelijke spreiding van drie transparante structuren die de 
grote foto’s dragen. Deze ‘wanden’ bestaan uit geschaafde planken die op een handbreedte 
van elkaar staan, in profiel, zodat de hele ruimte overzichtelijk is gebleven. De profielen 
van de planken herhalen de brede cementen voegen tussen de donkerrode tegels die gelegd zijn 
in een diagonaal patroon dat vanuit de hoek rechts van de ingang lijkt te vertrekken en zo 
de kromming van het gebouw versterkt.

Jan Kempenaers: Tijdens de vernissage maakte iemand zich boos omdat 
er geen informatie over de gefotografeerde monumenten verkrijgbaar was. 
Hij vond dat de tentoonstelling op die manier ‘louter esthetisch’ werd. Ik 
vraag mij af  wat daar mis mee zou zijn. Iemand anders had het in een tekst 
over mijn ‘onderkoelde stijl’. Wat zouden ze daarmee bedoelen? Bijna alle 
monumenten werden tijdens of  net na zonsondergang gefotografeerd, tijdens 
de avondschemering. Bestaat er romantischer licht?

- Over sommige monumenten ligt de rode glans van de ondergaande zon. Bij één foto hangt 
op de achtergrond een lage nevel.

Kempenaers: Dat monument bevindt zich bovenop een massagraf  (van het 
concentratiekamp van Jasenovac). Ik had de hele middag foto’s gemaakt, maar 
de foto’s zagen er te exotisch uit door de staalblauwe lucht. De beste foto’s 
heb ik gemaakt toen het bijna donker was. En toen kwam die mist opzetten.

- De reeks is voortgevloeid uit een samenwerking met de kunsthistoricus Zlatko Wurzberg, 
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die in een bijbehorende tekst op een prachtige, heldere manier beschrijft hoe het wegvallen 
van de oorspronkelijke sociale en politieke context deze monumenten een nieuw bestaan als 
sculptuur heeft bezorgd.

Kempenaers: Voor mij zijn het prachtige sculpturen. Ik hou bijvoorbeeld 
heel veel van uitkragingen. Het Shipping & Transport College in Rotterdam van 
Neutelings en Riedijk heeft dat ook, of  het Loeters-gebouw van META in 
Oostende. Je hebt de indruk dat de zwaartekracht wordt overwonnen.

- Zoals bij de stier van Vojin Bakic die je uit het park hebt laten verwijderen en in de 
tentoonstelling hebt opgenomen?

Kempenaers: Zonder sokkel is de sculptuur veel krachtiger. Je ziet de dunne 
pootjes beter. Je krijgt ook de indruk dat de stier de neiging heeft voorover te 
vallen. Bakic is ook de maker van een van de monumenten die op de foto’s 
te zien zijn.

- Vroeger nodigden je foto’s de toeschouwer uit dichterbij te komen en dan weer afstand 
te nemen. Je kon de compositie overschouwen of  op zoek gaan naar details. Dat is nu 
veranderd, lijkt mij.

Kempenaers: Ja, vroeger maakte ik foto’s met een soort van non-motief, 
waarbij je de neiging had abstractie te maken van het feit dat je naar een 
landschap keek, waardoor je een nieuw beeld ontwaarde. Maar nu is er een 
motief  waarrond de compositie wordt opgebouwd. Wat dat betreft zijn deze 
foto’s veel eenvoudiger, veel eenduidiger.

Montagne de Miel, 5 december 2007
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DE RUIMTE DOOR HET CULTUURLOZE 
LANDSCHAP GETROKKEN

ENKELE WOORDEN OVER HET WERK VAN KOEN DEPREZ

Koen Deprez is een gedreven man. Hij is alert, aandachtig, gevat, terzake. Hij kan 
beslissingen nemen, maar hij kan zich ook laten verzinken in een trage tijd. Hij woont in 
het zuiden van Brussel, in een zelf  ontworpen huis dat voorlopig half  afgewerkt is gebleven. 
Je voelt dat hij het op een dag zal afwerken, maar dan wel in één ruk. Hij woont samen met 
zijn Monique Verelst, hun dochtertje Lune en een dalmatiër. Toen ik hem leerde kennen 
woonde er nog een tweede hond, een boxer, maar die is intussen overleden. 
 Het werk van Deprez (architectuur, interieur-architectuur, tentoonstelingsopbouw, 
sculptuur, meubelontwerp) is een gericht dwalen voorbij de moderniteit. Zijn manier van 
werken is radicaal, helder, uitgemeten poëtisch, dwars. In een brief  aan Adolf  Loos eist hij 
het recht op niet-ascetische ruimtes te bedenken, die hij onder andere vorm geeft door literaire 
werken door ruimtes te duwen, zodat er onvoorspelbare, schijnbaar decoratieve ruimtes en 
vormen tevoorschijn komen, uitgevoerd door ambachtslieden die werken met de mooiste 
materialen.
 Wat mij hierin boeit is het besef  dat elke strategie die tot nieuwe vormen kan leiden 
een goede strategie is. Het modernisme van Loos, dat zijn Biedermeier-context is ontgroeid, 
is verworden tot een zielloos snijdend mes. Deprez remplaceert dit door het pistool uit een 
moordverhaal van Stefan Themerson dat mij doet denken aan het zelf  gesmede pistooltje 
van Benvenuto Cellini, waarmee die van op honderd pas een duif  tussen de ogen schoot.
 Wat mij hier ook in boeit is de bloei van een nieuwe barok, als een gestileerde overstroming 
van losgeslagen zinnebeelden, klanken en texturen die werelden oproepen die op een nieuwe 
manier zowel radicaal als dandyesk zijn.

HET CULTUURLOZE LANDSCHAP, DE RECHTE LIJN EN ZELFNAVIGATIE

De kunstenaar vertelde mij drie verhalen over zijn ervaringen bij het leger 
als Kandidaat Reserve Officier, waar hij werd ingedeeld bij een Bataljon 
Pantserinfanterie. 

Koen Deprez: ‘In het leger willen ze je twee dingen bijbrengen: hoe je 
onzichtbaar moet blijven en hoe je de systematiek van de tegenstander 
kunt achterhalen en daarna ontregelen. Daarvoor hebben ze verschillende 
technieken, die veel weg hebben van een soort van hogere studies in de 
stedenbouwkunde. Eigenlijk komt het hierop neer dat het terrein waarover je 
je beweegt ontdaan wordt van culturele afspraken. De ruimte wordt niet meer 
politiek of  cultureel verklaard. Een straat is niet meer beladen met wat daar 
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gebeurt. Een boom wordt niet meer bepaald door wat je er al dan niet mee 
mag doen. Programma’s werken niet meer en functies worden geabstraheerd 
of  opgeheven, vooral in stedelijk gebied. Je staat dus in een landschap dat 
compleet van jou is en compleet niet van jou is. Het is een omgeving waar je 
geen rechten op hebt, waar je alleen maar doorwaadt, doorloopt, zoals een 
wolf, die nergens thuis is, maar het zich overal gezellig maakt. Hoe meer je 
afstand kan nemen van de conventionele manier van kijken, hoe groter je 
overlevingskansen zijn.’

Het eerste verhaal gaat over FTX, een grootscheepse, Europese legeroefening 
aan de Oost-Duitse grens, nabij de rivier De Wezer. Deprez bevindt zich in een 
AIFV, een licht pantservoertuig. Samen met drie andere pantservoertuigen, 
die zich buiten zijn gezichtsveld bevinden, rijdt hij door het landschap. 
Ze communiceren met behulp van kaarten en radioverbindingen met 
keelmicrofoon. Als Deprez zijn tankvoerder de opdracht geeft zich naar een 
bepaald punt te begeven, krijgt hij de schok van zijn leven. In plaats van de 
hoofdstraat van een dorpje te gebruiken om bij de kerk te geraken, rijdt de 
chauffeur door de achtertuintjes van de huizen die aan deze straat palen. 
Deprez ziet hoe een man, die het gras aan het maaien is, halsoverkop zijn 
huis in duikelt. De tank verwoest alles, rijdt alles plat, en arriveert op een 
onverhoedse manier achter de kerk. 

In het tweede verhaal vertelt de kunstenaar hoe hij in het leger heeft geleerd 
‘echte’ perspectieven te maken.

Koen Deprez: ‘In de architectuur maak je altijd perspectieven met een 
vluchtpunt. Je snijdt in de wereld en je tekent wat je belangrijk vindt, wat 
voor jou van belang is. Elk perspectief  vertrekt bij een selectieve, beperkende 
dwarsdoorsnede van de wereld. Ik stelde mijn studenten vaak voor ook te 
tekenen wat zich achter hen bevond. In het leger is dat normaal. Ze leren je daar 
schetsen waar je bent. Je krijgt of  vervaardigt basisschema’s met concentrische 
cirkels en daarop schets je de wereld rond je. Jij bent het centrum. De cirkels 
zijn niet op schaal. Hun onderlinge afstand is afhankelijk van afstanden die 
je zelf  inschat. Je tekent alleen zaken die van belang zijn om je te kunnen 
oriënteren. Je maakt geen selectie van waar je wel naar kijkt en waar niet. Je 
neemt geen sectie van de omgeving. Je probeert de hele omgeving tegelijk 
te vatten. Je ziet in de verte een merkwaardig huis. In de buurt daarvan 
blaft een hond. Dat wordt op je tekening het blaffende huis. Of  de grote 
boom. Of  de gele rivier. Zo krijg je een reconstructie van een landschap 
dat zich 360° rond jou uitstrekt, zonder dat je bepaalt welke elementen in 
je tekening je al dan niet persoonlijk raken. 
 Op elke plek waar om tactische redenen wordt haltgehouden, moet je 
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zo’n schets maken, zodat alle leden van je peloton kunnen communiceren 
via deze schetsen. Samen, met de rug naar elkaar gekeerd, kunnen ze het 
hele landschap in het oog houden, zodat iedereen precies weet wat er achter 
zijn of  haar rug gebeurt. Je wordt een vliegenoog. Iedereen neemt een spie 
van de taart voor zijn rekening. Je leert de anderen vertrouwen. Je rekent 
erop dat iedereen het nodige doet. Zonodig weet iedereen ook precies 
in welke richting gekeken moet worden. Mensen die geen architectuur 
gestudeerd hebben kunnen dat ook heel goed. Die kunnen ook zeggen: het 
blaffende huis. Die bewegen mee in dezelfde, surrealistische wereld. Het 
is fascinerend om 360° rond je te kijken. Allerlei punten in de verte vallen 
samen en vormen een nieuw landschap. De relaties die je legt tussen de 
verschillende elementen van dit beeld, los van elk programma, elke functie, 
elke politieke, sociale, culturele of  persoonlijke context, creëren nieuwe, 
onvermoede vormen.’ 

Het derde verhaal gaat over een oefening, waarbij Deprez zich moest 
oriënteren met behulp van gefotokopieerde (kleurloze) stafkaarten waar 
gaten in waren gebrand.

Koen Deprez: ‘Onze eindbestemming bevond zich op een plek in een van 
de gaten. In principe doe je dat door ‘azimut te lopen’: je in rechte lijnen 
te bewegen, geleid door een kompas. In het begin is dat moeilijk. Je moet 
leren je kompas te vertrouwen en je denken in functie daarvan in en uit 
te schakelen. Tijdens je bewegingen in rechte lijnen maak je schetsen van 
de omgeving. Eigenlijk breng je het gebied zelf  in kaart. Je maakt een 
kaart die niet uitsluitend gebaseerd is op topografische gegevens en beter 
werkt. Anderen volgen andere lijnen, maar het resultaat komt op hetzelfde 
neer. Alle lijnen behoren tot hetzelfde landschap. De verzameling van alle 
lijnen is het landschap. Het landschap is beheersbaar door verschillende 
verzamelingen van lijnen, een beetje zoals taalspelen, waarbij de verzameling 
van alle taalspelen de taal is. 
 Terwijl je dit doet moet je natuurlijk onzichtbaar blijven. Om je te kunnen 
oriënteren beweeg je bijvoorbeeld over hoge gedeelten van het landschap, 
maar nooit op de top, omdat je dan goed te zien bent door het tegenlicht. 
Je staat of  loopt ook niet in dichte groepjes. Mijn tactiek om deze opdracht 
op te lossen bestond erin over de rand van de kaart te rijden, wat voor de 
oefening ten strengste verboden was. Het gebied buiten de kaart was ook 
een gat.
 Toen ik later de kans kreeg een onderwijsprogramma samen te stellen voor 
een kunstschool, heb ik onder andere gebruik gemaakt van mijn ervaring 
in het leger. Het lesprogramma beschouwde ik als het verplichte landschap 
dat de student moest doorkruisen en dat we op een bewuste manier konden 
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voorzien van gaten. Ik dacht aan de manier waarop wolven een landschap 
doorkruisen. Die volgen loxodromen, terwijl de rest van de wereld in de vorm 
van concentrische cirkels met hen meebeweegt. Na een tijd veranderen ze wel 
van richting, maar dan volgen ze opnieuw een loxodroom. Zo zigzaggen ze 
door het landschap. Ze worden geleid door een innerlijk kompas. Volgens 
mij hebben studenten ook zo’n innerlijk kompas. Zodra ze hun eigen richting 
gevonden hebben, die volledig kan ingaan tegen het landschap van het 
lesprogramma, worden ze gelukkig. Ik noem dat zelfnavigatie. Doorgaans 
wordt er in het onderwijs van uitgegaan dat de student tabula rasa moet 
maken. Hij of  zij moet alles vergeten wat hij of  zij voordien wist en dan kan 
het professionele werk beginnen. Ik zag dat anders. Volgens mij beschikken 
alle studenten al over alles wat ze nodig hebben. Ze hebben een onzichtbare 
rugzak bij waarin al die schatten opgeborgen zitten. De docenten moeten 
hen alleen helpen alles op een voorzichtige, bruikbare manier uit die rugzak 
te halen. Het gaat niet om je studierichting, maar om je levensvorm. Hoe 
kunnen we het innerlijk kompas van elke student zoveel mogelijk ruimte 
geven? Als je consequent doordenkt en je laat de studenten in rechte lijnen 
lopen, hun innerlijk kompas volgend, dan is er natuurlijk een grote kans 
dat ze hun zogezegde vakgebied verlaten. Ze zulen terecht komen op een 
ander stukje kaart rond de kaart. Dan kan je hen terug op de kaart duwen 
of  gewoon laten afstuderen op een andere kaart. Het sluitstuk binnen elke 
vorm van onderwijs is het examen. Met dat instrument zorgt de school, het 
instituut, er automatisch voor dat iedereen op de kaart blijft. In ruil daarvoor 
krijg je een diploma met daarop een cijfer. Dat cijfer kan je plaatsen op de 
kaart. Het examen is wat de deurklink, het slot en de sleutel voor de deur zijn. 
En de deur voor de architectuur.’

OMKERINGEN EN MORMELS

In 1989 werd Deprez, op voordracht van Jan Mot en ter gelegenheid van de 
eerste editie van het festival Ars Musica, uitgenodigd om in het Flageygebouw 
een tentoonstelling op te bouwen rond het werk van de architect Joseph 
Diongre, die onder andere het Flageygebouw heeft ontworpen. Het budget 
was minimaal. Deprez voorzag een op tachtig centimeter hoogte zwevende, 
witte camembert die aan vier kabels werd opgehangen in de toren van het 
gebouw (een zeven verdiepingen hoge vide) en die diende als sokkel voor 
een maquette van het oude NIR-gebouw. Zes stoelen van Diongre wilde 
hij tentoonstellen op een tweede, zwevend, wit platform, dat rustte op 
windverbanden van staalkabels die tussen zes staande balken opgespannen 
zouden worden. Toen hij met zijn stalen profielen arriveerde, bleken ze echter 
te kort te zijn om ze tussen de vloer en het plafond te spannen. Daarom 
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besloot hij de zes stoelen van Diongre te gebruiken als verlengstuk voor de 
rechtopstaande balken. De stoelen stonden ondersteboven tegen het plafond, 
ondersteund door de balken, die op hun beurt omhoog geduwd werden door 
middel van vijzels. Het ‘tentoonstellingsmateriaal’ werd deel van de ‘tentoon-
stellingsinfrastructuur’ en omgekeerd: de zwevende sokkel ging deel uitmaken 
van een autonoom, vormelijk manifest. 
 ‘Door de stoelen ondersteboven te hangen kwamen ze los van hun functie 
en kon je hun vormgeving veel beter onderscheiden,’ vertelt Deprez. ‘Later 
heb ik nog veel tentoonstellingen vormgegeven, waarbij ik geen onderscheid 
heb gemaakt tussen het tentoongestelde voorwerp en wat je gebruikt om het 
tentoon te stellen, zodat de tentoonstellingsinfrastructuur op de voorgrond 
treedt, als sculptuur of  architecturale ingreep, en de tentoongestelde voor-
werpen lijken deel uit te maken van de achtergrond.’

Dit soort omkeringen keert voortdurend terug in het werk van Deprez. Een 
prachtig voorbeeld is de manier waarop hij op dit ogenblik een tentoonstelling 
over het werk van Willem Frederik Hermans aan het voorbereiden is. De 
voorbije jaren heeft Koen Deprez alle huizen en appartementen opgemeten 
waarin Hermans ooit heeft gewoond. Uit de muren van elke woning 
heeft hij een driedimensionale sectie gelicht die hij op ware grootte heeft 
gereproduceerd. Het resultaat is prachtig. Niet alleen leidde deze werkmethode 
tot onvoorspelbare vormen, je kan er bijvoorbeeld ook uit aflezen hoe de 
financiële situatie van Hermans evolueerde. Hoe ouder hij werd, hoe dikker 
de muren (tot hij aan het eind van zijn leven in Brussel kwam wonen, want 
daar waren de muren minder dik dan in Parijs). Uiteindelijk zullen deze 
gereconstrueerde secties gebruikt worden als sokkels om manuscripten 
tentoon te stellen in de Brusselse Koninklijke Bibliotheek. 

Een van Deprez’s eerste ‘omkeringen’ was het ontwerp van een lamp. 
Gaandeweg was hij er tijdens zijn opleiding van overtuigd geraakt dat hij 
niet aan interieurarchitectuur kon doen zonder zich ook met de grote schaal 
bezig te houden. Zo was het ontwerp van een slaapkamer uitgemond in een 
pretpark in de Ardennen, in Trois Ponts, waar vliegtuigen toekwamen en 
vertrokken. De slaapkamer zat onder het ijs, er waren pinguïns en je had 
broodroosters nodig om warm te kunnen eten. 
 Toen een aantal leden van de Rode Brigades werden gevangen genomen, 
ontwierp Deprez celdeuren waarvan de klinken aan de kant van de scharnier 
zaten. ‘Ik had de indruk dat ik met een heel klein ding een heel systeem kon 
uitdrukken of  ondermijnen,’ vertelt Deprez, ‘tenslotte zijn de deur en de klink 
de kleinste delen van de gevangenis die ook het idee ‘gevangenis’ uitdrukken. 
Als je een deurklink aan de kant van de scharnieren zet kan je niet meer naar 
binnen, alleen maar naar buiten. Je kan wel nog duwen, maar trekken wordt 
te zwaar.’
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 Zo is hij er gaandeweg toe gekomen wel met het interieur te werken, maar 
niet aan designinterieur te doen. ‘Ik wilde geen nieuwe designlampen maken 
zoals je ze kan vinden in grote meubelwinkels: van dat afgekalfd modernisme. 
Ik heb dan wel een lamp gemaakt, maar dan een lamp die niet in een huis kan. 
De standaardhoogte van een interieur is 260 centimeter. Mijn lamp was 290 
centimeter hoog, zodat ze niet binnen kon in een normaal interieur. Daardoor 
ging ik haar zien als een schaalmodel. Een schaalmodel voor een monument 
voor het heelal, voor het grootst mogelijke. Een soort van neoliberaal manifest. 
(Lacht.) Die lamp draaide. Zoals het licht van vuurtorens, natuurlijk, maar ook 
zoals het draaiende Mercedes-teken op de Martini-toren. Ik heb van die lamp 
een grote tekening gemaakt waarop ik haar tussen werk van Koolhaas en 
Leonidov plaats, zodat je ziet hoe ze functioneert tussen architectuurtekens in 
een stedelijke context. Dat was om de schaal aan te geven. Door die tekening 
werd de lamp een schaalmodel voor een stuk architectuur.’
 Het enige meubel dat Deprez ooit heeft ontworpen en laten uitvoeren, 
was een driehoekige, marmeren tafel met drie poten. ‘Een tafel met drie 
poten is veel stabieler dan een tafel met vier poten, omdat vloeren nooit 
perfect waterpas zijn,’ vertelt Deprez. ‘Een tafel met vier poten gaat wankelen 
een tafel met drie poten niet.’ Oorspronkelijk maakte de tafel deel uit van een 
installatie waarin twee vormen van perspectief  gecombineerd werden: een 
klassiek, ruimtelijk perspectief  dat vorm kreeg in de spits toelopende tafel, 
en het elektronische perspectief  van een televisiescherm dat zich aan het 
uiteinde van de spits bevond. Op dit scherm waren laag overvliegende, in de 
richting van de kijker opstijgende vliegtuigen te zien, die een derde, virtuele 
diagonaal toevoegden aan de installatie. 
 Tot nog toe heeft Koen Deprez weinig meubels ontworpen, omdat meubels 
doorgaans beperkt worden door hun programma. Zo vertrekken alle meubels 
van de veronderstelling dat ze op een horizontale vloer terecht zullen komen. 
Deprez vindt het fascinerend zich aan dat soort beperkingen te onttrekken. 
De tafel met drie poten is een eerste, voorzichtig antwoord op de dictatuur 
van de zogenaamd horizontale vloer. Deprez denkt na over meubels die de 
mensen niet tot een bepaald gedrag dwingen, maar mogelijkheden creëren 
voor verschillende vormen van gedrag. Een goed voorbeeld hiervan zijn 
de met antislipmateriaal beklede schabben op borsthoogte (135 centimeter 
hoog) die deel uitmaken van de nieuwe inrichting van de foyer van de 
Brusselse Ancienne Belgique. De vorm van deze tafeltjes wordt bepaald door 
de richting waarin de mensen geëvacueerd worden als er brand uitbreekt. De 
mensen gebruiken ze om hun glazen op te zetten, maar ze leunen er ook op 
met hun ellebogen of  ze gaan er aan hangen. 

Koen Deprez: ‘Een stoel moet een brug slaan tussen mijn lichaam en de 
wereld. In hun organisatie zijn stoelen veel te vast. Ze zetten ons vast in een 
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situatie en in een handeling ten opzichte van de ruimte. Ik heb een aantal 
studenten eens gevraagd een week lang hun ouders te fotograferen om samen 
te kunnen bestuderen hoe die mensen hun woonruimte gebruikten. Zoals 
verwacht gebruikten ze de ruimte en de meubels op tal van manieren die niet 
stroken met de programma’s die aan de basis liggen van hun ontwerp. Mensen 
liggen ondersteboven in hun zetel, ze gebruiken de driezit om spaghetti te 
eten voor de televisie. Ze ontmoeten elkaar aan het fornuis in de keuken, waar 
ze zonder het te weten rondjes draaien. Tijdens het telefoneren tasten ze met 
hun vingers de knobbel van de trapleuning af. Interieurs zijn voor de helft a-
architecturaal, ze gaan er tegenin. Opdrachtgevers proberen dit conflict vaak 
te beschrijven. Ze worstelen ermee, maar ze kunnen het niet verwoorden. 
Ontwerpers die vasthouden aan strikte programma’s kunnen alleen maar aan 
vormgeving doen. Wie verdergaat dan het programma, kan meer doen dan 
vormgeven. 
 Rietveld zei: “Als je wil weten hoe ver je staat als ontwerper, moet je een 
stoel maken”. 
 Op bepaalde feestjes zit iedereen na drie uur op de grond. Maar als iemand 
meteen na het binnenkomen op de grond zou gaan zitten, zou dat onbeleefd 
gevonden worden. Zelfs mensen met dassen zitten na drie uur op de grond. Na 
drie uur mag het. De dassen worden ook losgemaakt en uitgetrokken. Eigen-
lijk hebben we hier te maken met een soort van transgressie; je overschrijdt 
geen grens, maar de grens wordt collectief  meegetrokken. “La transgression 
ne transgresse pas la loi,” zei Blanchot, “elle l’emporte avec elle”. 
 Door met meubels te werken zet je mensen vast in een structuur. 
Daarom probeer ik meubels te maken die de bestaande structuren en 
verwachtingspatronen ontkrachten. De voorbije vier jaar heb ik gewerkt aan 
een mormel dat zich niks aantrekt van de dictatuur van de horizontale vloer. 
Het wordt een meubel dat zonder probleem ook op een schuine of  oneffen 
vloer kan staan. De vorm ervan zal geen enkele vooraf  bepaalde of  zichtbare 
zit- of  lighouding suggereren, net zoals een rotsblok die je mee naar huis 
hebt genomen: de manier waarop je hem hebt neergelegd wordt bepalend 
voor de manier waarop je ernaar kijkt en ermee omgaat. Bij het schetsen 
van die mormels ga ik een strijd aan met mezelf. Ik maak een schets van 
een zithouding en draai mijn blad om, zodat de voorgeprogrammeerde vorm 
onzichtbaar en onbruikbaar wordt. Elk beeld dat aangeeft hoe het meubel 
gebruikt moet worden belet de ontwikkeling van vormen die verschillende 
zithoudingen mogelijk maken. Het wordt een mormel met verschillende 
geledingen, zonder onderkant, bovenkant, zijkant, voorkant of  achterkant. 
De droom is dat je de vorm niet begrijpt wanneer je de ruimte betreedt, maar 
dat je er – al was het maar uit verveling – gaandeweg en onbewust een relatie 
mee aangaat. Als de vorm bekleed is met leer, zal de gebruiker vermoeden 
dat het een zacht voorwerp is. Het uiterlijk zal dus wel een bepaald gedrag 
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uitlokken, maar het niet dicteren. Het is zoals de ruimte tussen twee wortels 
van een grote boom in een bos. Je voelt direct of  je achterwerk ertussen zal 
passen of  niet. Zo’n effect wil ik bereiken met een zitelement. 
 Belanden we daardoor in een chaos? Helemaal niet. We komen alleen 
terecht in een wereld met een eigen wetmatigheid. Sommige mensen zullen 
het meubel gebruiken om op te gaan zitten, anderen zullen er hun voet op 
zetten om hun veters te strikken, iets wat we niet mogen doen met een klassiek 
meubel. 
 Ik wil een firma vinden die een perfect leren meubel kan maken, met 
perfect gestikte naden en heel weinig verschillen in de afwerking, zodat 
het grootste verschil tussen de verschillende exemplaren zal berusten in de 
manier waarop de verschillende elementen gekanteld worden. Hoe utopischer 
het project, hoe realistischer het voorgesteld moet worden. Het concreet 
realiseren van zo’n meubel is een vak apart. Dat heeft iets rauws in zich, als 
je die koeienvellen ziet liggen en je bedenkt dat die deel gaan uitmaken van 
iemands interieur. Dat is een stuk platgetrapte koe, bijna. 
 Mijn pogingen een zitmeubel te ontwerpen dat zich onttrekt aan een 
heldere lezing, aan een herkenbare, culturele signatuur, heeft te maken met 
mijn overtuiging dat elke cultuur bestaat uit een verzameling taalspelen die 
gebruikt worden om om te gaan met een indifferente werkelijkheid. Dat is 
mij bijvoorbeeld heel sterk opgevallen in Sarajevo. Sarajevo is een lineaire stad 
die zich in een dal bevindt en waar drie culturen samenwonen. De bergen die 
de stad omringen, vormen voor elke cultuur andere gegevens. Toch zijn het 
dezelfde bergen. De kern van mijn werk bestaat erin dat ik het cultuurloze 
landschap probeer te beamen om tot nieuwe, minder tirannieke vormen te 
komen.’

DE DUBBELE WAND EN HET OVEREEN LEGGEN VAN PROGRAMMA’S

De drie poten van de driehoekige tafel die hierboven ter sprake kwam waren 
afkomstig van een project voor strandcabines dat Koen Deprez net voordien 
had afgewerkt. Op uitnodiging van de architect Alfons Hoppenbrouwers, 
mocht Deprez in 1987 meedingen in een ontwerpwedstrijd voor strandcabines 
voor de Belgische kust. ‘De organisator was een verffabrikant,’ vertelt Deprez, 
‘je kon met je ellebogen aanvoelen dat het met veel kleurtjes moest zijn.’ 
 Deprez had pas een tekst van Mario Merz gelezen over alle verborgen 
zaken die zich achter gevels afspelen en niet noodzakelijk beantwoorden aan 
de vooropgestelde programma’s. Hij bedacht hoe die strandcabines gebruikt 
worden voor allerlei oneigenlijke doeleinden, zoals seksuele ontmoetingen 
of  de opslag van wapens of  drugs en ontwierp strandcabines die de vorm 
aannamen van gesloten, metalen cilinders die op drie poten van twee à 
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drie meter hoog stonden. De cabines, die zowel aan paalwoningen als aan 
middeleeuwse ridderhelmen deden denken, hadden maar één raampje, meer 
een klein kijkgat, dat geen uitzicht gaf  op zee, maar terugstaarde naar de 
gebouwen op de dijk. Zo ontstonden twee stomme rijen van soldaten, die 
roerloos naar elkaar keken, een dubbele wand, twee spiegels, een lange gang 
voor spitsroedenlopers. ‘Ineens werd het strand een ruimte,’ vertelt Deprez, 
‘nu bloedt de ruimte weg’. 
 Drie maquettes van deze strandcabines werden tentoongesteld in 
het Oostendse PMMK. De toenmalige directeur van dit museum, Willy 
Vandenbussche, beschouwde Deprez als een gek, omdat hij mensen ‘s zomers 
in niet geïsoleerde stalen kokers wilde steken.
 De ingang van de cabines bevond zich onderaan. Bij eb bereikte je ze door 
middel van een laddertje, bij vloed bereikte je ze al zwemmend. 
 Als alternatief  had Deprez nog een tweede soort cabines ontworpen: 
stoomwolkjes die het mogelijk maakten je ongezien om te kleden. (Luc Deleu 
stelde als oplossing een naaktstrand voor.) ‘De wolkjes deden denken aan 
rook,’ aldus Deprez, ‘zodat je de indruk kreeg dat het landschap in brand 
stond. Een beetje zoals in IJsland, eigenlijk.’

Het beeld van een dubbele, doorzichtige wand keert terug in tal van 
projecten, bijvoorbeeld in Europakruispunt, een uit de jaren tachtig daterend 
stedenbouwkundig wedstrijdontwerp voor het voorplein van het Brusselse 
Centraal Station. Niet alleen omwille van de aanwezigheid van een doorzichtige 
wand, die verschillende programma’s elkaar laat overlappen, maar ook omwille 
van dit overlappen zelf. 

Koen Deprez: ‘Eigenlijk is het voorplein van het Centraal Station een 
overdekte kuil. Ik stelde voor deze kuil af  te dekken met een platte, betonnen 
plaat waarop uitgelichte sportinfrastructuren waren aangebracht, zodat je er 
zowel ’s nachts als overdag kon sporten. Ondergronds werd één wand van de 
spoortunnel vervangen door een glazen afscheiding. Op een tekening zie je een 
basketbalkorf  die aan deze glazen wand bevestigd is. Op de achtergrond zie je 
een perron. Het ontwerp was geïnspireerd door een vluchtige ontmoeting met 
Carl Lewis in de Kruidtuin. Hij was daar aan het trainen voor de Memorial 
Ivo Van Damme. Het had mij als student getroffen dat deze atleet lak had 
aan het eigenlijke programma van dat park, dat niet ontworpen is voor de 
training van topatleten. Daarom wilde ik een plek creëren waar de levens 
van allerlei verschillende soorten mensen elkaar zouden kruisen. Je hebt de 
mensen die toekomen met de trein, die gaan werken en die ’s avonds weer 
vertrekken. Dan heb je de plaatselijke bevolking, de toeristen en de bezoekers 
van plaatselijke musea, concertzalen en bibliotheken. Al die mensen kwamen 
samen op één tablet, zoals ik dat noemde. De programma’s van een station 
en een parkeerplaats werden gecombineerd met het programma sport. De 
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sportactiviteiten vonden niet plaats op afgezonderde plekken. De hele locatie 
was beschikbaar om aan sport te doen. Overal zag je mensen sporten. 
 Het project werd verworpen, omdat het geen rekening hield met een 
aantal lelijke gebouwen die er al stonden. Ik was ontgoocheld, ik was ervan 
uitgegaan dat ik zou winnen. Ik was twintig toen. Uiteindelijk kwamen er twee 
tentoonstellingen die georganiseerd waren door de Leuvense universiteit. Er 
werden 18 projecten geselecteerd. Het mijne stond erbij. Ik was blij dat de 
architectuurwereld mijn ontwerp als architectuur beschouwde, terwijl ik de 
architectuur toch zoveel mogelijk had willen vermijden, omdat vooral de 
sport mij interesseerde. 
 Jaren later maakte ik kennis met het werk L’Invention du quotidien van Michel 
de Certeau, waarin betoogd wordt dat de mensen op hun eigen manier de weg 
in een stad vinden en dat we raar zouden opkijken als we een reconstructie 
zouden maken van hun bewegingen. De mensen zijn niet gek, zei hij. Zijn 
werk scheert rakelings langs de taalspelen van Wittgenstein. De vorm ervan 
deed mij erg denken aan de betrachtingen van Europakruispunt.’

EEN SPEL VAN VORMEN, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIE VOORBIJ 
(‘AGRESSIEPARK’ EN ‘HUIS VOOR DRIE MANNEN’)

Een constante in Deprez’s werk komt hierop neer dat hij bij het ontwerpen 
niet vertrekt vanuit functies, maar vanuit vormen en concepten. Eén van de 
meest consequente toepassingen hiervan is Agressiepark uit 1984. Dit park 
bestaat uit een dubbele wand die een ring vormt over de hele aardbol, een 
beetje zoals een holle, Chinese muur. Binnen deze dubbele wand, die ook 
enkele politieke probleemgebieden doorkruist, is alles toegestaan. Er gelden 
geen wetten. Iedereen kan er zijn lusten botvieren en zijn twisten uitvechten. 
Bij dit project hoort een tekening waarop Deprez een fragment van deze 
lineaire ‘stadstaat’ heeft uitgetekend, op een manier die hem aan de ‘écriture 
automatique’ doet denken: De tekening ontstond in een diagonale beweging 
van onder naar boven en van links naar rechts, waarbij de ene figuur de andere 
opriep. Je herkent onder andere een half  basketbalveld en een half  tennisveld 
die aan elkaar gekleefd werden. 
 Een andere mooi voorbeeld van Deprez’s werkwijze is het Huis voor drie 
mannen. Dit ‘huis’ is eigenlijk een module, een balkvormige, in het midden 
geknakte huls, die je kan bekijken als een soort van leegstaande vuurtoren of  
berghut, die tijdelijk benut wordt als atelier. De constructie is een schuilplaats. 
Je kan er werken of  er vertoeven, maar er langdurig wonen is niet mogelijk: 
er is geen elektriciteit of  verwarming en er zitten geen ruiten in de gaten in 
de muren. Deze gaten zijn klein, zoals in al Deprez’s ontwerpen. Binnen vind 
je het chiaroscuro van Romaanse kerken of  bunkers. Bovenop de constructie 
bevindt zich wel een doorzichtige koepel. ‘Als alles gesloten is, heb je de 
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neiging naar boven te gaan, naar het licht. Zoals in de barok. Die had ook de 
intentie van ons naar boven te nijpen,’ vertelt Deprez. Verder kan je stellen 
dat de constructie uiteenvalt in heldere, geometrische volumes, waarvan het 
buitenaanzicht geen functies of  programma’s vertaalt. 
 Huis voor drie mannen is een schuilplaats, maar tegelijk wil het ook zichtbaar 
zijn, als teken, als oriëntatiepunt. Tekenend in dit verband is dat de jonge 
Koen Deprez ooit Rem Kolhaas heeft uitgenodigd om in Brussel te komen 
kijken naar het draaiende Mercedes-teken bovenop de Martini-toren. Deprez 
vertelt dat Koolhaas onder de indruk was van het architecturale effect van dit 
reclame-element. ‘Het was zeker niet de grootste building in Brussel,’ vertelt 
Deprez, ‘maar wel de building met de grootste architecturale impact.’
 Dit verhaal vertelt ons iets over de gedrevenheid van deze kunstenaar. 
Koen Deprez is een man van rechte lijnen. Hij denkt in termen van muren 
(in de zin van dubbele wanden) en gaten. Het gat bepaalt de muur. Het gat 
is levend geworden, geredde ruimte. Het gat duidt op een opportuniteit, op 
een beslissing. De holte in een rotswand of  de kom tussen de wortels van 
een dikke boom nodigen ons uit om plaats te nemen. We schikken ons naar 
de beschikbare holtes. Het doel van de ontwerper is holtes te maken. Tal 
van tekeningen zijn opgebouwd uit minstens twee lagen. Het lijkt alsof  de 
ontwerper zijn tekenblad één, twee of  drie keer in de diepte duwt om een gat 
voor zichzelf  te creëren. Ademruimte. Beweegruimte. Renruimte. Wetteloze 
ruimte. 
 Aan de andere kant wordt Koen Deprez aangetrokken tot het obstakel, 
dat ons kan vrijmaken. Het Mercedes-teken wordt een oriënteringspunt. De 
Martini-toren wordt een vuurtoren. Een Empire State building. Huis voor 
drie mannen, het schuiloord, is zichtbaar van ver. Het is kwetsbaar. Het toont 
zich. Het reveleert ons niets van wat zich binnen afspeelt. Zelfs de mannen 
die vanuit de koepel de omgeving kunnen overzien zijn vanop de begane 
grond niet te zien. Vanuit louter strategisch oogpunt gezien is de opzichtige 
plek van het ‘huis’ een blunder. De mannen bevinden zich weliswaar in een 
soort van observatorium, van waaruit ze zowel de hemel als een horizon 
van 360° kunnen afspeuren, maar ze vormen ook een mikpunt voor andere 
observatoren. Mikpunt, kruispunt, trefpunt, oriënteringspunt, maar vooral 
teken. Het bouwsel is in de eerste plaats een teken, pas daarna blijkt het 
ook bruikbaar te zijn. Maar hoe meer dit kraaiennest een teken wordt, hoe 
bruikbaarder het ook wordt. En kwetsbaarder. 
 Het gat is huls geworden, slakkenhuis, beschutte werkplaats, tijdelijk 
harnas, paravent, windscherm en mirador. De bewoner verbergt zich, maar 
stelt zich tegelijk kwetsbaar op. De huls wordt obstakel voor de anderen. Als 
obstakel, als stoornis, krijgt het de waarde van een teken. 
 Beide kanten van Koen Deprez’s persoonlijkheid (het zoeken naar 
beschuttende hulzen en het oprichten van kwetsbare obstakel-tekens) komen 
samen in een vroege herinnering. 
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AFWASBAK

In 1978 bezoekt Koen Deprez de overzichtstentoonstelling van Panamarenko 
in het Paleis voor Schone Kunsten. Hij is dan zestien jaar oud. Hij is het 
meest onder de indruk van Afwasbak. Dit werk is een reconstructie van een 
beeld dat Panamarenko in het leger heeft gezien. Het bestaat voornamelijk 
uit blik, karton en plexiglas. Het stelt een nogal grote, vierkantige bak met 
afgeronde hoeken voor, waarin schots en scheef  potten en kannen schijnbaar 
half  onder water liggen. Het wateroppervlak wordt voorgesteld door een 
transparante, plexiglazen plaat. Het gedeelte van het vaatwerk dat zich boven 
het wateroppervlak bevindt is op deze plexiglazen plaat geplakt. Op de plaats 
waar ze het plexiglas raken, zijn rond deze voorwerpen, op het plexiglas, 
afgeronde strookjes karton geplakt, die de illusie van een schaduw of  een 
rimpeling in het water oproepen. Voor Panamarenko bestond de inzet van 
dit werk erin een jeugdherinnering met nieuwe materialen te reconstrueren 
in de vorm van een driedimensionaal lappendeken, een aan elkaar genaaide, 
transparante, heldere sculptuur van Picasso of  Rik Poot, een soort van 
verkreukelde cockpit. Het werk treft mij door de eenvoudige materialen 
en technieken waarmee zowel een banaal voorwerp als een wonderlijk 
verschijnsel zoals lichtbreking benaderd worden. Allicht heeft de jonge Koen 
Deprez dezelfde zaken opgemerkt. 
 Hij moet echter ook hebben opgemerkt, vooral na het zien van de andere 
werken die te zien waren op deze tentoonstelling, dat het bouwen van knullige 
huisjes, gammele schuiloorden en vermomde cockpits in het werk Afwasbak 
een soort van abstracte, bijna anonieme vorm heeft gekregen. Waarom zou 
dit beeld Panamarenko zo hebben getroffen? Zou hij in het leger heimwee 
hebben gehad tijdens het afwassen? En is het mogelijk dat deze afwasbak 
voor hem tegelijk een soort van cockpit was, een geschutskoepel, een plek 
waar hij zich beschut kon wanen, ook al vormde hij zo juist een doelwit? De 
keuken als beschutte ruimte, waar je niet alleen bent. De keuken als ruimte 
waar je zichtbaar en kwetsbaar bent, beschermd door je moeder. 
 Wat Koen Deprez blijft boeien in dit beeld, denk ik, is in de eerste plaats 
de vorm ervan: de dubbele ruimte die ontstaat door de scheiding van het 
plexiglas. Hier komen twee formele eigenschappen van Deprez’s werk 
samen: de dubbele wand en het tot teken geworden obstakel. We kijken naar 
Panamarenkos Afwasbak als naar een zeeslag, de maquette van een stad, een 
schijnbaar toevallig samenspel van vormen, een opvallende buitenkant en een 
verborgen diepte. We zien de overeenkomst tussen de kannen en Deprez’s 
woningen: het zijn hulzen die ons niets vertellen over hun binnenkant. 
Bovendien verdwijnen ze achter een half  doorzichtige wand, die omkaderd is 
als een raam, als een vierkante patrijspoort. 
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 Een week nadat ik Deprez zelfgemaakte detailfoto’s van Afwasbak 
opstuurde, vertelde hij mij dat hij een overeenkomst had gezien tussen dit 
werk en een meer in IJsland dat hij al drie keer heeft bezocht, waaronder twee 
keer met zijn studenten: het ijsmeer Jökulsárlón. Zoals in Afwasbak de kannen 
scheef  in het water lijken te dobberen, zo drijven daar grote ijsblokken rond. 
Het is een magisch landschap, omdat de ijsbergen onder invloed van weer, 
wind en stromingen zachtjes van plaats veranderen. Als je een tijdje niet 
hebt opgelet en je je niet hebt verplaatst, is je hele omgeving veranderd. (Het 
omgekeerde van wat er gebeurt als je een berg beklimt via een slingerend 
pad.) De ijsbergen hebben de meest grillige, ondenkbare vormen en kleuren. 
Samen vormen ze voortdurend wisselende, altijd prachtige composities. 
 ‘Ik doe graag de afwas,’ vertelt Deprez. ‘Het heeft iets rustgevends. De 
meest heterogene voorwerpen krijgen iets harmonisch wanneer je ze samen 
onderdompelt. Hetzelfde zie je gebeuren bij het ijsmeer Jökulsárlón. Er 
ontstaat een steeds wisselende harmonie.’
 Eerder had Deprez mij al verteld dat de tijd in de buurt van het ijsmeer 
veel trager lijkt te verstrijken. ‘Het landschap is mooi, maar het heeft 
ook een heel rauwe kant. Het heeft iets ontsmettends. Alle bijzaken die 
mensen normaal bezighouden, verdwijnen op de achtergrond. Ze worden 
weggewassen.’ Daarom bezocht Deprez het meer ook met zijn studenten 
interieurarchitectuur, die worden opgeleid voor een vak dat volgens hem snel 
vervalt in eindeloos technisch gepruts en andere beuzelarijen. 
 Als ik mij Koen Deprez voorstel, wandelend op de oever van dit ijsmeer, 
dan herinner ik mij dat hij vertelde dat het eerste wat hij leerde bij Koolhaas, 
toen hij als jongeling op diens bureau werkte, was dat hij een plan zo laag 
mogelijk moest bekijken, gehurkt, met de ogen net boven het werkblad. Zo 
begrijpen we wat er in IJsland moet zijn gebeurd. Ineens bevond Deprez zich 
op de rand van Afwasbak, op schaal gebracht, en overzag hij het tumult van 
dit werk alsof  hij bij Koolhaas een plan van opzij bekeek. Hij woonde in de 
wereld waar de kleine dingen groot zijn en de grote dingen, bekeken op de 
werktafel van de Grote Bouwmeester, onooglijk klein.

COLLAGES

Deprez vertelt dat planologen en architecten de neiging hebben de wereld van 
bovenuit bekijken, omdat je op een horizontale manier geen overzicht hebt. 
Bovendien zijn er de beperkingen van perspectieftekeningen, die meestal 
niet genoeg ‘ruimte’ overlaten, omdat de tekenaar teveel moet duiden. De 
collage biedt een uitweg. Je kan een diepte en een atmosfeer suggereren die 
nieuwe beelden een grotere werkelijkheidswaarde verlenen zonder ze te laten 
inboeten aan poëzie. 
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 ‘Ik heb ooit een collage nagemaakt met Photoshop,’ vertelt Deprez, ‘maar 
dat lukte niet. Photoshop vergt een andere aanpak. De kracht van de collage 
schuilt in het accident, het verkeerd snijden, de stunteligheid, het niet op 
elkaar afgestemd zijn.’
 De meeste sculpturen van Panamarenko zijn assemblages van vormen, 
technieken en materialen die op een ongebruikelijke manier worden 
samengebracht. De poëzie die ze oproepen heeft ongetwijfeld te maken met 
de collageachtige structuur van de ons omringende werkelijkheid, die wij 
doorgaans op een vereenvoudigende manier bekijken en ten slotte ook zoveel 
mogelijk willen laten lijken op de enge, neurotische manier waarop we haar 
bekijken en duiden. 
 De heterogene structuur van de collage keert terug in de samengestelde 
aard van Deprez’s ontwerpen. Niet alleen waar het gaat om het samenbrengen 
en door transparanties laten samenvloeien van verschillende programma’s 
(bijvoorbeeld een basketbalspeler die zijn bal gooit in de richting van een 
treinperron in Europakruispunt), maar ook in de eigenlijke structuur van de 
sculpturale voorstellen. We maakten al melding van de taps toelopende tafel 
met de televisiemonitor. We zouden echter ook kunnen wijzen op Deprez’s 
grote project voor het Brusselse Beurspaleis. Als we naar dit sculpturale 
voorstel kijken, dan zien we hoe het uiteenvalt in vier evenwaardige, maar 
totaal verschillende delen: een met bladgoud beklede schijf, een brug, een 
hydraulische poot en een kom. Voor het Rijksmuseum in Amsterdam plaatste 
hij een triomfboog in de vorm van een voetgangersbrug, die aan elke zijde 
van de straat op een vrachtwagen rustte. Zelf  voorzag hij twee trappen als 
sluitstuk tussen de vrachtwagens en de brug. De vrachtwagens, waarvan de 
vering verwijderd was, werden ondersteund door extra poten. 
 Literair meer bevlogen schrijvers zouden hier verwijzen naar Odradek 
of  andere, in de mythologie beschreven, samengestelde wezens. Wat 
ons interesseert is de boeiende zoektocht naar een nieuwe economie 
en functionaliteit, die probeert verder te gaan dan de programmatische 
‘helderheid’ en kortzichtigheid van het modernisme. Ik ben geen kenner van 
de architectuur, maar ik weet wel dat mensen als Luc Deleu, Rem Koolhaas 
en Peter Eisenman op hun manier hebben geprobeerd diezelfde grenzen te 
verleggen. Luc Deleu door verborgen, mathematische structuren te laten 
ogen als chaos, Peter Eisenman door de structuur van gebouwen te voorzien 
van valstrikken en schijnbewegingen en Koolhaas door zichzelf  voortdurend 
te herschrijven. 
 Bij Koen Deprez treedt onder andere een nieuwe onleesbaarheid en een 
nieuwe economie op door geen onderscheid te maken tussen architectuur 
en interieurarchitectuur. Zijn ontwerpen zijn totaal. De kleinste onderdelen 
van een ontwerp worden verzorgd. Ook in de maquettes, die verbluffend 
gedetailleerd zijn. In die zin plaatst hij zich in de traditie van de gotiek, die via 
de neogotiek en de art nouveau, ononderbroken geleid heeft tot Bauhaus. 
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 Het duidelijkst is dit in de realisatie van een appartement in het West-
Vlaamse stadje Izegem. Vrijwel alle onderdelen van dit appartement werden 
ontworpen door Deprez, die de technische uitvoering en de plaatsing van elk 
element op de voet volgt. Dit kan gaan om een WC-bril die van links naar rechts 
openklapt, zoals een boek; een deurknop van messing met een verborgen 
uitstulping die een indruk in je hand achterlaat; of  een metalen plint met een 
inscriptie in spiegelschrift. Net zoals Luc Deleu het arrangement van Der 
schöne blaue Donau gebruikte als onderlegger voor de spreiding van de functies 
in een stedenbouwkundig ontwerp, gebruikt Deprez hier de roman De God 
Denkbaar Denkbaar de God van W. F. Hermans voor het komen tot een minder 
leesbare, zij het wel strak vormgegeven leefruimte. De ruimte kan gelezen 
worden als een tovertuin vol chiffres, zoals de gedichten van John Donne, 
maar ze kan ook gewoon ervaren worden als een grillige, mysterieuze vorm. 
Onnodig te zeggen dat ook hier de dubbele, glazen wanden niet ontbreken, 
bijvoorbeeld in de vorm van een 15 meter lange, amper 20 centimeter diepe 
wandkast met glazen deuren. Ergens bevindt zich zelfs een onbereikbare 
kamer die enkel zichtbaar is doorheen een doorkijkspiegel. 
 Het appartement in Izegem is een ruimte die over beelden en woorden is 
gestruikeld. Honderden accidenten, beelden, vormen, openingen, spiegels, 
dubbele wanden, materialen, kleuren, indelingen doen denken aan de held 
van Cronenbergs film The Fly, die aan het eind van de film genetisch gekruist 
wordt met een machine. Twee organismen worden door elkaar geduwd om 
tot nieuwe, onvoorspelbare vormen te komen. De wetteloosheid van de 
romanstructuur maakt dit mogelijk. Deprez heeft in de romans van Hermans 
de vrijheid van Wittgensteins taalspelen herkend, die in de romaneske ruimte 
absoluut wordt, omdat er geen utilitaire criteria gelden. Door de absolute, niet 
door pragmatische doeleinden belemmerde vrijheid van een romanstructuur 
driedimensionaal door een ruimte te duwen, geeft Deprez een nieuw antwoord 
op het functionalisme. 

DE NACHT

Iemand die Deprez al vroeg heeft beïnvloed is Jack Goldstein, een kunstenaar 
die bekend was voor zijn nachtschilderijen: schijnbaar mislukte, onderbelichte 
foto’s die sterke nabeelden opriepen. Een voorbeeld van deze invloed vind je 
in een met koffie geschilderde tekening van een nachtelijk zicht op het Huis 
voor Bruno Mussolini. 
 Het idee dat de nacht het licht mogelijk maakt keert terug in tal van 
ontwerpen. Deprez’s ontwerpen worden van bovenuit belicht door middel 
van een koepel. De lichtopeningen in de gevels zijn smal: ze doen denken 
aan kijkgleuven of  schietgaten. Gedeeltelijke redenen hiervoor zijn de onwil 
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de architectuur en de gevels te onderwerpen aan enig leesbaar programma en 
de wens ook het dagelijkse gebruik van het gebouw, dat in deze ontwerpen 
uiteraard niet noodzakelijk samenhangt met de structuur ervan, onzichtbaar 
te maken voor mensen die van buiten naar binnen willen kijken. Mij doet 
dit denken aan bunkers, pantservoertuigen of  harnassen, maar ook aan 
vroegromaanse architectuur en de gebedshuizen van Le Corbusier of  Peter 
Zumthor.
 Kleine openingen, hoog aangebracht, volstaan vaak om reusachtige 
vroegromaanse kerken te verlichten. De verlichting is genuanceerd. Ze doet 
denken aan aan de grijswaarden in de films van Bergman of  aan het schuin 
invallende licht in schilderijen van Rembrandt, Vermeer, Caravaggio en 
zoveel andere schilders. Het licht is niet hard en ongenadig, zoals bij Manet 
of  Hopper. Het gezicht kent nog schaduw.
 De nacht is ook de achtergrond van elke dubbele wand, elke projectie, elke 
toverij. Wij kunnen niets dan schimmen tevoorschijn toveren, die ons helpen 
vat te krijgen op de nacht, maar die haar nooit kunnen laten verdwijnen. 
Elke architectuur, elk interieur, elke sculptuur, elke tekening in het oeuvre 
van Deprez plaatst zich temidden van de nacht. Soms een beetje naar voren 
geschoven, lichtjes verlicht, maar nooit in een arrogante, schijnbaar alles 
verklarende en al het andere verdrukkende schijnwerper. Het voorstel is 
beslist, gedreven en strak, maar het trekt zich nooit los uit de schaduw. Elk 
voorwerp, elk voorstel, herinnert eraan dat de nacht voor ons pas zichtbaar 
werd door de uitvinding van het woord en het beeld, zodat geen van beide 
ooit zonder schaduw kunnen zijn. 

Montagne de Miel, 3 maart 2006
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DE KUNST VAN DE ONTMOETING

ENKELE WOORDEN OVER HET WERK VAN ANGEL VERGARA

Angel Vergara is in 1958 geboren in het stadje Mieres, in de mijnwerkersstreek van 
Asturië. In 1964 leidde een grote staking met de daarop volgende repressie door Franco 
tot de emigratie van 100.000 Asturiërs, waaronder de familie Vergara. Zijn vader, een 
mijnwerker die ook als schoenmakersgast had gewerkt, kwam alleen naar Brussel en liet 
zijn familie overkomen zodra hij werk had gevonden bij Michelin en een plaats om te 
wonen in de Nieuwlandstraat. Later werd hij taxichauffeur, heel even café-uitbater en 
uiteindelijk schoenmaker.
 Rond 1987 begint Vergara zich te verplaatsen als ‘Straatman’, een vaak ongenood 
deelnemer aan publieke gebeurtenissen die, verborgen onder een wit laken, schetsen maakt 
van wat hij rond zich hoort gebeuren. De typische vermeldingen op deze schetsjes (het 
uur, namen van personen, kruisjes en lijnen die verplaatsingen aanduiden, woorden die 
gebeurtenissen of  gesprekken aanduiden) vinden we nu terug op de grote schilderijen.
 Ik heb al vaak met Vergara samengewerkt. Op de dag dat ik hem ontmoet voor het 
gesprek dat hieronder gedeeltelijk wordt weergegeven, heeft hij net de eerste veertig bladzijden 
van een pas verschenen boekje ‘Esthétique relationelle’ van Nicolas Bourriaud gelezen.

Angel Vergara: Het geeft moed te zien hoe iemand er eindelijk in is geslaagd 
een soort van overzicht te geven van een bepaald soort kunst die in de jaren 
negentig blijkbaar overal tegelijk is ontstaan. Bourriaud heeft het over een 
nieuw soort artistieke praxis die niet meer gebonden is aan een specifieke 
tentoonstellingsplaats. De vorm ervan bestaat in de meerwaarde van een 
uitwisseling tussen twee personen. Bijvoorbeeld een man die foto’s maakt van 
arbeiders en heel grote vergrotingen van die foto’s naast de uitgang van de 
fabriek hangt. Die nieuwe kunstvormen maken meestal geen gebruik van de 
nieuwe communicatievormen, omdat die functioneren zoals autosnelwegen: 
je hebt altijd dezelfde op- en afritten. Hun vorm is het resultaat van een 
ontmoeting tussen minstens twee personen. Het kan zelfs zijn dat er helemaal 
geen voorwerp aan te pas komt.
 Vandaar het belang van de handel, de economie, de transacties, de tarieven, 
de politieke actualiteit en de performances in mijn werk. Sommige mensen 
zien de door mij aangeklede cafetaria in het S.M.A.K. bijvoorbeeld als een 
decor. Eigenlijk kan je alleen maar over een decor spreken als ik in mijn 
opzet ben mislukt. Een echt decor heft zichzelf  op zodra het functioneel 
wordt. Dan houdt het op decor te zijn. De manier waarop ik die cafetaria heb 
geschilderd vormt eigenlijk een aanzet tot een bepaalde wisselwerking met de 
gebruikers. Het tegenovergestelde kan ook, natuurlijk, zoals met de decors 
van Broodthaers, die hij op zichzelf  liet bestaan.
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- In jouw werk gaat het niet om het decor, maar om de gebeurtenis die eruit kan voortvloeien. 
Het decor wordt dan een van de hoofdpersonages van een ontmoeting…

Vergara: Bijvoorbeeld het werk Chapellerie Haute, een werk uit 1994. Ik was 
uitgenodigd voor een tentoonstelling in een zeer groot gebouw in de Brusselse 
Hoogstraat en ik zag dat er zich tegenover dat gebouw een hoedenwinkel 
bevond. Op de zijgevel van de winkel was een grote hoed geschilderd. Ik 
vroeg de eigenaar of  hij wilde betrokken worden bij mijn bezigheden en 
ik bouwde een hoedenwinkel in de tentoonstelling. Maar dat weet je, want 
je hebt er zelf  een pet gekocht… De tarieflijst was zoals altijd verdeeld in 
drie kolommen die dit keer ‘De vergetelheid’, ‘Het idee’ en ‘De broosheid’ 
heetten. De mensen konden gewoon een hoed kopen, een hoed met een 
certificaat dat ze de hoed bij mij hadden gekocht, en een hoed vergezeld van 
een tekening van Straatman, getekend op een krant naar keuze, tijdens een 
bepaalde periode op een bepaalde plek. Wie bijvoorbeeld een Bollman wilde 
kopen voor 1995 frank kon er voor zoveel frank een certificaat bij krijgen en 
voor zoveel frank een tekening van 58 seconden op het Koningsplein.
 De plaatsen waar ik voorstel een tekening te maken als Straatman zijn 
meestal strategische plaatsen, in de buurt van gevangenissen, grote banken of  
gerechtsgebouwen. Wie wilde kon ook een hoed kopen in dat oude, vergeten 
winkeltje, dat kort nadien trouwens is verdwenen. Het schilderij van de hoed 
op de zijgevel is ook verdwenen. Mijn hoedenwinkel fungeert in dit werk 
eigenlijk als centraal punt, waar alle handelingen vertrekken en toekomen. Ik 
nodig de toeschouwers uit een kijkje te komen nemen, om over te gaan tot 
een transactie, om de oude hoedenverkoper te ontmoeten of  een tekening 
van Straatman in de ware wereld te bestellen, die enkel getekend kan worden 
op een krant die gekozen moet worden door de toeschouwer.

Vergara doet performances, bouwt installaties, filmt en schildert. De 
installaties hebben een herkenbare vorm met krachtig gekleurde vlakken, 
golvende lijnen en opschriften, alsof  het grote, ruimtelijke schilderijen zijn, 
maar tegelijk bevatten al zijn schilderijen ook verwijzingen naar de ervaringen 
van Straatman, de hedendaagse kunst, onze geschiedenis en de politieke en 
economische realiteit. Het zijn vensters op complexe fragmenten van de 
werkelijkheid, die vaak opgevat zijn als schetsmatige ruimtes die worden 
gadegeslagen doorheen een etalageraam. Ze herinneren aan Vergaras oude 
schilderijen, die deden denken aan de Période Vache van Magritte, maar 
dan als een doorgedreven, zowel abstracte als persoonlijke vertaling ervan. 
De liefde voor het oppervlak dat uiteenvalt in een virulent kleurenspel is 
gebleven, maar de besmetting met actie en reflectie, die voorheen ontbrak, 
heeft geleid tot een geheel nieuwe vorm.

Montagne de Miel, 19 september 1999
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VAN BREUK TOT OPENING

EEN GESPREKJE MET DOMINIQUE THIRION

Dominique Thirion maakt prachtig werk dat uitmondt in prachtige boekjes. Zo nam ze 
ooit deel aan een tentoonstelling met een schriftje waarin ze de bezoeker vroeg of  die een 
leugen van zijn of  haar moeder wilde neerpennen. Na de tentoonstelling werden die leugens 
gepubliceerd in een mooi boekje. Een andere keer vroeg ze aan de patiënten, verplegers 
en dokters van een psychiatrische instelling of  ze hun ideale landschap voor haar wilden 
tekenen. De eerste maanden wist ze geen blijf  met de tekening van de hoofdpsychiater, tot 
ze ontdekte dat zijn ideale landschap een tennisveld voorstelde. Als bewonderaar van haar 
werk was ik vereerd toen ze mij voorstelde samen met haar een boek te maken over haar 
voorstel vier opendraaiende ramen te plaatsen in een Brussels kantoorgebouw. Tijdens het 
werken aan dit boek stelde ik haar enkele vragen.

Dominique Thirion: Wat ik vandaag belangrijk vind in mijn werk is het in vraag 
stellen van dingen die vanzelfsprekend lijken, vooral als ik de indruk heb dat 
er een breuk ontstaan is tussen de dingen. Voor mij belet de airconditioning 
in treinen dat mensen bepaalde gebaren maken, bijvoorbeeld wuiven of  een 
handkus werpen door een openstaand raam. Een opendraaiend raam plaatsen 
is zoiets als de dingen opnieuw met elkaar verbinden, maar ook dingen 
opnieuw in vraag stellen of  zichtbaar maken, mensen wakker schudden.

- Zou je ons nog een paar voorbeelden uit je werk kunnen geven?

Dominique Thirion: Bijvoorbeeld mijn bijdrage aan een recente tentoonstelling 
in de voormalige koninklijke opslagplaats. Ik heb douaniers ontmoet die 
daar soms al twintig of  dertig jaar werkten. Ze leefden in een wereld die 
alleen zij kenden. Omdat we gingen tentoonstellen in het gebouw waarin zij 
zolang hadden gewerkt, ben ik op zoek gegaan naar minder bekende aspecten 
van hun leven in dat gebouw. Geen professionele zaken, maar dingen die 
gebeurd waren ondanks de professionele verplichtingen. Ik ben gaan praten 
met douaniers en ik heb hun verhalen opgetekend. De bezoekers van de 
tentoonstelling die het boekje lazen maakten kennis met woelige verhalen uit 
het verleden van het gebouw, met alle humor en ironie die ontsnapt waren 
aan het nauwgezette douaniersleven. In dit geval bestond mijn werk erin 
het woord te geven aan mensen van wie wij doorgaans een negatief  beeld 
hebben, omdat ze ons als vertegenwoordigers van de Wet allerlei beperkingen 
opleggen. Ik wilde ook hun gezichtspunt werkelijk maken en tonen dat het 
geen botte dommekloten waren, maar mensen zoals wij, met ongelooflijke 
verhalen.
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- Je hebt ook hun fanfare uitgenodigd, die net was opgeslorpt door de fanfare van het 
Ministerie van Financiën.

Dominique Thirion: Na een eeuw aanwezigheid in de gebouwen van 
Thurm und Tassis zouden de douaniers vertrekken op de vooravond van de 
vernissage. Ik heb alle gepensioneerde douaniers die nog leefden uitgenodigd 
voor een nocturne, die opgeluisterd werd door hun fanfare. Omdat het 
douaniersberoep volledig aan het verdwijnen is, had ik het gevoel dat ik iets 
dat onzichtbaar werd nog heel even zichtbaar maakte. Dat beschouw ik ook 
als een deel van mijn werk.

Ik ben altijd bezig geweest met wat ik ‘gedeelde acties’ noem (des actions 
participatives). Ik ben niet geïnteresseerd in de kunstenaar. Ik vind dat er 
teveel belang gehecht wordt aan de zienswijze van de kunstenaar. Ik raak 
geboeid als een kunstenaar zich terugtrekt en plaats maakt voor de zienswijze 
van de anderen. Ik trek het idee van de koning-kunstenaar uit zijn haak en ik 
probeer een plek te creëren waar iedereen een tussenkomst kan doen.

Zo heb ik ooit een boekje gemaakt over begeerde voorwerpen. Ik hield mij 
op in een antiekwinkeltje en vroeg aan alle klanten of  ze in een schriftje een 
tekening wilden maken van het voorwerp in de winkel dat ze het liefst wilden 
hebben.

Mijn werk is een soort van modificatie van de plaats van de kunstenaar, die een 
soort van organisator en verzamelaar van persoonlijke gezichtspunten wordt. 
Ik vind het belangrijk tal van verschillende gezichtspunten te verzamelen. Ik 
wil niet op een monolithische of  manicheïstische manier denken.

Montagne de Miel, 26 mei 2002
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VAN NEUFERT TOT TARZAN

ENKELE WOORDEN OVER HET WERK VAN EMILIO LÓPEZ-MENCHERO

Emilio López-Menchero werd geboren in Mol. Zijn vader was een scheikundige die na zijn 
studie in Chicago aan de slag kon in de kernenergie-industrie in Mol. López studeert daar 
aan de Europese school, waar hij omringd wordt door Vlamingen, Nederlanders, Duitsers, 
Italianen, Fransen en Franstalige Belgen. Spanje is dan nog geen lid van de Europese 
gemeenschap. ‘Spanje bestaat nog niet,’ zoals López het uitdrukt. Daarom wordt hij tot 
de Franstaligen gerekend. Wanneer het gezin naar Wenen verhuist, vervolgt hij zijn studie 
aan het Lycée français. De verbondenheid met België blijft echter bestaan. Als hij later 
zowel architectuur als beeldende kunst wil studeren en vaststelt dat dit in Brussel mogelijk 
is, keert hij terug naar zijn geboorteland.
 De ouders van López waren geen economische of  politieke vluchtelingen. ‘De enige 
manier waarop ik een slachtoffer van de Burgeroorlog kan worden genoemd,’ vertelt hij, ‘is 
door het feit dat bij mijn geboorte mijn grootvader van moederszijde aan de Spaanse grens 
om politieke redenen enkele dagen werd opgehouden. Hoewel hij een ex-communist was, die 
zich niet had kunnen verzoenen met de gewelddadige politiek van zijn vroegere kameraden 
en om die reden door hen werd verguisd, werd hij al twintig jaar gezocht door de politie van 
Franco, die hem arresteerde toen hij naar België wilde afreizen. Zo kwam het dat hij zich 
moe en ongeschoren (met een baard van zes dagen) aan het kraambed presenteerde. Mijn 
moeder schrok zo erg dat ze geen melk meer had voor mij.’

Allicht is deze inleiding niet noodzakelijk om naar het werk van López te 
kijken, maar het helpt wel. Vooral de laatste zin is kenschetsend. López is 
iemand die zich sterk bepaald voelt door een verward verleden, maar tegelijk 
beseft dat hij die verwarring zelf  in stand houdt in een soort van permanente, 
imaginaire leefwereld van waaruit hij de werkelijkheid van anderen observeert. 
López is een buitenstaander. Hij leeft in een innerlijke wereld. Hij staat buiten 
zichzelf. Althans, dat is het verhaal. Tegelijk is hij te scherpzinnig om in dit 
verhaal te geloven. Hij stapt erin en stapt er weer uit. Hij gebruikt het als 
harnas, als vermomming, als tweede, comfortabele huid, als speelgoed, als 
kruk.

De voorbije jaren fotografeerde hij zichzelf  in de gedaante van Pablo Picasso, 
de naakte Balzac, Che Guevara, Rrose Sélavy, Frida Kahlo en de persoon 
die wordt afgebeeld in Warhols werk American Indian. Telkens gaat het om 
reconstructies van beroemde foto’s. Wanneer ik López opzoek, tref  ik in 
de woonkamer een groot kartonnen bord aan waarop de roze, uitgeknipte 
bloemen gekleefd zijn die op het namaak-portret van Frida Kahlo de illusie 
van behangselpapier wekken. Een beetje verder zie ik de knipsels die op de 
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foto het borduursel van de lakens imiteren. ‘Vrijwel alles wat ik maak heeft te 
maken met territorium en identiteit,’ vertelt López, ‘het gaat om de hoeveelheid 
plaats die je inneemt en om de mate waarin je durft te bestaan.’ We kijken 
naar het namaak-portret van Rrose Sélavy. ‘Duchamp is heel mager,’ vertelt 
López, ‘terwijl ik eerder gezet ben. Hoe meer we het origineel probeerden 
te benaderen, hoe slechter het resultaat werd. Uiteindelijk was de eerste foto 
de beste. Een beetje onscherp en genomen vanuit een ongebruikelijke hoek, 
waardoor mijn gezicht er veel smaller uitziet. Op de echte foto valt de boa 
anders en bevindt de arm zich op een andere plaats, maar dat schijnt niet 
belangrijk te zijn voor het herkenningseffect.’

‘L’art, c’est la conquète de l’espace,’ zei Broodthaers. Zittend in Frida Kahlo’s 
bed lijkt López deze uitspraak te beamen. Zijn territorium is afgebakend. Hij 
is schilder geworden.

Een belangrijk deel van de negentiende-eeuwse schilderkunst bestond in het 
‘arrangement’ van het schilderij: het plaatsen van de meubels, de draperieën 
en andere rekwisieten die onderdeel uitmaken van het beeld. De compositie 
van het schilderij kwam niet gaandeweg tot stand, zoals nu vaak het geval 
is, maar kwam vooraf  tot stand. In die zin doet het werk van López denken 
aan het werk van Bill Viola, Jeff  Wall of  Guillaume Bijl, die met ruimtelijke 
opstellingen het gevoel van droombeelden weet op te roepen. Daarnaast is 
er het werk met kleur en matière. Korrels en coloriet van de foto’s stemmen 
overeen met het uitzicht van de oorspronkelijke foto’s. Ook de aandacht voor 
stoffen en texturen doet denken aan de geplogenheden van het ambacht.

López doet ook performances. Zo heeft hij vroeger schaalmodellen van 
het atomium verkocht in Venetië, mensen uitgenodigd plaats te nemen op 
plateauzolen, alle handelaars van een bepaalde winkelstraat uitgenodigd een 
deuntje voor hem te fluiten (alle deuntjes, liedjes en gedichten werden daarna 
op straat ten gehore gebracht via de luidsprekers), en alle handelaars van een 
andere Brusselse winkelstraat uitgenodigd in hun zaak voor een fotograaf  te 
poseren met een nylonkous over het hoofd.

De winkeliers, die in hun eigen winkels poseren als bankovervallers, zijn wel 
nog aanwezig in hun territorium, maar ze zijn uitgewist, vormeloos geworden, 
onherkenbaar. Je kan hen alleen nog herkennen aan het decor van hun zaak.

In een reeks van 160 tekeningen laat López een aantal personages in elkaar 
overlopen: Picasso wordt Balzac met de dikke buik wordt Che Guevara wordt 
kapitein Haddock wordt Charles Bronson in Once Upon a Time in the West wordt 
Mister Atomium (López in Venetië) wordt Superman wordt de monumentale 
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Balzac wordt Johnny Weissmuller als Tarzan wordt Le Corbusier in New 
York (Skyscrapers not big enough) wordt de stierenvechter Manolete wordt 
tauromachieën van Picasso wordt zich Napoleon wanen wordt vrouw met 
burka wordt non wordt de heilige Rita wordt de jonge Picasso poserend als 
bokser wordt Picasso met gestreept matrozenhemd wordt de oude Picasso 
wordt een getatoeëerde indiaan uit Punta Arena wordt het gestreepte 
motief  voor de gevel van het ontwerp voor Josephine Bakers huis in Parijs 
(ontworpen door Adolf  Loos) wordt het Michelinmannetje wordt Filip en 
Mathilde wordt kussend paartje aan het eind van de Tweede Wereldoorlog 
wordt Popeye wordt Enola Gay wordt het woord help zoals in het eerste 
beeld van Woody Allens film Celebrity wordt Zorro wordt The Saint van Leslie 
Charteris wordt dubbele Saint die de rock-‘n-roll danst wordt Eva en Adèle 
wordt smile logo wordt Ego Sumo (López met snor) wordt sumoworstelaar 
wordt King Kong wordt Marilyn Monroe wordt Wiske wordt dansende oude 
vrouw van een ets door Goya wordt de jonge, naakte Maja wordt zelfportret 
Goya wordt archetype schilder wordt wandelende persoon van Neufert.

Bevroren poses als laatste verzet tegen het niet bestaan die vloeiend in elkaar 
overlopen. Striphelden, kunstenaars, acteurs, architecten, filmpersonages 
en koninklijke helden volgen elkaar op in een reeks lijntekeningen die doen 
denken aan de vluchtige, eindeloze avonturen van La Linea of  de opeenvolging 
van tientallen religieuze gestalten in La Tentation de Saint-Antoine van Flaubert. 
Een schier eindeloze reeks schijngestalten voor één werkelijkheid. Eén illusie 
die zich verwerkelijkt heeft in uiteenlopende beelden.

Aan de muur van het atelier hangt een pas afgewerkt schilderij. Het stelt twee 
jongens voor die op hun knieën zitten te knikkeren. Het doek is geprepareerd 
met een veelkleurige ondergrond die er op het eerste zicht groen uitziet. 
Daarop zijn met enkele penseelstreken en twee of  drie snel ingekleurde 
vlakken de figuren aangebracht. Het schilderij balanceert tussen virtuositeit en 
onhandigheid, vooral waar, bijvoorbeeld, de pols van de knikkerende jongen 
ruw en lelijk is ingekleurd en overgaat in een primitieve hand. Wat mij treft 
is hoe de kleuren van de knikkers terugkeren in de verschillende kleuren die 
gebruikt worden om de contouren van de figuren aan te geven. De figuren 
zijn als de droombeelden die je in knikkers ziet. Het schilderij fonkelt zelf  als 
een knikker.

(Het knikkeren is ook een territoriumkwestie, natuurlijk, maar dat vind ik 
vandaag minder belangrijk dan de ontroering die het beeld oproept zonder 
dat wij weten waarom.)

De werkjes van López waar ik het meest van hou zijn tekeningen die hij 
onlangs maakte voor het Spaanse tijdschrift Revista de Occidente. Een 
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jongetje met tropenhelm bouwt zandkasteeltjes door een emmertje met nat 
zand te vullen en om te keren, een jongetje met geruit hemd en mouwloos 
hesje speelt met raceautootjes op een achtvormig circuit, iemand staat stil met 
een caddy waaruit een appel of  een tomaat is gerold.

López vertelt mij dat hij deze tekeningen is beginnen maken na zijn 
ontdekking van de tekenpen met ronde punt, die het mogelijk maakt te 
tekenen met een ononderbroken, vloeiende lijn. Vroeger had hij enkel de 
Rotring-pennen gekend, die gebruikt worden door architecten. Op een laatste 
tekening zie je iemand aan een tekentafel zitten. Linksboven zijn tekenblad 
heeft hij op de tafel een krullende vorm getekend. ‘Vóór de uitvinding van de 
computer maakten architecten die krabbels om er zeker van te zijn dat hun 
pen gebruiksklaar was,’ vertelt López. ‘Maar hier wordt het voor mij een beeld 
voor mijn vroegere onwil te kiezen tussen de architectuur en de beeldende 
kunst. Ik ben blij dat ik nooit gekozen heb, want nu komen die dingen weer 
samen.’

Zo werkt López momenteel aan een publieke opdracht voor de Brusselse 
Stalingradlaan. Op de plek waar duizenden betogingen van start zijn gegaan 
of  ontbonden werden, plaatst hij een reusachtige megafoon.

‘De megafoon is een hulpstuk,’ vertelt López. ‘Hij is verwant met een werk 
dat ik heb gemaakt voor een tentoonstelling in Gent, waarbij je op gezette 
tijden een Tarzan-roep uit luidsprekers hoorde schallen die ik had opgesteld 
in de buurt van het Belfort, op de Boekentoren, het stadhuis en het S.M.A.K., 
in het torentje van de Vooruit, op het Gravensteen en in de Klokkentoren 
van de Sint-Jacobskerk. De uitroepen volgden elkaar op, zoals echo’s, zodat 
het leek of  verschillende Weissmullers elkaar riepen. Wat ik daar boeiend 
aan vond, is de manier waarop je met je stem, als individu, een stad kan 
doorkruisen en op mensenmaat brengen. Het leek immers alsof  de uitroepen 
de verschillende torens dichterbij brachten. Zo heb ik vroeger ook werken 
gemaakt met mensen die naar elkaar fluiten.
 De Stalingradlaan is een lawaaierige plek, die om een grote megafoon lijkt 
te vragen. Bovendien wordt haar as op een onlogische, agressieve manier 
doorkruist door de Noord-Zuidverbinding. Mijn megafoon probeert die as 
opnieuw te versterken, tegen het bouwgeweld van de spoorwegbrug en het 
lawaai van de treinen in. 
 Je vindt op die plek ook veel Marokkaanse theehuizen. De roep van Tarzan 
in Gent deed veel mensen denken aan een muezzin. De muezzin staat op de 
minaret en kijkt neer op de stad, net zoals de architect. Je weet dat ik veel met 
de gestileerde voorstellingen van Ernst Neufert heb gewerkt, bijvoorbeeld 
door af  te beelden hoeveel mensen je naast elkaar in een container zou kunnen 
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stouwen. Ik ben gefascineerd door die afstandelijke, anonieme, maar tegelijk 
ergonomisch verantwoorde manier om onze werkelijkheid te benaderen. 
Welnu, dit project vormt een geheime ontmoeting tussen de anonieme mens 
van Neufert, de stedenbouwkunde van Le Corbusier en het onstuitbare, 
onsterfelijke superindividu Tarzan.’

Montagne de Miel, 1 juni 2005
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EN AVANT LA MUSIQUE !
TWINTIG KUNSTENAARS OVER DE EERSTE 

MISTSCULPTUUR VAN ANN VERONICA JANSSENS

(ENKELE PROJECTIES)

Donderdag 30 januari 1997. Op uitnodiging van de curatrice Liliane Dewachter maakt 
Ann Veronica Janssens een tentoonstelling voor het Muhka door twee zalen van dit museum 
te vullen met artificiële mist. Het jaar voordien had ze in de Vleeshal in Middelburg al 
mist gebruikt voor haar ‘Voorstelling van een ronde vorm’, de projectie van een kegelvormig 
lichtvolume in een verduisterde ruimte, maar deze keer was de mist het enige materiaal. De 
avond van de vernissage en de dagen die erop volgden vroeg ik een twintigtal kunstenaars 
wat ze van deze tentoonstelling vonden.

Tapta: Ik was erdoor getroffen… Het was alsof  ik me in een suspensie bevond 
die geleidelijk scheen te verdichten. De dingen en de ruimte leken ontastbaar 
te worden. Het was als een suspensie van de kleur wit, alsof  we binnenin 
het wit zaten, duizenden deeltjes wit. De ruimte was poëtisch geworden. 
Ik ben ook een beetje bang geweest, want ik ben tegen het einde nog eens 
alleen teruggekeerd. Toch ben ik daar erg blij om, want ik heb het werk beter 
aangevoeld. Ik ga er trouwens nog eens naar toe, overdag, want het werk zal 
wel heel verschillend zijn bij daglicht… Het was echt een ervaring. Het is een 
werk dat zich niet alleen richt tot het verstand, maar ook tot de zintuigen. 
Alle zintuigen… Het werk in het Kortrijkse Begijnhof, met die geluiden van 
explosies, heb ik ook met mijn hele lichaam ervaren. Dit werk deed mij denken 
aan Venetië, aan de sfeer van die eigenaardige stad. En met die reling leek 
het alsof  ik me op een pakketboot bevond, of  op iets dat ging vertrekken. 
Het had iets van een reis. Maar ik zou dit werk niet willen herleiden tot iets 
anekdotisch.

Monica Droste: Quai des brumes…

Guy Rombouts: Londen! Ik vertoefde graag in die atmosfeer. Ik had 
onmiddellijk film-impressies. Het deed mij ook aan water denken, onder 
andere door die reling, alsof  je op een kaai staat. 

Angel Vergara: Ik heb het werk overdag gezien, enkele dagen voor de 
vernissage, maar zonder daglicht moet het ook functioneren, denk ik, omdat 
je een soort weerstand van het materiaal voelt. Die mist wordt toch niet 
onzichtbaar? Overdag is het een werk met een Engelse sfeer. Iedereen loopt 
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graag dromend rond in de mist, maar nooit zie je mist die zo helder is als 
deze… Tegelijk is het niet de lege zaal van Klein, of  het volle van Arman, het 
is alsof  we in het flesje met Air de Paris van Duchamp zitten… Je kent het 
werk van Ann Veronica. Ze probeert het buitenlicht naar binnen te brengen. 
Hier toont ze hoe het licht met rondzwevende deeltjes kan vangen. Om dat 
voelbaar te maken voegt ze eigenlijk gewoon een soort pigment toe aan de 
lucht. En het werkt. Je voelt het. Je zit er middenin.

Viviane Klagsbrun: Voor mij is Ann Veronica Janssens een beeldhouwster, 
een ruimtelijk kunstenaar die werkt met licht, klank en lucht… Ze probeert 
een ruimte te vatten of  wat er zich in afspeelt en maakt dat dan zichtbaar. 
Iedereen heeft wel een idee van wat mist is, maar Ann Veronica heeft hier 
werkelijk mist opgeroepen. Ze is heel gevoelig voor ruimtes, ogenblikken of  
de manier waarop we iets al dan niet waarnemen. Ze kan mensen iets tonen 
zoals zij het ziet, of  zoals de mensen niet weten dat ze iets zien. Ik ben erg 
gesteld op dat stapeltje glasruitjes in Venetië, met die zee op de achtergrond. 
Dat is prachtig. Ik hou ook van dat op de vloer liggende raam in het Leuvense 
Arenberg Insituut dat het venster weerspiegelt. Van die twee werken hou ik 
het meest. Dit werk, deze mist, wordt wel veel duidelijker als je de verbanden 
ziet met de andere werken. 

Tristan Ledoux: Ik ben geen groot kunstkenner, maar ik vind dat dit werk 
een beetje kort van stof  is… Een zaal vullen met rook en dat voorstellen als 
een voorwerp om naar te kijken en aan te voelen, met de omkering van het 
geluid dat van buiten komt en binnen weerklinkt… Dat is al eens gedaan. 
Dat lijkt op zo’n betoog waarin het museum op de korrel wordt genomen en 
de voorwaarden voor de kunstproductie ter discussie worden gesteld… Het 
is een bijna institutionele, sociologische kritiek, etc. Als ik uitgenodigd wordt 
zoiets in een museum te gaan bekijken, dan zeg ik OK, het is misschien een 
sociologisch effect dat een ogenblik lang verrassend werkt, maar ik denk dat 
die ‘bevraging’ van het museum en zijn beperkingen al ten overvloede heeft 
plaatsgevonden. Ik vind dat er hier alleen maar een idee overblijft… Er wordt 
niets tastbaars meer vervaardigd om dat idee over te brengen, alsof  we geen 
drager meer nodig hebben voor een idee… De beperkingen van het museum, 
etc… Ik vind dat wel boeiend, maar ik ben niet overtuigd. Ik kom zeker niet 
in vervoering. Ann Veronica wil grenzen laten vervagen, wat buiten is binnen 
brengen, ook de mist van buiten naar binnen brengen, daarna de grenzen 
tussen het museum, binnen, en de stad, buiten, uitwissen, onder andere door 
de klank, die buiten rechtstreeks opgenomen wordt. Bon, we zitten in de 
soep, maar moet ze daarom mist tonen? Er wordt te snel gezegd wat er gezegd 
moet worden. Ik heb een omweg via het materiaal nodig, een onrechtstreekse 
manier van uitdrukken.
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Walter Swennen: Ik vond het een formidabel werk. Ann Veronica Janssens 
is de kampioen van het ei van Columbus. Als het er eenmaal is zeg je: maar 
natuurlijk! Het is een magisch werk. Ik ben later nog twee keer teruggekeerd, als 
er minder mensen waren, maar de eerste keer dat ik binnen ben gegaan waren 
er heel wat mensen. Het is erg grappig, want je ziet groepen silhouetten, je 
komt langzaam dichterbij, en wanneer je de mensen bijna kan onderscheiden, 
hoef  je je maar enkele centimeters terug te trekken en je bevindt je opnieuw 
in de mist en niemand heeft je gezien…

Luc Tuymans: Dat is die situatie met die rook? Ten eerste heb ik het ‘s avonds 
gezien, zonder daglicht, en dat is waarschijnlijk iets totaal anders dan wanneer 
je het overdag ziet… Het is een installatie die gebouwd is op een effect, 
maar het goeie eraan is dat het ook ruimtelijk klopt. Maar dat is bij Ann 
Veronica Janssens dikwijls het geval, vandaar dat ik haar werk nogal goed 
vind. Ruimtelijk kòn het wel, dus in wezen vond ik het op dat vlak, ook 
omdat het ervaringsgericht was, niet slecht… Ik weet alleen niet of  het ook 
in permanentie kan, zoiets, maar dat is misschien ook een specifiek kenmerk 
van het werk… 
 Eigenlijk zou je het ook overdag moeten gaan bezoeken, om te zien 
wat het dàn geeft, omdat het met dat donker buiten eigenlijk een, ook wat 
connotaties betreft, compleet andere ervaring is.
 Het belangrijkste is wel dat de bezoeker interactief  wordt en dat Ann 
Veronica Janssens specifiek geen object wil maken. Vroeger heb ik ook eens 
het idee gehad sigarettenrook te laten hangen in een ruimte, want eigenlijk is 
alle materie rook, natuurlijk… Daarom zeg ik ook dat het klopt. Het werk is 
specifiek voor dat museum gemaakt, maar tegelijk is het onverwacht, zonder 
exceptioneel te zijn. Het is niet gezocht. Het heeft ook understatement… In 
weerwil van wat het zou kunnen zijn, steunt het werk niet alleen op het effect 
en tegelijk is het heel specifiek gebruikt.
 Ik heb daar wel nog kritische bedenkingen bij: afgezien van het feit dat 
het idee ook als een aha-erlebnis zou kunnen ingeschat worden, is het de 
vraag hoever je kan gaan met het uitspelen van die ruimtelijkheid binnen 
dat non-formuleren. Maar als vraagstelling is het alleszins interessant genoeg. 
Het werk heeft iets tegendraads, maar tegelijk ook iets verzachtends en dat is 
eigenaardig.

Guy Rombouts: Monica en ik hebben ooit iets gemaakt met hetzelfde 
materiaal. Het was de bedoeling de bezoekers rond te leiden door middel van 
spots, die gangen afbakenden. Dat was heel zot, want de mensen durfden die 
gangen niet te verlaten. Maar het was absoluut niet zo mooi als hier, omdat de 
ruimte veel kleiner was. De mist was wel veel dikker. Mist bij windstilte, zoals 
hier, maar je kon er echt geen hand voor ogen zien, zoals men zich in deze 
omstandigheden pleegt uit te drukken.
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 - Jij denkt aan mist, terwijl andere mensen aan rook denken.

Guy Rombouts: Rook? Neen. Bij rook denk ik sterk aan geur, maar er is geen 
geur, het is heel neutraal…
 Het geluid deed mij denken aan de Antwerpse vrije radio Radio Centraal. 
‘s Nachts, als er niemand in de studio was, verbonden ze de micro van de 
deurbel met de studio en zonden ze alles uit. Ik heb daar vroeger vaak naar 
geluisterd. Je hoorde dan constant verkeer, soms ook gesprekken van mensen 
die daar toevallig stonden of  ook mensen die een gedicht kwamen voordragen, 
omdat ze wisten dat daar een micro was… En dat is een beetje hetzelfde als 
wat Ann Veronica gedaan heeft. Weet jij eigenlijk waar die microfoon ergens 
hangt?

Gérald Fenerberg: Enkele dagen na de vernissage werd ik opgebeld door 
Liliane Dewachter, die klaagde over vreemde geluiden in de zaal. Toen ik ging 
kijken, bleek dat we de microfoon vanop het dak precies boven het toilet van 
de bouwplaats hadden laten zakken. De geluiden waren toegenomen, omdat 
het dak van dat toilet was weggewaaid.

Guy Mees: Ik vind het goed. Maar meer wil ik daar aan de telefoon niet over 
vertellen. Ik ken de kleur van uw ogen niet of  de vorm van uw neus. We 
kunnen natuurlijk wel eens een pint gaan drinken om erover te praten.

Thé van Bergen: Het is prachtig. Ik vind het heel geslaagd. Ik ben alleen bang 
dat niemand het zal vinden. Niemand durft die deur open te doen of  er alleen 
naar binnen te gaan.

Delphine Bedel: In de eerste plaats vond ik het werk prachtig en heel 
ontroerend, hoe afgezaagd dat ook klinkt. Ik wist wat Ann Veronica ging 
doen, en dan heb je algauw de neiging je in te beelden hoe het voorwerp of  de 
sfeer zullen zijn, maar het resultaat zag er heel anders uit dan ik had verwacht. 
Het eerste wat me heeft getroffen was de plasticiteit en de beeldwaarde van 
dit werk, bijvoorbeeld door de manier waarop Ann Veronica het balkon heeft 
afgesloten met een plastic zeil, waardoor het balkon eigenlijk een muur wordt, 
een ondoorschijnende, troebele muur die de achterliggende architectuur 
vervormt. Overdag legt het werk de architectuur waarschijnlijk bloot, 
door het via de ramen binnenvallende licht, maar ‘s avonds verdwenen alle 
contouren in die nevel, in die mist, zodat het leek op een wandeling door je 
eigen manier van waarnemen. De mensen waren niet echt tastbaar, ze werden 
silhouetten of  schaduwen. Je wist niet of  je een paar meter verder een muur 
of  een groepje mensen zou aantreffen, je ging tastend door de ruimte. Je 
kwam binnen door de deur en je bevond je in een ander universum, maar als 
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je weer buitenkwam werd alles erg brutaal, de architectuur, de verlichting en 
de andere kunstwerken, zodat je zin had om terug te keren naar deze ruimte 
van bezinning…

Raoul De Keyser: Ik ga misschien beknopt zeggen dat ik dat interessant vind, 
maar ik wil mijn opvatting daarover niet uitrafelen, omdat ik mij niet bevoegd 
voel. Ik sta er gunstig tegenover, alleszins, maar ik ben bang er woorden aan 
te verspillen die toch niets aan de zaak zouden toevoegen. 

Monica Droste: Het is geheimzinnig.

Guy Rombouts: ‘t Is glad.

Narcisse Tordoir: Mijn zoontje vond het heel plezant dat hij op die gladde 
vloer kon schuiven. In het algemeen was ik aangenaam verrast door het 
museum. Meestal vind ik het daar nogal droevig, zo vuil en vies, maar nu 
was het proper. En die tentoonstelling van Ann Veronica vond ik heel goed. 
Het is een helder idee, een helder concept, en zodra je er binnenstapt is het 
duidelijk dat het functioneert. Het is mij bijgebleven.

Claudia Radulescu: Ik denk dat de meeste kunstwerken die vandaag gemaakt 
worden alleen maar kunnen bestaan omdat ze een minimale hoeveelheid 
ideeën en beelden bevatten die afkomstig zijn van de mode en de reclame 
en daarom gemakkelijk herkend worden door het publiek. De kracht van die 
werken blijft beperkt tot die herkenning. Daarom gaan ze vlug voorbij, net 
als de mode. Daarom hou ik ook van de werken van Ann Veronica Janssens. 
Hun verdwijning is ingebouwd. Haar laatste werken bestrijken niet meer 
tijd dan nodig is om iets op te bouwen of  af  te breken, de duur van een 
tentoonstelling, van een belichting, een afdruk (ook al blijft die bestaan), een 
flits… Wat dit specifieke werk betreft, heb ik een mooi moment beleefd in de 
mist, omringd door lichamen die ik niet herkende, tot ik in een hoekje Ann 
Veronica heb herkend die rook aan het spuiten was.

Wim Delvoye: Het is het enige werk dat ik niet gezien heb, want ik ben heel 
laat aangekomen. Maar ik heb wel een werk van Ann Veronica thuis. Twee 
aluminium schalen. Ik vind het nog altijd het schoonste werk dat ik ooit heb 
gekocht. Als er mensen voor het eerst op bezoek komen zet ik die schalen 
altijd op hun hoofd.

Bernd Lohaus: Het deed mij denken aan Marcel Broodthaers.

Ann Veronica Janssens: Défense de fumer? Een prachtig werk.
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Bernd Lohaus: Het is een dievegge, nietwaar?

Koen Theys: Ik vond het tof. Bij veel van haar laatste werken lijkt Ann Veronica 
te vertrekken van de op art, wat ik de meest oninteressante kunstvorm aller 
tijden vind, maar ze weet daar een draai aan te geven waardoor het opnieuw 
boeiend wordt. Aan de andere kant – ik weet niet of  dat een conservatieve 
reflex is – heb ik de neiging in een kunstwerk te zoeken naar het wereldbeeld 
van de kunstenaar. Dat mis ik soms in haar werk… Maar wat ik er tof  aan 
vind, is dat ze met bijna immateriële dingen zit te spelen en daarmee heel 
knappe werken maakt… Het is een manier om beelden te maken zonder 
echt beelden te maken, waardoor het werk vluchtig en ongrijpbaar wordt… 
De ruimte is wel heel geschikt. Je wordt zo al tureluurs in dat museum, met 
al dat wit, en nu wordt dat nog straffer, op sommige momenten zoek je echt 
naar houvast. 

Bernd Lohaus: Toen ik binnenkwam had ik de indruk dat ik Ann Veronica in 
de verte met Marie-Pascale zag praten, maar ik was niet zeker of  zij het wel 
waren. ‘Neen, ik mag niet op mijn vingers fluiten,’ bedacht ik, ‘dat wordt niet 
meer gedaan tegenwoordig…’ Ik kom dichterbij en ik kijk nog eens: ‘Ah, ze 
waren het toch, ik had dan toch mogen fluiten.’

Koen Theys: Heb je de tekst gelezen die naast de deur hing? Ik snap niet 
waarom ze, om dat werk uit te leggen, daar de hele kunstgeschiedenis moeten 
bij sleuren. Dat is pas totale onzin. Eerst over Altamira… Want vroeger, 
beste kindertjes, waren kunstwerken onlosmakelijk verbonden met de ruimte 
waarin of  waarvoor ze gemaakt werden… Dan over de renaissance, want die 
altaarstukken waren bestemd voor een welbepaalde plaats in een welbepaalde 
kerk, en die moesten niet om de twee dagen verhuisd worden, en dan over 
de Negentiende Eeuw, met De Moderne Kunstenaar Die Geen Opdrachten 
Meer Aanvaardt, je kent het verhaal, want ineens moest dat werk wèl om de 
twee dagen verhuisd kunnen worden, enzovoort, tot er in de jaren zeventig 
kunstenaars zoals Smithson komen, die opnieuw kunst op een bepaalde 
plaats maken, zodat het publiek naar die plaats moet trekken om het werk 
te kunnen zien, ‘zoals bedevaarders’, pas op, dat staat er letterlijk… En dat 
allemaal om dit werk van Ann Veronica uit te leggen, dat snap ik wel niet, 
moet ik zeggen…

Laurette Gillemot: Ik vond het heel goed. Ik ben achteraf  teruggegaan, 
wanneer er niet veel volk meer was.

Suzanne Oxenaar: Ik vond het heel goed. Ik wilde erin en dan wilde ik er nog 
eens in. En nog eens.
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Guy Rombouts: Het beste wat dit museum kon overkomen.

Luc Deleu: Ik vond het goed. Een goed werk voor het Muhka… 

- Eindelijk een reden voor die witte muren en vloeren, als achtergrond voor de schijnbaar 
steeds dichter en witter wordende mist?

Luc Deleu: Ja, natuurlijk. Maar ook omdat het zo’n lelijk museum is. Het 
enige grote raam, bijvoorbeeld, in de punt van de spievormige zaal, maakt 
dat je er eigenlijk niks tegen de twee lange muren kan hangen, omdat je alleen 
strijklicht hebt. Dat zijn de enige hoge muren van het Muhka en juist die zijn 
dan slecht verlicht. Met melkglas zou het al wat beter zijn, dan zou het wat 
diffuser zijn. Ze zouden er natuurlijk ook een wit laken voor kunnen hangen. 
(Lacht.) Ja, het is echt een lelijk museum.

Ria Pacquée: Ik vond het heel goed. In de eerste plaats omdat ik het Muhka 
een tamelijk lelijk gebouw vind, met lelijke ruimtes, en het was eigenlijk de 
eerste keer – en zeker in díe ruimte, omdat die zo groot is – dat ik een gezellig 
gevoel had toen ik er binnenstapte. Verder, op zo’n opening, is iedereen daar 
om te zien en gezien te worden, terwijl je nu een beetje kon verdwijnen in die 
rook. Ik vond het ook heel schilderachtig, met die silhouetten die in de verte 
verdwenen.

Frédérique Lagny: Ik vind niet dat je dit werk mooi mag noemen. Ik denk dat 
het tot verwarring leidt als je het mooi noemt. Ik vind dat het vooral een erg 
ontvankelijk werk is, omdat het geen mentaal referentiekader oplegt, maar 
tegelijk zou je kunnen zeggen dat de humor, die erin bestaat zo’n zaal met 
rook te vullen, de ultieme referentie is. Ik ben drie keer teruggekeerd.
 Ann Veronica vertelde me dat het geluid dat je hoorde rechtstreeks van 
buiten kwam. Dat vond ik heel goed, omdat het werk me deed denken aan 
een scène uit een film van Antonioni. Een man en een vrouw maken ruzie 
in een auto. Ze rijden over een in mist gehulde autosnelweg. Ze stoppen en 
de vrouw verdwijnt in de mist… Op een bepaald ogenblik, in het museum, 
kon je echt de stem van een stationschef  horen… Het had echt iets met 
een reis te maken, met een vertrek… waarbij de tijd verdwijnt, waarbij alles 
verdwijnt… Het is een beetje ‘tussen’… Het is tussen de dingen. Voor het 
overige had ik de indruk dat de meeste mensen dit werk nogal ernstig namen. 
Misschien omdat ze zich afvragen of  het nog kunst is. Mij lijkt het een soort 
overgangsvorm.

Liliane Vertessen: Ik vond het heel sterk. Ik vind het nog altijd heel goed. Het 
was heel speciaal… En ja, waarom vind ik het goed? Door het grootse, het 
ongewone en het onverwachte.
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Michel François: Ik vond het een mooie ervaring. Heel sterk, heel sensueel. 
Doorgaans wordt er gezegd dat Ann Veronica het licht tastbaar maakt, maar 
misschien is het juist omgekeerd. Misschien probeert ze alle materie om te 
vormen tot licht. Misschien wil ze alle hindernissen opruimen, alle materie 
vloeibaar maken…

Guy Rombouts: Zon, water en wolken, wat wil je nog meer?

Fontaine d’Amour, 9 februari 1997. Léone opgedragen
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VERANTWOORD ONDERNEMERSCHAP

DE STRONTMACHINES VAN WIM DELVOYE IN LUXEMBURG

‘Verantwoord ondernemer’ Wim Delvoye stelt binnenkort al zijn 
strontmachines tentoon in Luxemburg. Ik werd er door een tijdschrift op 
uitgestuurd een gesprek te hebben met de kunstenaar. Het gesprek ‘mocht 
breder gaan’, aldus de hoofdredacteur, en de term is goed gekozen, want 
diepte is er niet. Zoveel te beter, ben ik geneigd te denken, want zodra je 
iemand over ‘diepte’ of  ‘respect’ hoort spreken gaat het gegarandeerd om een 
oplichter of  een machtsmens. Voor Wim Delvoye was Andy Warhol de eerste 
eerlijke kunstenaar. Zijn werk wordt het meest leesbaar als u het in dat licht 
beschouwt. Het bestaan van Wim Delvoye heeft mij altijd verheugd. Eindelijk 
een kunstenaar die zichzelf  niet ernstig neemt, tenzij in de zin dat je elk spel 
ernstig moet nemen. 

Een ontmoeting met Wim Delvoye is allicht onmogelijk. De bezoeker bevindt 
zich in een parallelle wereld die de kunstenaar een soort van schaduwwereld 
moet toeschijnen waarin zich half  gelukte of  compleet mislukte mensen 
ophouden die het niet hebben gemaakt omdat ze zich niet hebben aangepast 
aan de wereld. Het mooie hieraan is dat Delvoye gelijk heeft. Allicht heeft 
hij zich het meest aangepast. Hij is een pronkstuk van de evolutie. Tegelijk 
hangt aan zijn rug de schaduw van zijn half  gelukte ouders die hem in het 
Westvlaamse Wervik in de wereld hebben gestort. Daardoor spreekt hij 
zichzelf  voortdurend tegen als hij het heeft over zijn drijfveren om kunstenaar 
te worden. Soms zegt hij dat hij tekenaar wilde worden, omdat hij niet wist dat 
er zoiets bestond als een kunstenaar. Twee minuten later betreurt hij dat hij 
naar een kunstschool is geweest en geen econoom, scheikundige of  financieel 
expert is geworden. Alles wat hij zegt is waar, niets heeft enige waarde, er 
bestaan geen zinvolle waarden. Alles wordt opgeslorpt in een maalstroom van 
klanken en ironische beelden. Wie over dit werk schrijft wordt collaborateur. 
Alles wat ermee in aanraking komt wordt stront, alsof  er werkelijk niets 
anders bestaat. 

De tekst die de geest van Delvoyes werk allicht het dichtst benadert is het 
fragment L’anus solaire van Georges Bataille, dat geciteerd wordt in het boek 
Wim Delvoye. New & Improved uit 2001. (Delvoye maakt prachtige boeken.) In 
deze tekst openbaart Bataille ons dat elk woord, elk voorwerp en elk begrip 
niet meer is dan een vervangbare parodie voor een ander woord, voorwerp 
of  begrip. De taal en de wereld vormen een caleidoscopische schittering rond 
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een wereld die eigenlijk uit niets anders bestaat dan enkele op en neergaande 
bewegingen. In deze wereld is de anus de werkelijke zon, zij het van nacht 
gemaakt, waarrond alle zonnestelsels keren en draaien of  zichzelf  traagzaam 
of  geïrriteerd aftrekken. 

Het vreemde aan dit soort denken, dat eigenlijk voortvloeit uit een teleurstelling 
in de oude waarden, is dat het deze waarden uiteindelijk weer in ere herstelt, 
omdat ze onaanraakbaar worden. Als niets waar is, dan zijn de oude waarden 
even geldig of  bruikbaar als de mooiste ode aan een anale kosmologie. Zelfs 
Nietzsche geloofde in een trouw aan de aarde of  een beamen van het leven. 
Zelfs een Romeins keizer als Marcus Aurelius vond een manier om de angst 
voor de dood te overstijgen in een berusting die verder ging dan een amechtig 
bezingen van het vlees. 

Tijdens de eerste vijfentwintig minuten van onze ontmoeting leidt Delvoye 
mij rond door het hoofdkwartier van zijn bedrijf, zijn beeldenboerderij of  
zijn beeldenkliniek. Ik maak kennis met een twintigtal opgezette, getatoeëerde 
varkens, die ik van een afgrijselijke droefheid vind getuigen, en met tientallen 
schilderijen die bestaan uit met vergulde lijsten omklede, opgespannen 
varkenshuiden. ‘Kijk, deze is heel mooi, zijn aarsje zit er nog in verwerkt. 
Het lijkt wel een Fontana…’ Ik denk terug aan een gesprek met Gerard Reve, 
waarin die mij trachtte te schokken en tegelijk aan het lachen te brengen 
met stoere verhalen over irrigators die hij uit vuilnisbakken opviste en thuis 
uitprobeerde. Ook veel bronzen, gedraaide Christusfiguren, gezeefdrukte 
of  gebrande glasramen met afbeeldingen van röntgenfoto’s, maquettes 
van indrukwekkende stalen bulldozers, betonmolens, gotische kapellen en 
poorten. 

In zijn woonvertrek kijk ik naar de honderden ruggen in de boekenrekken. Ik 
herken de volledige, twintig jaar oude uitgave van de Nederlandse vertaling 
van Prousts Recherche, een verzameld werk van Oscar Wilde en een stukgelezen 
exemplaar van De wereld een hel van Schopenhauer. 

Ik heb eigenlijk maar één vraag voor Wim Delvoye, maar het is een dwaze 
vraag. Ik vraag mij af  of  hij het opgetild worden door de windhoos van de 
markt heeft ervaren als een resultaat van eigen vernuft of, meer consequent, 
als een blind, cynisch gebeuren. Het is een dwaze vraag, omdat beide 
verklaringen elkaar niet uitsluiten in het universum van een cynicus. Ik stel de 
vraag, maar ik formuleer haar niet goed. Het antwoord duurt zes uur. Ik hoef  
het gesprek niet gaande te houden door het stellen van een tweede vraag. 
De oneliners, grappen, inzichten, bekentenissen off  the record, knipogen, 
roddels en manipulatieve, aftastende tussenwerpsels blijven stromen. Ik 
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noteer ze allemaal in mijn computer, wetend dat ik nooit genoeg plaats zal 
vinden om ze allemaal te publiceren en vermoedend dat ze allemaal al talloze 
malen gepubliceerd zijn in allerhande dagbladen en kunsttijdschriften. 

Wim Delvoye: Ik ben verslaafd aan zeventiende-eeuwse boeken. Een boek van 
1701 interesseert mij niet meer. Het papier wordt dan niet meer met de hand 
vervaardigd, maar industrieel. Niet met katoen, maar met pulp. Die boeken 
worden bruin. Een boek van 1895 stinkt. Elke week ga ik op boekensites 
checken of  er een oorspronkelijke uitgave van The Origin of  Species verkocht 
wordt voor minder dan 50.000 Euro (78.000 dollar). Er bestaan maar 1300 
exemplaren van. Het heeft een mooie, groene kaft. Als er ooit buitenaardse 
wezens op de aarde landen en hier roze mannetjes aantreffen zal hun eerste 
vraag zijn of  we de evolutie al kennen. Het besef  van de evolutie is het enige 
wat ons onderscheidt van de dieren. 
 In het Mudam in Luxemburg tonen we voor het eerst alle cloaca’s die 
we de voorbije zeven jaar hebben gebouwd. De mensen zullen ze eindelijk 
kunnen vergelijken. Er komen twee of  drie nieuwe machines. Er komt een 
Personal Cloaca, die tot nog toe alleen in Linz is getoond, een Mini Cloaca, 
die tentoongesteld wordt op een tafeltje van Ikea, en als we klaar raken de 
Super Cloaca, die op twee weken tijd duizend kilo stront kan publiceren. Jij 
kan bijvoorbeeld maar 200 gram stront per dag produceren. Je zal nog veel 
vernissages moeten bijwonen en mondaine feestjes aflopen om zoveel stront 
te kunnen produceren. Ach ja, het is waar, jij bezoekt geen mondaine feestjes. 
Je blijft onder je eigen kerktoren zitten. Dat doet mij denken aan je vriend 
Panamarenko. Zolang hij vliegtuigen bouwde vond ik zijn werk nog in orde, 
maar toen hij begon te duiken… Ik vind dat hij zich tot het overwinnen van 
de zwaartekracht had moeten beperken. Wij hebben de zwaartekracht nodig. 
Het enige wat een stront na zijn evacuatie nog wil is zo diep mogelijk kunnen 
vallen…

Hij beantwoordt de telefoon. Een journaliste vraagt hem naar zijn mening 
over het werk van Paul McCarthy. 

Delvoye: Ja, ik ken hem sinds 1993. We hebben samen tentoongesteld in een 
show die Post Human heette. Hij was daar met zijn zoon. Hij ziet eruit als 
een soort dwerg. Zijn zoon ook, trouwens. Mmm… Natuurlijk vind ik hem 
een goed kunstenaar… Het S.M.A.K. en het Middelheim? Noemt u dat een 
samenwerking? Maar de openingen hebben zelfs niet tegelijk plaatsgevonden! 
Gelukkig hebben we hier te maken met een groot kunstenaar die over een 
groot oeuvre beschikt, zodat hij het kan opsplitsen in opblaasbare werken en 
interieurwerken, maar denkt u dat de Vlaamse musea groot genoeg zijn om 
zich zichzelf  op te splitsen? Samen hebben ze nog niet evenveel budget als 
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een middelgroot museum in Engeland… Neen, daarin ben ik het niet met u 
eens. Paul McCarthy is veel controversiëler dan ik. Ik ben niet controversieel. 
Mijn varkens zijn getatoeëerd, maar ikzelf  draag geen enkele tatoeage. De 
Cloaca’s? Dat zijn toch keurige, nette, economisch verantwoorde machines? 
Kent u dat beeld waarop McCarthy zijn duidelijk tien- of  elfjarige zoon leert 
hoe hij een geit moet neuken? Neen? Dat noem ik pas een controversieel 
beeld. Misschien moet u het eens opzoeken…

(Hij beëindigt het telefoongesprek.)

Delvoye: Behalve de belangstelling voor de onschuld, de jeugd, het immorele 
en het scatologische is er nog een overeenkomst tussen McCarthy en mij, 
namelijk dat we er allebei nog zijn. Alle anderen die er in 1993 bij waren 
zijn weg, zonder dat we een klap gehoord hebben. De verhoudingen zijn 
nu helemaal anders. McCarthy toonde toen een vent die een boom neukte. 
Ik vond dat niet zo goed. Ik was van oordeel dat hij hetzelfde had kunnen 
uitdrukken met een schetsje. Niemand kon het succes van Paul McCarthy 
voorspellen. Ik voel mij wel verwant met hem. België en Los Angeles zijn 
verwante plekken. In de jaren zeventig hield niemand rekening met Los 
Angeles. Daardoor waren kunstenaars daar veel radicaler en vrijer dan in New 
York. 
 Ach wat een mooi machtsvacuüm beleven we vandaag! Er is niemand meer 
die de kunstenaars kan komen vertellen wat ze moeten doen. In de oude tijden 
moesten ze de toestemming krijgen van critici als Clement Greenberg. Daarna 
die van museumdirecteurs als Karel Geirlandt. Daarna die van curatoren als 
Harald Szeemann. Daarna die van hun galerie. Vandaag kan je werken zonder 
galerie. Maurizio Cattelan organiseert zelf  tentoonstellingen, hij geeft een blad 
uit, hij verkoopt het werk van collega’s. Zo hoort het. We keren terug naar de 
autonomie en het vrije ondernemerschap van de renaissancekunstenaar. 
 In de jaren tachtig moest je werk lijken op dat van Reinhard Mucha. In 
Vlaanderen hadden ze Jan Vercruysse heilig verklaard. De enige strijdmakker 
die ik in de vroege jaren kende was Patrick van Caekenberghe. Die was ook 
bezig met humor, folklore, het ornament en het narratieve. Hij was alleen veel 
narratiever dan ik. Ik was op zoek naar krachtige beelden. In het Muhka werkte 
toen een schrijvertje dat ons ‘de kolderbrigade’ noemde. Toen Micheline 
Szwajcer in 1992 werk van mij wilde tonen werd Bernd Lohaus kwaad. 
Toen Sonnabend werk van Jeff  Koons wilde tonen, is Kounellis opgestapt. 
Na de crisis van 1990 heb ik de transfer meegemaakt van kunstenaars à la 
Kounellis naar het type Tuymans. Voor de komst van Luc Tuymans kenden 
we in Vlaanderen het bewind van kunstenaars als Jan Vercruysse, die op 
gesofistikeerde wijze correspondeerden met de belangrijkste schrijvers en 
denkers van hun époque. Vandaag willen de mensen alleen maar weten met 
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welke galerieën je hebt gewerkt. Michael Borremans? Die werkt met David 
Zwirner. Je kan geen tekst over hem lezen of  die begint of  eindigt met deze 
wetenswaardigheid. En terecht. Het enige wat telt zijn de veilingresultaten. 
Volgens Trends sta ik op dit moment op de zesde plaats in Vlaanderen. Mmm. 
Ik denk dat alleen Tuymans over een vergelijkbaar werkbudget beschikt. 
Alleen heeft hij veel minder kosten dan ik, natuurlijk. Misschien houdt hij zich 
daarom zoveel bezig met filantropisch werk zoals het voorzitten van allerlei 
verenigingen en het financieel steunen van kunstbladen. Wel vreemd, hoe hij 
een onderscheid weet te maken tussen zijn werk en de zogenaamde rest van 
zijn leven. Zo kan je alles blijven scheiden, tot op de vezels, en wat hou je 
dan over? Warme lucht! Maar ik wil mij niet over die mens beklagen. Ik heb 
veel van Tuymans geleerd. Ik kan ook gewoon zeggen dat hij veel genereuzer 
is dan ik. Ik zet mij nooit in voor een goed doel, of  toch niet langer dan 10 
minuten, terwijl Luk het echt meent als hij zich voor iets inzet. 

Montagne de Miel, 2 oktober 2007
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HET DUNNE DORP

EEN ONTMOETING MET KLAUS POBITZER

In een Antwerpse galerie zijn momenteel enkele kleinoden te zien van een 
merkwaardig, boeiend kunstenaar die luistert naar de naam Klaus Pobitzer. 
Zijn werk is erg verscheiden, maar hij is vooral bekend omwille van heel 
grote, zelf  met de computer getekende en ingekleurde menselijke figuren, 
die hij toevoegt aan het stadsbeeld. De grootste figuur tot nog toe was een 
70 meter hoge huwelijksfoto van een Deens prinsenpaar dat hij installeerde 
in het befaamde Italiaanse stadje Corleone. Minder bekend zijn werken zoals 
het filmpje Abwasch, waarop je kan zien hoe hij een douche neemt in een 
vaatwasser of  een performance waarbij hij voor de woning van een vermeende 
pedofiel tien poppen van baby’s op tien verschillende manieren verkracht en 
vermoordt.

De grote, aan de stedelijke omgeving toegevoegde prints worden afgedrukt 
op polyesterpapier of  getoond met reusachtige lichtbakken. Hun kwaliteit is 
uitzonderlijk. 
 ‘Ik sta nu zo ver met deze techniek,’ vertelt de kunstenaar, ‘dat ik met een 
gps-systeem een koers kan uitstippelen voor strooivliegtuigen. Ik zou graag 
een portret van mijn moeder van 50 bij 50 km laten uitstrooien op het ijs van 
de bevroren Beringzee. Ik zou natuurlijke kleurstoffen gebruiken.’ 
 ‘Waarom een portret van je moeder?’, vraag ik hem.
 ‘Omdat ze voor mij het belangrijkste is op deze planeet,’ antwoordt hij, ‘ze 
verdient het.’

Wat zal ik over deze tentoonstelling schrijven? De kunstenaar schrijft er in 
een begeleidend tekstje zelf  over dat hij ons een spiegel wil voorhouden, 
omdat onze wereld meer lijkt op een zwijnenwereld dan op een wereld van 
mensen. Pover schrijfwerk, vrees ik, want wat zou er mis zijn met de wereld 
van de zwijnen, als die al zou bestaan? Gelukkig moet een visueel kunstenaar 
niet schrijven, maar beelden maken. Ongelooflijk, wat deze man doet met 
lijnen. De witte boordjes van zijn grote poppen! De manier waarop zijn lijn 
aanvankelijk stuntelig en hortend was en nu Jugendstil-allures krijgt. Hij 
toonde mij op zijn computer honderd keer uitvergrote lijnen waarvan hij de 
contouren onzichtbaar laat glooien… De manier waarop hij vlakken invult of  
in een schaamstreek kleine witte vlekjes ongekleurd laat, als een nieuwe vorm 
van fonkel…

Wat de begeleidende tekst verbergt, maar op een onhandige manier tracht op 
te roepen, is het verlangen aan de dingen te sleuren en de wereld in zijn haak 



428

te trekken. Zo liet de kunstenaar deze zomer een aantal met apenmaskers 
uitgeruste personen op gezette tijden een toeristisch boottochtje maken over 
de Gentse reien. Een andere groep als apen uitgedoste figuranten reisde per 
bus naar een Oostenrijkse provincie waar een groot deel van de Sloveense 
bevolking het recht opeist tweetalige plaatsnaamborden te mogen plaatsen. 
De apen plaatsten een bord waarop de naam van de provincie te lezen stond 
in een zelf  uitgevonden bananenschrift.

In de galerie treffen we ook twee sculpturen aan. Eén ervan bestaat 
voornamelijk uit een bamboefluit, een rammelaar en een met zalf  gevuld 
kuiltje. De sculptuur is een instrument dat door de kunstenaar aangewend 
kan worden om onvruchtbare vrouwen dankzij een magisch ritueel alsnog 
een conceptie te bezorgen… De andere sculptuur stelt een ‘God van de 
kleinigheden’ voor. Onder een oosters ogend, golvend afdakje, bevindt zich 
een aandoenlijk afgodsbeeldje, ‘want eigenlijk hebben wij nieuwe goden 
nodig’, aldus de kunstenaar. Wat hierover te zeggen? De man is teder, 
schrander en warm, maar ook een beetje hulpeloos. Hij vertelt mij dat hij acht 
oudere zussen heeft, dat zijn vader 93 is en dat zijn moeder negenenveertig 
was toen hij geboren werd. En dat ze heel ziek is nu, en dat hij bij haar wil 
zijn. En tegelijk zijn er problemen met de nieuwe prints, zodat hij zich niet 
kan concentreren op de voorbereiding van de geplande performance… Laat 
deze man toch naar huis gaan, dacht ik, en een mens of  een varken zijn zoals 
iedereen. Het beeld van door de windhoos van de markt opgetilde jonge 
mensen laat mij sinds mijn bezoek aan Wim Delvoye niet meer los. Mijn God, 
wat een hondenbestaan, denk ik. Is dit echt nodig?

De kunstenaar vertelt mij dat hij op zijn computer 1700 getekende portretten 
heeft opgeslagen. Zijn solitaire figuren waren te zien in tientallen steden.

Aldus besprong mij eergisteren een gedachte, die ik hier voor u uiteenleg. Het 
is het volgende: dat de mensen honderd jaar geleden nooit hun dorp verlieten. 
En dat wij dat vandaag nog altijd niet doen, ook al bereizen we de hele wereld. 
Niemand heeft meer dan twee of  drie goede vrienden. Iedereen weet van een 
twintigtal mensen welke kwaaltjes ze hebben, hoe het met hun knieschijven 
gesteld is en met hun eksterogen of  aambeien. En ten slotte kent iedereen 
wel een honderdtal mensen waarvan hij of  zij zich tegelijk het gezicht én de 
naam kan herinneren. We wonen allemaal nog in een dorp, bedoel ik. Dat kan 
geen kwaad, want meer dan een dorp heeft niemand nodig. Maar liever niet 
dit kunstdorp, bedoel ik, dat zo dun bevolkt is en zo lawaaierig en zo koud 
tegelijk.

Montagne de Miel, 25 oktober 2007
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POORTEN VAN GRAS

ENKELE WOORDEN OVER HET WERK VAN KRIS VANHEMELRIJCK

‘Dingen maken omdat het prettig is ze te maken, het avontuur ligt in het 
maken zelf, bijvoorbeeld toen ik klein was houten constructies waaraan ik 
stenen bevestigde op zoek naar het breekpunt, hoever een tak kan doorbuigen 
vooraleer hij breekt of  splijt, een zoektocht naar labiel evenwicht en een spel 
met de zwaartekracht, het achterlaten van een zachtaardig spoor, en vooral de 
uitdaging: zal het blijven hangen, staan, zweven of  drijven? Natuurlijk niet.’
 Vorige maand stelde Kris Vanhemelrijck kijkdozen tentoon in galerie De 
Zwarte Panter en momenteel is hij onder andere bezig met een reusachtige 
sculptuur die in Brugge komt te staan. Een paar spits uitlopende vormen, 
als twee uitvergrote rode pepers, veertien meter hoog, steunend op dunne 
palen. 
 ‘Al hun ingenieurs zeiden dat heel dat boeltje ging omvallen,’ vertelt 
Vanhemelrijck, ‘en dan mogen we het vandalisme niet vergeten en de kinderen 
willen daar opkruipen enzovoort… Je kent dat… Maar uiteindelijk hebben 
ze zich laten overtuigen. Vorige week hebben ze mij meegenomen naar een 
kapbos… Dat zijn duizenden tot op de grond geknotte kastanjelaars met 
stevige, rechte scheuten waar stelen voor schoppen en bijlen van worden 
gemaakt. Ik heb een twintigtal stammetjes uitgekozen.’
 Wat ik prachtig vind aan de grassculpturen en andere kromme, 
doorbuigende of  zwierige staketsels van Kris Vanhemelrijck, is dat je voelt 
dat ze vroeg of  laat mogen ineenstuiken. Ze willen omhoog, je voelt een 
drang naar monumentaliteit, maar het is een zachte monumentaliteit die zijn 
eigen vermoeidheid en verbrokkeling in zich draagt. De toeschouwer heeft 
het recht achterover te leunen en met vredig gemoed gade te slaan hoe het 
gras te groeien komt en te sterven gaat, traag verdorrend en uiteenvallend, tot 
de gemeentelijke reinigingsdiensten het ineengezakte of  kaalgevallen zootje 
voor uw neus misschien komen opkuisen. 
 ‘In mijn jeugd maakte ik poortjes, onder andere poorten aan de rand van 
het bos, met takken, twijgen en gedroogd gras, poorten die opendraaiden en 
dichtdraaiden en na verloop van tijd ineenstuikten,’ heeft de kunstenaar hier 
zelf  over gezegd in een geëxalteerde lezing die eindigde met een schreeuw en 
de vervaarlijke houw van een in verf  gedoopt Aikidozwaard. 
 Want er zit ook een geweldige drift in deze bouwsels. Aan de ene kant 
heeft men het stille gadeslaan van de kleine jongen te voelen, die urenlang 
kan kijken naar het groeien van het gras onder zijn neus, maar aan de andere 
kant heeft men elk moment de uitbarsting te duchten van een man als een 
vulkaan. Dat denk ik. Die sculpturen zijn verstilde uitbarstingen. Ze hebben 
de vlammende contour van een sabelhouw. Ze zijn stil en luid tegelijk, zoals 
een steen kan schreeuwen. 
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‘Sommige tekeningen duren drie seconden om ze te maken maar vele weken 
soms maanden om ze uit te voeren en te realiseren om ze reëel te maken, 
handenarbeid dus en zweet en een zere rug. Wat eens een kras was op een 
papier wordt een uitputtende rondedans omheen vreemde wezens. Hoe 
dikwijls moet men daar niet als een dronken indiaan springend omheen zijn 
totem, omheen dansen, eer dat er een beetje vorm ontstaat die van blijdschap 
de lucht in wil? Ge moet al uit een straf  gesticht komen om bezig te zijn met 
kunst, vliegwerk en lessen in vrije val. Dat alles zonder vangnet en voor de 
schone ogen van een kippenei. Een beetje zoals het strijken van een messcherpe 
plooi in de zondagse broek van God. Driedimensionale schilderijen, gekooide 
wolken, strepen, treksels, houwen, kletsen, vegen, ademtochten, krassen, 
geguts, gedachtenbraaksel, slierten verfspatten, morslijnen, penseeldruppels, 
opgedroogde borstelsporen, ontworpen en ontslingerd in de verbeelding 
en de eenzaamheid, uitgevoerd in driezaamheid, grasvormige tijdsfuiken en 
seizoenssculpturen in een hyperrealistisch in drie dimensies ouderwets vers 
geschilderd tableau nat van de ochtenddauw.’

Gisteren kwam ik de kunstenaar tegen op straat. 
 ‘Ik ben op zoek naar plastieken kokers die gebruikt worden om gordijnen 
in te verpakken,’ zei hij. 
 ‘Om stokken in te steken?’ vroeg ik. 
 ‘Ja… En die schik ik dan schots en scheef  door elkaar, zoals onderling 
onafhankelijke, stochastische variabelen. 
 ‘Een betoog over de kunst van het stockeren?’ vroeg ik. 
 ‘Ja… Over stockeren gesproken… Gisteren zag ik een man voorbij 
wandelen, hier een beetje verder, en die droeg een halfvolle fles Spa op zijn 
hoofd. Hij moest wel, want het was zo koud dat hij zijn handen in zijn zakken 
moest steken.’
 ‘Misschien zat er warm water in de fles?’ opperde ik. ‘Het was misschien 
een warme hoed van glas gemaakt?’
 ‘Ik vond het wel grappig, zo’n kouwelijke man met een fles op zijn hoofd,’ 
sprak Vanhemelrijck. 
 ‘Waar gaat ge nu naartoe?’ vroeg ik. 
  ‘Nu loop ik eens tot ginder,’ sprak hij, ‘en als ik daar geen plastieken buizen 
vind, kom ik terug naar hier.’
 Ik keek naar de aangewezen einder, waar de bijna onzichtbare oever van 
het bos zich als kreupelhout rond de zoom van de weilanden kringelde als 
krullende kant. 
 ‘Ik zal een tas koffie maken,’ zei ik, ‘dan kunt ge u komen warmen als ge 
weer hier zijt.’

 Montagne de Miel, 15 maart 1999
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NAWOORD

Als besluit van dit boek zou ik graag een voorlopig antwoord geven op 
de vraag of  het eigenlijk wel de moeite is geweest, al die aandacht voor 
hedendaagse kunstenaars en hun werk. Welnu, als ik alle verwezenlijkingen 
van deze mensen (en mezelf) in een schaaltje leg en probeer af  te wegen 
tegen het moedige en opbouwende werk van zoveel wetenschappers, technici, 
ambachtslieden, bedienden, leerkrachten, geneesheren, verplegers en andere 
vrouwen en mannen die op een nederige manier ‘werkelijk’ iets hebben 
bijgedragen aan onze hopeloos naar de verdoemenis neigende wereld, dan 
heb ik het moeilijk. Zelfs als we weten dat we honderden wetenschappers, 
auteurs of  kunstenaars nodig hebben om één nieuw beeld uit te vinden, 
blijft het moeilijk te begrijpen dat ons land duizenden mensen telt die zich 
op een oneigenlijke manier bezighouden met elastieken van onderbroeken, 
wasspelden, fineer, Jung, trapleuningen, theeserviezen, zussen, broers, vaders, 
moeders, Der schöne blaue Donau, fietspedalen of  verdampte olie.
 Als negentienjarige filosofiestudent was ik getroffen door Rousseaus 
‘dilemma van de wetgever’ dat hierin bestond dat je een volk dat geen 
geschikte opvoeding heeft genoten geen nieuwe wetten kan laten begrijpen 
en accepteren, maar dat een verbetering van het onderwijs een verandering 
van de wetten vergt. Ik nam mij toen voor de verlossing uit dit dilemma 
niet af  te wachten, maar tijdens mijn leven zoveel mogelijk mensen aan het 
denken te zetten of  te ontroeren. 
 In dit licht zie ik het werk van vernieuwende kunstenaars. Elke nieuwe 
vorm kan leiden tot resultaten die niemand kan voorspellen en een bruikbaar 
handvat voor de werkelijkheid worden, al was het maar door ons dichter bij 
onszelf  te brengen. Zo gezien heeft het ook geen enkele zin de kunstzinnige 
activiteit los te beschouwen van alle andere menselijke activiteiten (en zelfs 
alle natuurverschijnselen), omdat die vrijwel altijd leiden tot vooruitgang in 
andere disciplines, die je daarom eigenlijk niet echt van elkaar kan scheiden.
 Kortom: Ja, ik denk dat al die zaken wel zin hebben, maar ik denk ook 
dat je van niemand mag verwachten dat hij of  zij ze ernstig neemt. En het 
zou ook dwaas zijn te vergeten dat er in elke maatschappij maar heel weinig 
mensen mee bezig zijn. In elk milieu vinden we mensen die in de waan 
verkeren dat hun doen en laten gefascineerd wordt gadegeslagen door de 
rest van de mensheid. In de kunstwereld lopen er verhoudingsgewijs echter 
veel meer mensen rond die dit geloof  zijn toegedaan. Het weze hun gegund, 
op voorwaarde dat we zelf  het recht behouden ons niet zo kortzichtig te 
gedragen.

Montagne de Miel, 7 november 2007
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Documenta Wax Museum: 185
Dode zielen: 331-332
Dr Bob: 89
draver: 108
Dreher, Fanny: 324
Dreher, Stefan: 141, 323-328
Driegeneratiewoning Niebuur: 206
Drifting Space: 335
droomarbeid: 368
Droste, Monica: 413, 415, 417
Droulers, Pierre: 323
Duchamp, Marcel: 131, 132, 135, 182, 
228, 264, 269, 274, 277, 307, 408
Dune: 272
Dusk: 42, 43, 45, 47, 48, 50, 249 (ill.)
Dylan, Bob: 132, 154, 208, 307, 330
een droge haring op uw bord: 279
een grote elektriek stekker: 278
Een ondergezeken pistool: 347
Een paar lange zwarte haren op haar 
hemd
een vlucht trekvogels: 326
eenzaamheid: 235
Eerste Wereldoorlog: 159, 69
Eisenhoet, Bedrich: 259, 260, 281
Eisenhoet, Zoë: 97
Eisenman, Peter: 212, 214-215, 400
El Greco: 133, 149, 348
Electra: 76
Electronics Illustrated: 267
E-Lite test: 254 (ill.)
Elvis-imitator: 53
Encyclopedia Brittanica: 267
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Engels, Cyriel: 307
Eraserhead: 48, 357
Ernst, Max: 274
Esthétique relationelle: 403
Eupen: 254 (ill.)
Euralille: 212
Europakruispunt:400
Factor 44: 199, 333, 335
Fassbinder, Rainer Werner: 55, 69-74, 
78, 93, 154
Fazzari, Bellino: zie Damien De 
Lepeleire
Felix Kubin: 301
Fenerberg, Gérald: 416
Ferro Lusto: 260
Field, Kyle: 304, 307
Figures of  Wax: 235
Fire Walk With Me: 350
First Alert: 310
Fischer Sarazin-Levassor, Lydie: 131
Fiszman, Isi: 26
Flaubert, Gustave: 49, 132, 168, 187-
188, 409
Fleischer, Richard: 263
fluxus: 277
Foncke, Richard: 227
fond: 117
Fontana, Lucio, 422
Forbidden Planet: 263
Foucault, Michel: 110
Fouquet, Jean: 199
Four American Artists: 181, 193
Francesca, Piero della: 348
François, Justine: 252 (ill.)
François, Léone: 420
François, Michel: 21, 91, 129, 154, 170, 
179, 219, 254 (ill.), 333, 345, 353-369, 
420
Frère, Michel: 158, 159, 302, 381
Freud, Sigmund: 81, 82, 84, 
frieten: 213
FTX: 388
Furkart: 182
fysieke intelligentie: 21, 48, 49
Gaba, Meschac: 345-346
Gabin, Jean: 315
Gainsbourg, Serge: 132, 170, 201, 330
Galerie Brachot: 193
Galerie Camille von Scholz: 309, 
314, 315
Gance, Abel: 69
gans: 29
Ganzen: 151, 249 (ill.)
Gaskamer: 45
geheime vergadering: 87
Gehen: 323
Geirlandt, Karel: 424
Geldzahler, Henry: 270

Generic City: 211
Genet, Jean: 92
Géricault, Théodore: 320
Getorste, grote triomfboog: 255 (ill.)
gewoonte: 160, 187, 330
Ghysels, Alice: 89
Giacometti, Alberto: 50, 92, 135, 
136, 363
Gielen, Denis: 201
Gildemyn, Marie-Pascale: 418
Gilissen, Maria: 25, 103, 231, 233, 244
Gillemot, Laurette: 418
Gilson, Etienne: 116
Glibert, Jean: 315
God: 20, 107, 132, 136, 137, 368, 
428, 430
God: 269
Goethe, Hermann Jacob: 82
Goethe, Johann Wolfgang von: 82, 84
Gogol, Nikolaj: 90, 165, 331-332
Goldschmidt, Tijs: 17
Goldstein, Jack: 401
Gombrich, Ernst: 66, 
Gombrowicz, Witold: 69, 107, 108, 
332
Gouden archaeopterix: 271
Gouden rugzak: 271
Goya, Francisco de: 201, 275, 320
Grabbe, Eva: 110
Grace Poole: 297
grappig: 46, 65, 82, 113, 115, 141, 153, 
154, 155, 161, 169, 177, 188, 232, 239, 
245, 246, 270, 272, 289, 291, 301, 315, 
319, 324, 325, 328, 339, 348, 363, 372, 
379, 383, 415, 422, 430
Greenberg, Clement: 124, 263, 424
Greg: 254 (ill.)
grote, roze strik: 215
Guthrie, Woodie: 307
Haggard, Merle: 356
Hamilton, Richard: 262, 268
Hamlet: 77
Hamoir, Irène: 275
Harten, Jürgen: 257
Hartung, Hans: 294
Haus der Kunst: 364
Hazerug: 272, 283
Heck, Kati : 254 (ill.)
Heestermans, Johan: 33
Heine, Heinrich: 197
Helena Sculpture: 300
Helena: The Paintings Martin Couldn’t 
Paint Anymore: 293
Hendrikse, Paul: 252 (ill.), 333-337
Herakleitos: 117, 137
Herfsttij der Middeleeuwen: 137, 368
Hergé: 320
Herman Teirlinckhuis: 224, 336

Hermans, Willem Frederik: 391, 401
Herodotus: 132
Het gevaar schuilt in zijn voeten: 289
het onafgebroken kantelen der 
vormen: 101
Het respijt: 65
Het slot: 77, 136
het ‘tout petit’: 257
Het zoeken van Averroës: 79
hetaere: 102
Histoire d’Amour: 245
Hitchcock: 77, 91
Hitler: ein Film aus Deutschland: 41
Hodgkin, Howard: 158
Hoet, Jan: 212
Hofkens: 266, 277
Hokusai: 199
Holbein, Hans: 347
Holthof, Marc: 190
Home Invasion: 354
Homeros: 344
Hoppenbrouwers, Alfons: 394
Hopper, Edward: 35, 402
Horizon Systems: 184
Horizon: 336
Hostetler, Mark: 182
Hotel Stok: 206
Hudson, Rock: 72
Hugo, Victor: 234-235
huilen: 64
Huis voor Bruno Mussolini: 401
Huis voor drie mannen: 396, 397
Huizinga, Johan: 137, 368
Ice-T: 354
ideologie: 115
Il parle: 243
Ilegems, Paul: 333
In Search of  the Perfect Lover: 92
Inauguration: 236
Independent Group: 268
Industriële gedichten: 271
Ingres, Jean-Auguste-Dominique: 
239, 320
Invitation au voyage: 104
irrigators: 422
Is dit een mens?: 351
Jackson, Janet: 31
Jan C.: 359
Jane Eyre: 297
Janssen en Janssens: 93
Janssens, Ann Veronica: 130, 163-179, 
193, 197, 198, 199, 201, 219, 228, 309, 
385, 413-420
Janssens, Philip: 371-374
Jasenovac: 385
Jaspaert, Dirk: 211
Je hais le mouvement qui déplace les 
lignes: 239
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Jeugd: 131
Johns, Jasper: 264
Jökulsárlón: 399
Jongen en meisje: 350
Jordaens, Jacob: 30, 44
Josefine: 136
Jouhandeau, Marcel: 86
Joyce, James: 205
Judd, Donald: 199, 256 (ill.), 363-364
Juist geknipte haren: 339
Jung, Carl Gustav: 324
K2: 198
Kaaiman: 306
Kafka, Franz: 37, 72, 109, 127, 132, 
135, 136, 137, 296
Kahlo, Frida: 408
kameel: 105, 246
Kant, Immanuel: 116, 175-176
Kapitein Caras: 117
Kapitein Detzler: 117
Kardnaal Daneels: 148
Karloff, Boris: 267
Keaton, Buster: 335
Keats: 93
Kempenaers, Jan: 375-386
Kewenig, Jule: 25
Kiarostami, Abbas: 154
Kiefer, Anselm: 351
Kierkegaard, Sören: 86
kijkbeeld: 21, 35, 36, 44-45, 129, 131
Kimpe, Kris: 385
Kippenberger, Helena: 294
Kippenberger, Martin: 290, 293-297, 
300
Klagsbrun, Viviane: 69-79, 302, 414
Klein, Yve: 414
Kline, Franz: 264
Knechte des Tourismus: 296
Knockando: 267
Knödel: 143
koe: 95
Koetter, Fred: 211
Komponisten-Sterbezimmer: 193
Koolhaas, Rem: 211, 212, 392, 397, 
399, 400
Koons, Jeff: 58, 424
kopie: 161, 188, 295, 381
Kosuth, Joseph: 257
Kounellis, Jannis: 424
Krokodillen: 266, 277, 284
Kruisafneming: 155
Krull, Felix: 77
Kuhn, Thomas: 36, 131
Kuifje in Amerika: 121
Kundera, Milan: 108
kunst-kruip-klerk uiterlijkheden: 279
kunst-liquidatie: 181
Kunststichting Artis: 333

Kurumlu, Aliye: 329
La banque: 271
La Beauté: 104, 239, 320
La bohème: 69
La Clef  de l’Horloge: 235, 236
La cruche: 113, 118
La Fontaine: 257-258
La Linea: 409
La Tentation de Saint-Antoine: 409
La ville radieuse: 214
L’âge d’or: 81
Lagny, Frédérique: 419
Lamarr, Hedy: 266
Lambrecht, Luk: 333
L’anus solaire: 421
L’Art Mémé: 115
Lazeres e sobrevivencia: 170
Le Blac: 364
Le congé annuel de H.T.: 119
Le Corbusier: 143, 199, 206, 208, 211, 
213, 214, 402, 411
Le Cow-boy: 117
Le déjeuner sur l’herbe: 154-155
Le Football: 153
Le Grand Confort: 208, 255 (ill.)
Le monde et les bras: 356, 358
Le poisson est tenace: 101, 244
Le poisson: 242
Le public: 153
Le salon du plaisir: 319-322
le surnaturel: 275
Leacock, Stephen: 109, 327
Leafcutter John: 304
Léautaud, Paul: 64
Lecompte, Marcel: 26
Ledoux, Tristan: 414
Leibniz: 20
Leonidov, Ivan: 392
Les Fleurs du Mal: 137
Les nuits de Gwendoline: 309
Les Revenants: 147
L’être et l’essence: 116
Levi, Primo: 65, 154, 351
Lévi-Strauss, Claude: 64, 68, 367
Lewis, Carl: 395
licht: 53
Lichtenberg, Georg Christoph: 143
Lichtenstein, Roy: 187, 261, 265, 270, 
278
liefde: 160
Liekens, Tom: 293
Light Games: 167
Lightning Bolt: 289, 305
Lijsen, C.N.: 109
Lili Marleen: 70, 73
Lily Briscoe: 171
Lindmayr, Ulli: 218
Linich, Billy ‘Name’: 271

L’Invention du quotidien: 396
Lippard, Lucy: 14, 261-275
List, Garrett: 311
Literaire schilderijen: 239
Little Wings: 305, 306
Loeters-gebouw: 386
Lohaus, Bernd: 197-202, 254 (ill.), 418
Lokaal01: 287, 289, 306
Lola: 70
Long, Richard: 257
Loos, Adolf: 387
Loos, Ruth: 11-12
López-Menchero, Emilio: 407-411
Lord Byron: 234
Lord Jim: 296
Lost Highway: 194
louche landmeter: 77
louter esthetisch: 22, 385
Lowry, Malcolm: 109
loxodroom: 390
Loyola, Ignatius de: 151
Lunchtime: 341
Lynch, David: 37, 48, 194, 350
Ma Collection: 101, 188, 241
Madame Bovary: 187
Maes & Matthijs: 290, 299
Maes, Frank: 22, 
Magee, Bryan: 164-165
Magie: 237
Magritte, René: 93, 98, 100, 187, 236, 
242, 274-275, 278, 297, 404
Mahatma Ghandi: 331
Malanga, Gerard: 270
Malevitsj, Kazimir: 198, 347
Mallarmé, Stéphane: 89, 99, 101, 104, 
234, 237, 239, 240, 242, 257-258, 275
Mallet, Robert: 64
Manet, Edouard: 35, 38, 47, 154, 
201, 402
Mannelijke zeep: 365
Manuscript in een fles gevonden: 104
Marcel Broodthaers in Zuid-Limburg: 
102, 241
Marcus Aurelius: 422
Marge: 320
Maria: 90
Martha: 154
Martini-toren: 392, 397
MAS-tweelingen: 204
Matisse, Henri: 157, 159
Matthé, Cis: 289
Matthé, Pol: 301
Mauretania: 104, 242, 244
McCarthy, Paul: 22, 423, 424
McComb, David: 287
McComb, Rob: 287
McHale, John: 261
Mckenna, Stephen: 25
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Medici Venus: 373
Mees, Guy: 199, 416
Meester van Flémalle: 361
Meeting William Wilson: 92
Memorial Ivo Van Damme: 395
Mene: 89
Mérode-triptiek: 361
Merz, Mario: 26, 394
Merzbau: 289
Mest, brandnetels en paardebloemen: 
359
META: 386
Michelangelo: 289, 292, 320
Mickey Mouse: 297
Middelheimmuseum: 197, 385, 423
migraine: 177
Miller, Henri: 133, 266-268
Milligan, Martin: 164-165
Mimesis: 373
Mind Bubbles: 142
Minnehandel: 131
Minnie and Moskovitz: 154
Mo(uve)ments: 193, 195
Moeder en kind: 349
Moeder en Zoon: 55
moeders: 18, 50, 54, 56, 59, 68, 73, 74, 
76, 78, 83, 84, 88, 91, 107, 112-113, 
121, 145, 165, 200, 288, 303, 343, 398, 
405, 407, 427, 428
Moholy-Nagy: 262, 268
moment: 309
Mon lieu commun: 134
Mondriaan, Piet: 58
Monroe, Marilyn: 263
Montera, Carlos: 260
Monument voor Bismarck: 200
Monument voor Fokker: 283
Moore, Heny: 133
Morley, Malcolm: 119, 125
Morning Sun: 35
Mot, Jan: 390
Motörhead (Lenny) 2: 296
Motten in’t riet: 266, 277
Mouschal, Jacques: 385
Moussem-festival: 329
MUHKA: 413
Müller, Heiner: 75
Museum Dhondt-Dhaenens: 128, 
218, 227
Museum Open 24/24: 219
Musil, Robert: 135
Mutter Küsters: 70-71, 73
Mwana Kitoko: 43, 45
mysterie: 93, 100, 187, 244, 264, 275
Naar een nieuwe decoratie: 319
Nabokov, Vladimir: 165, 367
nacht: 18, 21, 53, 91, 92, 120, 134, 168, 
169, 170, 176, 177, 179, 195, 205, 275, 

310, 381, 383, 401-402, 422
nachtegaal: 93
Napoleon: 100
Napoleon: 69
Narcissus: 98, 99, 100, 237, 238, 273
Nauman, Bruce: 199
Naveau, Nadia: 319-322
nederigheid: 169
Nefertiti: 320
Neon Hunk: 289
Neufert, Ernst: 409, 410
Neutelings en Riedijk: 386
New Deal: 303
Newman, Barnett: 264
Newman, Paul: 74
Newsom, Joanna: 304, 306
Nietzsche, Friedrich: 65, 102, 134, 136, 
137, 176, 179, 200, 355, 366, 367, 422
Nieuwe biotopen: 336
Nieuwe galerie: 290, 291
Nieuwe Projecten D.D.: 218
Nixon, Richard: 356
Nous Magazine: 193
Nouvaux trucs, nouvelles combines: 
102
nouveau réalisme: 273
Oak Rumble: 55, 58, 59
Odradek: 400
Oedipus: 141
Oklahoma, het openluchttheater: 296
Oldenburg, Claes: 261, 264, 269, 270, 
271, 277, 278, 363
onbezoldigd: 332
Once upon a Time in the West: 408
One By One: 252 (ill.), 254 (ill.), 336
One Minute Sculptures: 141, 144
O’Neill, Eugene: 76
ontroering: 19, 53, 66, 107, 117, 134, 
135, 136, 161, 163, 290, 309, 319, 324, 
326, 349, 416
Ontwerp voor een tekst (Projet pour 
un texte): 238
Oordeel van Cambyses: 351
Ophuis, Ronald: 347-351
Orestes: 76, 79
Orlando: 14, 68, 170
ouders: 40, 42, 64, 82, 83, 84, 90, 95, 
135, 136, 138-139, 144, 287, 294, 367, 
393, 407, 421
Our New Quarters: 45
Oxenaar, Suzanne: 418
Ozenfant: 262
paard: 108
Paesmans, Dirk: 91, 95
Paglia, Camille: 14, 64, 77
Paleis voor Schone Kunsten: 221, 236
paletmes: 122
Panamarenko: 21, 26, 84, 129, 133, 

141, 193, 198, 257-284, 358, 398, 
400, 423
Pantserinfanterie: 387
Paolini, Giulio: 373
Paolozzi, Eduardo: 263
Paquée, Ria: 419
Paris (Carte postale): 104, 245
parler peinture: 111
Pas, Johan: 379
Paternoster: 362
Patroklos: 355
Peinture et réalité: 116
Penis T-Flush, zie Tyfus, Dennis: 305
Pense-Bête: 243
Pepto Bismo: 272
Période vache: 404
Permeke, Constant: 159
Phillips, Jeff: 303
Phosphènes: 168
Picabia, Francis: 159, 182
Picasso, Pablo: 133, 157, 158, 159, 160, 
294, 398, 407
Pico, Mattias: 259
Ping de duikboot: 272
pinguïn: 186, 391
Pipes et formes académiques: 236
Pistoletto, Michelangelo: 360, 373
Pittoors: 246
Plastillon bleu: 254 (ill.)
Plutarchus: 256 (ill.)
PMMK: 395
pneumatisch: 113
Pobitzer, Klaus: 427
poezen: 223, 334
Polke, Sigmar: 293
Pollock, Jackson: 200, 264
Pollock: 107
Ponderabilia-lezingen: 333
Pontégnie, Anne: 290
Poot, Rik: 133, 283, 398
pop art: 261-281
Popular Mechanics: 267
Portraits of  Killers: 290
Post Human: 423
Preparing the Mural: 292
Presley, Elvis: 356
Pro Spotlight: 291
professeur Choron: 307
Projet pour un film: 100
Props: 335
Proust, Marcel: 13, 14, 37, 39, 63, 
110, 130, 160, 161, 163, 188, 202, 207, 
257-258
Puccini, Giacomo: 69
Quai des brumes: 413
Que reste-t-il de nos amours?: 201
Querelle: 154
Quijote: 270
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Radio Centraal: 301, 305, 416
Radulescu, Claudia: 417
raster: 21, 68 129, 131, 204, 295, 296, 
339, 372, 380, 381
Rauschenberg, Robert: 264
reclame: 74, 99, 242, 262, 264, 265, 
267, 271, 274, 275, 296, 361, 397
Red Race Riot: 188
Rembrandt: 348, 402
Renan, Ernest: 79
Représentation d’un corps rond: 178
Reve, Gerard: 19, 23, 55, 112, 132, 
136, 160, 295, 343, 422
Revista de Occidente: 410
Rhétorique: 241
Rhys, Jean: 297
Rice, Condoleeza: 147
Richter, Gerhard: 142, 147, 148
Rien dans les poches: 361
rigolo: 110
Rimbaud, Arthur: 132, 197, 235, 236, 
234
Roberts, S.: 182
Robin Hood: 289
Robin, Gwendoline: 253 (ill.), 309-317
Rodgers, Jimmie: 307
Rohe, Mies van der: 167, 206, 214
Rombouts, Guy: 194, 413, 416, 417, 
419, 420
Rome: 148, 150
Romulus: 107
Ron Allen model: 303
Rooman, Mark: 55
Roque, Jacqueline: 294
Rosenquist, James: 261, 264
Roskopp, Rob: 303
Roth, Philip: 290
Rothko, Mark: 135, 136, 264
Rouffaer, Bea: 76, 77
Rousseau, Jean-Jacques: 107, 431
Rowe, Colin: 211
Ruban: 254 (ill.)
Rubens, Pieter Paul: 30, 150, 200, 257
ruimte: 60, 81, 115, 124, 150, 175, 213, 
223, 239, 243, 244, 354, 356, 358, 361-
367,387, 393, 395, 397, 398
Ryman, Robert: 167
S.M.A.K.: 128, 217, 223, 289, 292, 
403, 423
Sabbath’s Theater: 290
Sacks, Oliver: 14, 22-23, 138, 177, 
205, 296
Saenredam, Pieter Jansz.: 167
Sainte-Beuve: 63
Saint-Simon: 109
Salle des boules et des boulettes: 220
Saman, Geert: 299
Samson and Delila: 267

Santa Cruz: 303
Sartre, Jean-Paul: 116
Sasja: 68
saus: 113
Scène/muur: 335
Scène: 335
schilderkunst: 116
Schneider, Gregor: 374
schuurborstel: 113, 120
Schwitters, Kurt: 201, 234, 274, 307, 
371
Scotch Gambit: 284
Scrub Berlin: 169, 172
Scrumble: 117, 121, 122
Scutenaire, het echtpaar: 275
Section des Figures: 99
Section Publicité: 99, 239, 274, 275
Segal, George: 273
Segers, Lieven: 287-289, 301
seksuele betekenissen: 141
Sennett, Richard: 110
Settembrini: 354
Sex-film: 243
Shakespeare, William: 14, 77
Sherman, Cindy: 63
Shipping & Transport College, 
Rotterdam: 386
Shirley’s Temple: 319
Sir George Cayley: 271
Sirk, Douglas: 70-73
Situatie-installaties: 184
Sjklovski, Victor: 13, 108, 141
Slides: 46
Slim, Iceberg: 69, 154
Slip-test: 100, 242
Small Stuff  I: 193-194, 220
Small Stuff  II: 224
Small Stuff  Three: 254 (ill.)
Snow, Hank: 307
Sobieski Stewart brothers: 190
Some aspects of  color in general and 
red and black in particular: 363
Sonnabend Gallery: 424
Sophokles: 331
Sorry-installaties: 184
Soutine, Chaim: 349
Speaker’s Corner: 359
spiegelbeeld: 374
spinazie: 109
Spinoza: 20
Spook (Petit fantôme): 119-120
St. John Chrysostom Church: 271
St. John Perse: 234-235
Stalin: 67
Star Wars: 268
Starring: 92
Station Europa Centraal: 203
Station to Station: 323

Stella Lohaus Gallery: 223, 299, 302
Stendhal: 13, 20, 63, 107-109
Stoppages étalon: 292
Store: 363
Straatman: 403, 404
Streuvels, Stijn: 131, 331
Stroop, J.S.: 97-105, 172, 257
Stuart, Meg: 330
Super Space: 167
surnaturalisme: 101
surrealisme: 277
Swann, Gilberte: 179
Swann, Peter: 158
Sweet Violence: 350-351
Swennen, Julie: 121
Swennen, Walter: 19, 107-125, 127, 
130, 133, 199, 245, 293, 327, 35, 415
Syberberg, Hans-Jürgen: 41
Sydow, Max von: 150
Sylvester, David: 18, 20, 127, 187, 268
symboolblind: 23
sympathie: 109, 115
Syndroom van Gilles de la Tourette: 
296
système D: 125
Szwajcer, Micheline: 424
Szymorowski, Krystyna: 25
T.O.P. Office: 129, 203
taalspel: 389, 396, 401
tacticus: 111-112
Taille d’Homme: 225
Taine, Hippolyte: 270
Tapta: 413
Tarzan: 409, 411
Tas de farine: 128
TBS-kliniek De Kijvelanden: 359
Templar, Simon, zie The Saint: 409
Templeton, Ed: 303
Test pour le Théâtre national: 254 (ill.)
Thales: 132
Thanks for your Hostility: 304
The Arena: 46
The Battle of  Waterloo: 241, 244
The Book: 150
The Deal: 150
The Defiant Ones: 72
The Devil Finds Work: 72
The Emperor Jones: 76, 78
The Etruscan: 373
The Exorcist: 149, 151, 249 (ill.)
The Fly: 401
The Garden with the Two-Forked 
Paths: 55, 60
The Happy Ending of  Kafka’s 
Amerika: 296
The Housebound Spirit: 304
The Imitation of  Life: 72
The Last Voyage: 102, 243
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The Moss Gathering Tumbleweed 
Experience: 256 (ill.), 319
The Origin of  Species: 423
The Philosophy from Andy Warhol 
from A to B & Back Again: 81
The Portuguese Man of  War: 256 
(ill.) 259
The Queens of  Sheba: 304
The Saint, zie Templar, Simon: 409
The Simpsons: 320
The Triffids: 287
The Valley: 149
Themerson, Stefan: 387
therapie: 66, 368
Theys, Herman: 74
Theys, Iara: 163
Theys, Koen: 87-95, 374, 418
Theys, Maurice: 67, 225, 254-255 (ill.), 
381-382
Thirion, Dominique: 405-406
This Book Like a Book: 128, 218
This is Tomorrow: 263, 267
Thomas Mann: 354-355
Thomas, Juliette: 220
Though A Lie Be Swift, The Truth 
Overtakes It. Ten fibs I told as a 
child: 299
Three Blind Mice: 277
tijd: 175-179, 218, 223
TIM, 113-114, 118, 120
Tinguely, Jean: 317
Titiaan (Tiziano di Gregorio Vecellio): 
119
To the Lighthouse: 137, 171
Toning Table Centre: 193
too arty: 257
Tordoir, Narcisse: 417
Tournier, Michel: 91
Transformatie-installaties: 184
Trenet, Charles: 201
Tristan und Isolde: 232
Tristes tropiques: 367
Trop beau pour être vrai: 153, 157
Tropic of  Cancer: 133, 266
Trumans Water: 301, 306
Truyens, Annick (Nan): 124
Tuerlinckx, Joëlle: 127-129, 130, 170, 
217-229
Tuymans, Luc: 18, 19, 33-51, 113, 130, 
133, 147-151, 200, 249, 424-425
Tweede Wereldoorlog: 40, 159, 
Tyfus, Dennis: 250-251 (ill.), 299, 
301-307
Ucello, Paolo: 124
Ultra Eczema: 305-306
Un coup de dés jamais n’abolira le 
hasard: 101, 242, 245, 257
Un film de Charles Baudelaire: 236, 

240, 244
Un jardin d’Hiver: 103, 105, 245, 246
Un singe en hivers: 315
Un Voyage à Waterloo: 101, 103, 
236, 244
Un voyage en Mer du Nord: 102, 
202, 241
une forme qui épouse un escalier: 201
Une Saison en Enfer: 235
Une seconde d’éternité: 97, 104, 237, 
238
Urbi et Orbi: 203
vaders: 18, 54, 59, 73-76, 78, 83, 84, 
87, 90, 91, 108, 109, 112, 135, 136, 
141, 165, 200, 239, 290, 294, 343, 407, 
403, 428, 431, 443
Valk, Kate: 76, 78
Van Caspel, Axel: 19
Van Daalen, Piet: 245, 257
Van der Weyden, Rogier: 155
Van Eyck, gebroeders: 348
Van Eyck, Jan: 150
Van Maele, Andrea: 33, 68, 77, 93
Van Robaeys, Piet: 219
Van Ruyssevelde, Bob: 34
Van San, Tamara: 255 (ill.)
Vande Veire, Frank: 193, 355
Vandenbrande, Aline: 89
Vandenbussche, Willy: 395
Vangrunderbeek, Dimitri: 306
Vanhemelrijck, Kris: 285, 429
Velasquez: 65, 149, 320
Venus and Mars: 200
Vercruysse, Jan: 424
Verdin, Mieke: 76
Verelst, Monique: 255 (ill.), 387
Vergaert, Frederik: 287
Vergara, Angel: 403, 413
Vermeer, Johannes: 167, 336, 402
Verne, Jules: 263
Versailles: 148
Verschaffel, Bart: 22, 131-139
Vertessen, Liliane: 419
Vertigo: 77, 91
Vester, Ane: 343-344
Vestiarum Scotticum: 190
Vie de Henry Brulard: 13, 109
Viola, Bill: 408
Vipcity: 204, 205
Vitrine du collectionneur: 220
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